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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
Data: 26 de febrer de 2015
Caràcter: Ordinari
Horari: 20.00 a 22.00 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
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
MARTÍ ROSÀS PUJOL, 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
NÚRIA CLAVERIA SOLER, regidora
ESTEVE RIBALTA SÁNCHEZ, 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 dels dia 29 de gener de 2015.
No havent-hi cap intervenció es procedeix a l’aprovació i signatura de l’esborrany de
l’acta de la sessió anterior.
El sr. President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia:
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2. DONAR COMPTE DE L'INFORME D'INTERVENCIÓ SOBRE EL
PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT CORRESPONENT AL TERCER
TRIMESTRE DE 2014 DE L'AJUNTAMENT I PATRONATS
MUNICIPALS, EN ELS TERMES ESTABLERTS PEL REIAL DECRET
635/204, DE 25 DE JULIOL
En Joaquim Bach i Fabregó, Interventor accidental de l’Ajuntament de les Franqueses
del Vallès, en referència al període mig de pagament en els termes establerts pel Reial
Decret 635/2014, de 25 de juliol, pel qual es despleguen 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, corresponent al tercer trimestre de 2014, emet el següent
INFORME 8/2015
TERCER TRIMESTRE 2014

PERIODE MITJÀ DE PAGAMENT
SEGONS RD 635/2014

RATI
D'OPERACIONS
PAGADES

IMPORT
PAGAMENTS
REALITZATS

RATI
D'OPERACIONS
PENDENTS

IMPORT
PAGAMENTS
PENDENTS

PMP

Ajuntament de les Franqueses del Vallès

24,31

1.325.732,66

10,52

810.630,61

19,08

Patronat Municipal de Cultura

-4,01

247.642,91

-6,5

59.827,97

-4,49

Patronat Municipal d'Esports

-1,08

42.669,47

-9,59

6.848,40

-2,25

877.306,98

15,75

PMP GLOBAL

1.616.045,04

Aquesta informació ha estat tramesa al Ministeri d’Hisenda i administracions públiques
dins del termini establert, el dia 30 d’octubre de 2014 i s’ha publicat al portat web de
l’ajuntament tal i com s’estableix a l’apartat 2 de l’article 6 de l’esmentat Reial Decret
635/2014.
El sr. President demana si hi ha alguna intervenció al respecte.
No es produeix cap intervenció.
El sr. President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia:
3. DONAR COMPTE DE L'INFORME D'INTERVENCIÓ SOBRE EL
PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT CORRESPONENT AL QUART
TRIMESTRE DE 2014 DE L'AJUNTAMENT, PATRONATS
MUNICIPALS I L'EMPRESA MUNICIPAL LES FRANQUESES.
ENTORN VERD, SA, EN ELS TERMES ESTABLERTS PEL REIAL
DECRET 635/204, DE 25 DE JULIOL
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En Joaquim Bach i Fabregó, Interventor accidental de l’Ajuntament de Les Franqueses
del Vallès, en referència al període mig de pagament en els termes establerts pel Reial
Decret 635/2014, de 25 de juliol, pel qual es despleguen 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, corresponent al quart trimestre de 2014, emet el següent
INFORME 9/2015
QUART TRIMESTRE 2014

PERIODE MITJÀ DE PAGAMENT
SEGONS RD 635/2014

RATI
D'OPERACIONS
PAGADES

IMPORT
PAGAMENTS
REALITZATS

RATI
D'OPERACIONS
PENDENTS

IMPORT
PAGAMENTS
PENDENTS

PMP

Ajuntament de les Franqueses del Vallès

43,10

1.192.527,00

18,38

1.120.565

31,12

Patronat Municipal de Cultura

-2,28

204.072,89

-18,57

184.262,11

-10,01

Patronat Municipal d'Esports

-10,23

65.093,55

-28,79

4.971,32

-11,55

Entorn Verd, SA

118,81

5.198,67

0,00

PMP GLOBAL

1.466.902,20

118,81
1.309.798,57

Aquesta informació ha estat tramesa al Ministeri d’Hisenda i administracions públiques
dins del termini establert, el dia 30 de gener de 2015 i s’ha publicat al portat web de
l’ajuntament tal i com s’estableix a l’apartat 2 de l’article 6 de l’esmentat Reial Decret
635/2014.
El sr. President demana si hi ha alguna intervenció al respecte.
Pren la paraula el sr. Vega i diu: és fer una consulta per conèixer perquè de l’informe
de l’anterior trimestre a aquest informe, en el pendent de pagament hi ha un augment
considerable, i voldríem que se’ns expliqués les causes, motius, gràcies.
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: jo faré una única intervenció en el punt 4, val? En
aquest aspecte és un informe d’intervenció, les dades les té intervenció, per tant,
qualsevol consulta que vostès puguin fer, amb l’interventor els hi farà. L’informe és
d’ell, no és del regidor. A partir d’aquí, els emplaço a que, o senyor interventor, si vol
contestar.
Pren la paraula el sr. Interventor i diu: jo també preferiria que si teniu algun dubte
d’intervenció vinguéssiu al despatx. Tinc tota la comptabilitat allà disponible i ara t’ho
diré de memòria. Bàsicament, els 10 dies que em sembla de diferència entre el 3r i 4t

24,46
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trimestre, em sembla que estem parlant d’això, són per pagaments que s’han fet el 4t
trimestre. El més important és el conveni de Ceràmiques Font de les quotes del Sector
U que l’Ajuntament ha hagut d’avançar per complir l’acord extraprocessal.
Bàsicament és això. I també el fet de que estiguem fent les obres finançades amb pla
de barris i amb PUOSC, com plaça Espanya, el carrer Rossellò encara no, però Plaça
Espanya que òbviament no les hem cobrat i això penalitza els ràtios.
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: jo això us hagués explicat al següent punt, perquè
així hagués fet un, però us explicaré al següent.
Pren la paraula el sr. Bernabé i diu: miri senyor Alcalde, vostè està molt ben acostumat
perquè té aquí davant l’interventor i cada vegada que li preguntem, a l’interventor o al
secret, es remet a ell. Si cada regidor del seu equip de govern ens fes el mateix remite
als seus tècnics, doncs aquí al final no sé per què faríem preguntes. Vostè és el regidor
d’Hisenda i per tant ha d’estar empapat de l’informe que posa l’interventor sobre la
taula i entenc que no pugui donar dades concretes, però ha de poder respondre. I a mi
m’és igual com vostè s’ha preparat el ple, si és el punt 3 o el punt 4. Quan hi ha una
pregunta d’un regidor com a mínim contesti, no em digui: “escolta, es que ho tinc
preparat d’una altra manera”. Perquè llavors nosaltres lo que farem serà esperar que
vostè parli i quan ens concedeixi permís llavors farem les preguntes.
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: li repeteixo, li contestaré en el punt següent i valdrà
pel número 2 i pel número 3.
El sr. President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia:
4. DONAR COMPTE DE L'INFORME D'INTERVENCIÓ SOBRE EL
COMPLIMENT DE LA LLEI DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT
CORRESPONENT AL QUART TRIMESTRE DE L'EXERCICI 2014 DE
L'AJUNTAMENT, PATRONATS I EMPRESES MUNICIPALS
Joaquim Bach i Fabregó, interventor accidental de l’Ajuntament de les Franqueses del
Vallès, de conformitat amb el previst a l’article 4 de la llei 15/2010, de 5 de juliol, de
modificació de la llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures de
lluita contra la morositat en les operacions comercials, emeto el següent
INFORME 7/2015
LEGISLACIÓ:
L’article 4.3 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29
desembre, per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les
operacions comercials estableix que, els tresorers o, en el seu defecte, interventors de les
Corporacions Locals elaboraran trimestralment un informe sobre el compliment dels
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terminis previstos en aquesta llei pel pagament de les obligacions de cada Entitat Local,
que inclourà necessàriament el número i quantia global de les obligacions pendents en
els que s’estigui incomplint el termini.
L’article 4.4 estableix que, sense perjudici de la seva possible presentació i debat al Ple
de la Corporació Local, dit informe haurà de remetre’s, en tot cas, als òrgans
competents dels Ministeri d’Economia i Hisenda i, en el seu respectiu àmbit territorial,
als de les Comunitats Autònomes que, amb arreglo als seus Estatuts d’Autonomia,
tinguin atribuïda la tutela financera de les Entitats Locals. Aquests òrgans podran
igualment requerir la remissió dels citats informes.
L'article 5.3 estableix que, transcorregut un mes des de l'anotació en el registre de la
factura o document justificatiu sense que l'òrgan gestor hagi procedit a tramitar l'oportú
expedient de reconeixement de la obligació, derivat de l'aprovació de la respectiva
certificació de l'obra o acte administratiu de conformitat amb la presentació realitzada,
la Intervenció o l'òrgan de l'Entitat Local que tingui atribuïda la funció de comptabilitat
requerirà a dit òrgan gestor per tal de que justifiqui per escrit la falta de tramitació de dit
expedient.
L’article 5.4 estableix que, la intervenció o òrgan de l’Entitat Local que tingui atribuïda
la funció de comptabilitat incorporarà a l’informe trimestral al Ple regulat a l’article
anterior, una relació de les factures o documents justificatius amb respecte als quals
s’hagi transcorregut més de tres mesos des de la seva anotació al citat registre i no
s’hagin tramitat els corresponents expedients de reconeixement de l’obligació o s’hagi
justificat per l’òrgan gestor l'absència de tramitació dels mateixos. El Ple en el termini
de 15 dies contats des del dia de la reunió en la que tingui coneixement de dita
informació, publicarà un informe agregat de la relació de factures i documents que se li
hagin presentat agrupant-los segons el seu estat de tramitació.
La disposició transitòria vuitena indica la reducció dels terminis de pagament, arribant a
30 dies l’exercici 2013.
«Disposición transitoria octava. Plazos a los que se refiere el artículo 200 de la Ley.
El plazo de treinta días a que se refiere el apartado 4 del artículo 200 de esta Ley, en la
redacción dada por el artículo tercero de la Ley de modificación de la Ley 3/2004, de 29
de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales, se aplicará a partir del 1 de enero de 2013.
Desde la entrada en vigor de esta disposición y el 31 de diciembre de 2010 el plazo en el
que las Administraciones tienen la obligación de abonar el precio de las obligaciones a
las que se refiere el apartado 4 del artículo 200 será dentro de los cincuenta y cinco días
siguientes a la fecha de la expedición de las certificaciones de obras o de los
correspondientes documentos que acrediten la realización total o parcial del contrato.
Entre el 1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2011, el plazo en el que las
Administraciones tienen la obligación de abonar el precio de las obligaciones a las que
se refiere el apartado 4 del artículo 200 será dentro de los cincuenta días siguientes a la
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fecha de la expedición de las certificaciones de obra o de los correspondientes
documentos que acrediten la realización total o parcial del contrato.
Entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2012, el plazo en el que las
Administraciones tienen la obligación de abonar el precio de las obligaciones a las que
se refiere el apartado 4 del artículo 200 será dentro de los cuarenta días siguientes a la
fecha de la expedición de las certificaciones de obra o de los correspondientes
documentos que acrediten la realización total o parcial del contrato.»
Pel que fa referència a l’ajuntament, patronats i empreses municipals s’adjunten annexes
trimestrals segons models corresponents al quart trimestre de l’exercici 2014 amb les
dades
Primer. Relació de pagaments efectuats en el trimestre
Segon. Interessos de demora pagats en el període
Tercer.- Factures o documents justificatius pendents de pagament a final de trimestre.
Quart.- Factures o documents justificatius amb respecte als quals hagi transcorregut més
de tres mesos des de la seva anotació al registre de factures i no s'hagin tramitat els
corresponents expedients de reconeixent de l'obligació o s'hagi justificat per l'òrgan
gestor l'absència de tramitació dels mateixos, d'acord amb allò que disposa l’article 5.4
de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 desembre per
la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.
CONCLUSIÓ:
Atès la normativa de referència, es dóna compte al Ple del següent:
Ajuntament
1. El termini mig de pagament és de 80,21 dies i el termini mig del pendent de
pagament és de 55,95 dies.
2. Els pagaments totals realitzats durant el quart trimestre de l'exercici 2014,
han estat de 1.200.862,76 corresponents a 865 factures, dels quals 95.006,76€,
corresponents a 165 factures, s'han efectuat dins el termini legal i la resta fora
d'aquest termini establert per la normativa sobre morositat.
3. Les obligacions reconegudes pendents de pagament a final del quart
trimestre de l'exercici 2014 importen la quantitat de 1.366.725€, i correspon a
688 factures, en les quals s'està incomplint amb el termini legal segons la
normativa de morositat en 333 factures per un import de 763.524€.
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4. Les factures amb mes de tres mesos sense reconeixement de l’obligació per
manca de conformitat per part de l’òrgan gestor són 24 amb un import total de
84.797,03 euros
Patronat municipal de cultura
1. El termini mig de pagament és de 27,79 dies i el termini mig del pendent de
pagament és de 11,86 dies.
2. Els pagaments totals realitzats durant el quart trimestre de l'exercici 2014,
han estat de 206.128,25€ corresponents a 257 factures, dels quals 165.420,13€,
corresponents a 191 factures, s'han efectuat dins el termini legal i la resta fora
d'aquest termini establert per la normativa sobre morositat.
3. Les obligacions reconegudes pendents de pagament a final del quart
trimestre de l'exercici 2014 importen la quantitat de 185.066,10€, i correspon a
174 factures, en les quals s'està incomplint amb el termini legal segons la
normativa de morositat en 5 factures per un import de 10.302,10€.
4. No hi ha cap factura amb mes de tres mesos sense reconeixement de
l’obligació per manca de conformitat per part de l’òrgan gestor.
Patronat municipal d’esports
1. El termini mig de pagament és de 19,50 dies i el termini mig del pendent de
pagament és de 1,07 dies.
2. Els pagaments totals realitzats durant el quart trimestre de l'exercici 2014,
han estat de 65.093,55€ corresponents a 129 factures, dels quals 58.775,03€,
que corresponen a 112 factures, s'han efectuat dins el termini legal i la resta
fora d'aquest termini establert per la normativa sobre morositat.
3. Les obligacions reconegudes pendents de pagament a final del quart
trimestre de l'exercici 2014 importen la quantitat de 4.971,32€, i correspon a
20 factures, totes dins del termini legal segons la normativa de morositat.
4. No hi ha factures amb mes de tres mesos sense reconeixement de l’obligació
per manca de conformitat per part de l’òrgan gestor.
Entorn Verd, SA
1. El termini mig de pagament és de 118,81 dies i el termini mig del pendent
de pagament és de 0 dies.
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2. Els pagaments totals realitzats durant el quart trimestre de l'exercici 2014,
han estat de 5.198,67€ corresponents a 2 factures, i s’han realitzat fora del
termini establert per la normativa sobre morositat.
3. No hi ha obligacions reconegudes pendents de pagament a final del quart
trimestre de l'exercici 2014.
4. No hi ha factures amb mes de tres mesos sense reconeixement de l’obligació
per manca de conformitat per part de l’òrgan gestor.
Les Franqueses Dinamització Econòmica, SL
1. El termini mig de pagament és de 30,20 dies i el termini mig del pendent de
pagament és de 0 dies.
2. Els pagaments totals realitzats durant el quart trimestre de l'exercici 2014,
han estat de 3.711,14€ corresponents a 2 factures que s’han liquidat fora del
termini legal establert per la normativa sobre morositat.
3. No hi ha obligacions reconegudes pendents de pagament a final del quart
trimestre de l'exercici 2014.
4. No hi ha factures amb mes de tres mesos sense reconeixement de
l’obligació.
El sr. Alcalde pren la paraula i diu: bé, aquí l’explico. Faig la prèvia i així ja quedarà
explicat. Aquí, com podeu veure Cultura, Esports, Dinamització estan dins de termini.
Entorn Verd això és per un tema de la factura dels auditors, perquè evidentment fins
que ... ens porten la factura, ens portan l’esborrany i fins que no la paguem ha
transcorregut un cert temps. És un tema de la factura dels auditors però l’hem pagada.
Per tant, Entorn Verd ja sabeu que no hi ha gairebé activitat. La de l’Ajuntament, que
és la què ens interessa. Estem en aquests moments superan en 20 dies el termini de
pagament de la Llei de Morositat. A alguns els hi pot semblar molt, alguns pot dir:
“bé, de la manera que pagàvem abans”. Recordeu que abans estàvem pagant a més 160
dies. Llavors en aquest darrer trimestre és veritat que hem empitjorat aquest tema de
pagament, tot i que sembli indicar que el primer trimestre de 2015 tornarem a estar
amb la situació correcta. Ningú se’ns ha queixat, això també us ho he de dir. Hem
pagat 20 superior al què ens pertocava. I sobretot són per 3 motius. Com ha explicat
l’interventor, el primer és el tema del conveni amb Ceràmiques Font, el conveni
extraprocessal que evidentment nosaltres hem pagat, això ho hem de repercutir als
propietaris del Sector, i els propietaris del Sector de moment no els hi hem reclamat.
Per tant, no ho han pagat. Lligat també amb això és evidentment el tema de l’escola
Camins, els convenis de l’escola Camins. Aquests dos són la primera part de per què
hem tardat 20 dies més a pagar certs proveïdors, certs. Els petits els hem pagat tots
dins de termini, però certs proveïdors sí. L’altra, i també ho tinc que dir, és perquè la
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Generalitat ens deu més d’un milió d’euros. Si la Generalitat pagués en termini, aquest
milió d’euros, nosaltres evidentment haguéssim pogut fer front a tot. I el tercer,
evidentment també, és l’obra feta. L’obra fet, tenim dues obres importants: plaça
Espanya i l’escola Massa Gran, la transformació en l’edifici de l’Ajuntament a
Bellavista, que venen finançades per subvencions de la Generalitat. Que ja ho sabíem,
que això ja ho sabíem, i que per tant nosaltres teníem un milió d’euros arraconat per a
fer front a aquestes obres. El què no teníem pendent ni pensat és aquestes dues
sentències judicials; no són sentències judicials, són acords extraprocessals, convenis
extraprocessals que es diuen, que hem arribat a un acord abans de que ens fessin pagar
molt més. I els hi recordo, que per exemple amb Ceràmiques Font, amb aquest acord,
l’ajuntament s’ha estalviat 500.000 euros d’interessos, que això és molt important, i
hem volgut fer front amb aquestes despeses, hem volgut fer front tal com tocava amb
els terminis que hem fixat.
Pren la paraula el sr. Bernabé i diu: escolti, jo entenc que vostè ha de defensar la seva
gestió, però ara dir que no sabíem que havíem de pagar a Materials Font quan fa més
d’un any i mig que estem negociant i s’ha dit aquí, s’ha preguntat, i vostè ha reconegut
que estava negociant, no teníem en compte lo de l’escola Camins quan està reconegut
des de mitjans d’aquest any passat. I tot i així enceten el projecte de la reforma de
l’antiga bressol a Bellavista, escolti, no em digui que no ho sabien. És que vostès tenen
un pla i no s’han mogut del pla encara tot lo que li ha caigut a sobre. I no s’ha mogut
del pla perquè en el fons és la política que ens ha portat aquí. Liat la manta i ja veurem
com sortirm més endavant. A mi m’agradarà veure com s’ha acabat pagant la plaça
Espanya, d’on han sortit els diners, etc., perquè vostè ho ha reconegut. O sigui, no hi
ha diners. Jo puc entendre que tirin això cap endavant quan l’ajuntament està sanejat,
però no és el cas i vostè ho acaba de reconèixer, li ha caigut coses a sobre que han fet
que els números cantin una mica més. Per tant, jo no trobo aquí l’excusa de dir: “no,
no, és que no esperàvem això”. Sí, que ho esperaven, i tot i així han continuat amb els
plans que vostès ja tenien. No han aturat ni un.
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: bona nit a tothom. No és ben bé per reblar el clau,
però una mica sí. Potser lo més trist és que aquestes obres no estan acabades i els
pagaments que hem hagut de fer durant aquest quart trimestre no són tots els
pagaments. M’agradaria molt que ho endevinessin i que realment en aquest primer
trimestre la situació tornés a anar cap a on ha d’anar, sobretot perquè vostè, senyor
Alclade, suposo que dels membres del govern, és el que sap més què és el que ens
estem jugant per estar o no estar dintre de termini. I una petita reflexió purament
tècnica: el què ens ha comentat d’Entorn Verd, escolti, els auditors si presenten una
factura en el mateix moment en què presenten l’esborrany, hi ha una cosa molt fàcil,
és dir: escolti, aquesta factura nosaltres no l’acceptem fins el moment en què hagin
donat per bona la seva auditoria amb la qual cosa automàticament, encara que sigui un
efecte aparador, entrem dins de pagar-la dins el termini.
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: senyor Profitós, amb això té raó. La vam registrar i
aquí quan registres una cosa la maquinària.... val? Però Entorn Verd hi ha zero factures
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pendents. Llavors, senyor Bernabé, jo crec que si hi ha algo en que aquest govern s’ha
caracteritzat és per la bona gestió econòmica. Sabem el què fem. Ho sabem. I fins ara
els números han estat així. El 2011 sis milions d’euros de dèficit. Evidentment tenim
el Pla Rajoy, però després hem renegociat contractes, hem generat ingressos, hem
rebaixat despeses, i ho veureu també en el següent punt, en el tema de si complim el
pla d’ajust o no. Nosaltres, en aquests moments, si ens hem llençat, és perquè sabem
que ho podem complir. Ho sabem. Perquè el pressupost ens ho aguanta. Llavors és
cert que hi ha un cert moment a finals d’any, amb la paga doble, etc., que pot haver-hi
alguna tensió de tresoreria, i ho és. I per això ens hem retrassat aquests 20 dies. En la
propera espero, desitjo i suposo i en els propers, que això no serà així. Però això no és
un salt mortal, no. Penseu que en el pressupost també hi havia aquest préstec de
600.000 euros per pagar el tema de Ceràmiques Font, i no l’hem fet servir, l’hem fet
amb fons propis. Això ens ha fet aquesta tensió també. I de fet vostès no volien que
féssim el préstec, i no l’hem fet. Ara, això ens ha provocat una mica de tensió de
tresoreria. En lloc de pagar a 30 dies data d’aprovació de la factura, estem pagant a 49
o 50. En lloc de 30, 49 o 50. Evidentment, ja els hi dic, hem deixat els grans a 49-50,
els petits tots dins de termini, i esperem que aquesta situació en el primer trimestre del
2015 li puguem donar la volta, com sembla que així serà.
El sr. President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia:
5. DONAR COMPTE DE L'INFORME D'INTERVENCIÓ DE
SEGUIMENT DEL PLA D'AJUST CORRESPONENT AL QUART
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 3/2015 DE SEGUIMIENTO DEL PLAN
CORRESPONDIENTE AL CUARTO 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
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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 era de 10 años, hasta el ejercicio 2022.
La disposición adicional séptima del Real Decreto Ley 17/2014, de 26 de diciembre, ha
ampliado en un año el plazo de amortización de la operación de endeudamiento con
cargo al fondo de financiación de los pagos a proveedores concedido en los términos del
Real decreto Ley 4/2012
El artículo 10 del Real Decreto Ley 7/2012, de 9 de marzo, por el que se crea el fondo
para la financiación del pago a proveedores, se recogen las obligaciones de información
de las entidades locales, estableciendo que las entidades locales que hayan formalizado
las operaciones de endeudamiento previstas en este Real Decreto Ley, deberán presentar
trimestralmente al Ministerio de Economía y Hacienda y Administraciones Públicas el
informe del interventor sobre la ejecución del plan de ajuste contemplado en el artículo
7 del Real Decreto Ley de 4/2012, de 24 de febrero, del que se dará cuenta al pleno de
la corporación local
Para las entidades locales no incluidas en los artículos 111 y 115 del texto refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, caso en que se encuentra el Ayuntamiento
de las Franqueses del Vallès, la remisión del primer informe trimestral (que incluirá los
datos acumulados de todo el ejercicio), se realizará transcurrido un año desde la
aprobación del plan de ajuste.
La información a suministrar corresponde a unos formularios que se adjuntan al
presente informe y que han de ser remitidos al Ministerio de Economía y Hacienda y
Administraciones Públicas por vía telemática con el presente informe de seguimiento
correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio 2014, y la fecha límite para ello es el
día 31 de enero de 2015 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.
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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 31 de diciembre de 2014 la recaudación ha sido de 4.410.917,20 euros. El
aumento de recaudación ha sido superior a los 425.000 euros previstos, con un aumento
de 173.714,36€ 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.
Durante el ejercicio 2014 la empresa designada por la Dirección General del Catastro ha
comunicado al Ayuntamiento la apertura de 566 incidencias por omisiones y/o
regularizaciones en IBI. De este total de 566 incidencias, 190 no comportarán atrasos y
serán incorporados al padrón de 2015. Las 376 restantes comportarán atrasos (20142013-2012 y 2011) además de ser incorporadas al padrón de 2015.
Respecto a este proceso tendrá sus efectos económicos en el primer trimestre de 2015
cuando se incorporen al padrón y se realicen las liquidaciones correspondientes.
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.
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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 fue de
84.067,11 euros
La liquidaciones efectuadas por este concepto durante el cuarto trimestre de 2014
ascienden a 10.806,03 euros, resultando el total liquidado en el ejercicio 2014 de
25.620,33 euros
MEDIDA 4: CORRECTA FINANCIACIÓN DE TASAS Y PRECIOS PÚBLICOS
a) Incrementos de los precios públicos de los servicios deportivos
Para el ejercicio 2014 se ha aprobado una reducción general de los tipos impositivos y
de las tarifas de las tasas y precios públicos de un 1%.
El incremento mínimo estimado en la confección del plan de ajuste para esta medida fue
de 30.000 euros anuales.
El incremento real producido durante el ejercicio 2012 fue de 10.634,74 euros, pasando
de unas liquidaciones de 156.409,84€ durante el ejercicio 2011 a 167.044,58 euros.
Durante el ejercicio 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.
La recaudación efectuada durante el ejercicio 2014 asciende a 169.302,77 euros, con lo
que el aumento producido respecto al ejercicio 2011 es de 12.892,93 euros no
cumpliendo con los 30.000 euros previstos en el plan de ajuste, produciéndose una
diferencia de 17.107,07 euros
b) Incremento de precios de otros servicios públicos
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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.
La recaudación efectuada en el ejercicio 2014 asciende a 1.300.523,51 euros, con lo
que se produce una reducción de 5.874,68 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,
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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 el tercer trimestre de 2014 se realizó 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
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 cuarto 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
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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
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 prevé un ahorro anual, por la
funcionarización de 5 puestos de trabajo, de 10.285,46 euros. El proceso ha finalizado
en fecha 31 de diciembre de 2014, siendo el incio del ahorro previsto de costes de
Seguridad social a 1 de enero de 2015.
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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.-€. En el cuarto
trimestre el ahorro producido es de 738,26.-€. El ahorro acumulado es de 3.694,92.-€.
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).
Para este ejercicio 2014, la dotación presupuestaria se redujo a 50.000 euros, 10.000
euros menos que el ejercicio anterior. Las obligaciones reconocidas ascienden a
41.604,99 euros, con lo que el ahorro respecto al ejercicio 2013 ha sido de 18.395,01
(10.000€ por reducción de dotación presupuestaria y 8.395,01 euros por dotación
presupuestaria no gastada.)
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).
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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 2014 se tuvo que aumentar en 27.700 euros la dotación presupuestaria. Durante
2014 se autorizaron gastos per importe de 56.619,64 euros, siendo el importe total de
obligaciones reconocidas 43.509,44.€, con lo que se ha aumentado el gasto en
14.509,44 euros en lugar de reducirlo en los 30.000 euros previstos inicialmente en el
plan de ajuste
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 cuarto 29.075 euros.
b) Reducción gasto autobús urbano
A lo largo del plan de ajustes se estimó una reducción de 50.000 euros anuales.
Durante el ejercicio 2012 se redujo en 55.000 euros la dotación presupuestaria respecto
a la dotación del ejercicio 2011 motivada por el acuerdo al que llegaron el
Ayuntamiento y la empresa Sagalés, concesionaria del servicio de autobús, gracias al
cual se redujo en 50.000 euros anuales la aportación municipal al servicio.
Durante el ejercicio 2013 la dotación presupuestaria al servicio del transporte urbano
aumentó a 119.000€ porque se incluyó en esta partida la aportación al ayuntamiento de
Granollers para financiar el déficit (75.000€) que estaba contabilizado en otra partida en
el ejercicio 2012 y también se incluyeron los gastos de los títulos sociales (30.000€),
que también estaban contabilizados en otra partida, siendo el aumento real de dotación
la presupuestaria para el 2013 de 14.000 euros respecto al ejercicio 2012, lo que supone
una reducción de 41.000 euros respecto a 2011.
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 y
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
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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€ por control títulos bonificados 8.000€ liquidación ejercicio 2012).
Durante este ejercicio 2014 no se han producido cambios respecto al ejercicio anterior.
c) Nueva contratación concesión Can Font
Se había previsto que con la negociación de la prórroga del contrato que se efectuaría en
el mes de septiembre de 2012 se obtendría un ahorro anual de 11.000 € (facturan 11
meses-1.000 € mensuales). Para el ejercicio 2012 se estimó un ahorro de 3.000 euros.
La prórroga del convenio se realizó en agosto de 2012, por 3 ejercicios, y de los 41.000
euros anuales del ejercicio 2011 se pasó a un gasto máximo anual de 31.000 euros
(6.000 € como patrón jurídico y un máximo de 25.000€ en aportación a gastos). El
ahorro efectuado en el ejercicio 2012 por este motivo fue de 5.000 euros, teniendo en
cuenta que el gasto anual producido fue de unos 36.000 euros.
El ahorro anual producido en 2013 fue de 13.913,09 euros, 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 ejercicio 2014 asciende a 23.985,62 euros, con lo que el
ahorro anual producido durante 2014 respecto al ejercicio 2013 es de 3.963,81 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

Ple 26/02/2015 – pàg. 20

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. A fecha de emisión
de este informe no se ha producido la adjudicación del contrato.
Por lo tanto el ahorro estimado anual, hasta la adjudicación definitiva, es de 140.000
euros, correspondiendo a este cuarto trimestre de 2014, 35.000 euros.
b) Renegociación contrato limpieza edificios municipales
Se había previsto prorrogar el contacto durante el ejercicio 2012, y se estaba negociando
una mejora con la empresa titular, que ofrecía un aumento del servicio al mismo costo
(la limpieza de un centro escolar que hasta ahora no estaba incluida en el convenio y
supondría un ahorro anual de 40.000 euros, que para el ejercicio 2012, teniendo en
cuenta las fechas, estimaba un ahorro de 12.000 €). No se logró llegar a ningún acuerdo
y finalmente el Ayuntamiento licitó el servicio que fue adjudicado durante el ejercicio
2013 por importe de 500.968,62 € ( 414.023,65 € + IVA).
El coste del servicio de limpieza del anterior contrato, junto con la limpieza del centro
escolar y la limpieza de las dependencias de la sociedad municipal Les Franqueses
Entorn Verd, SL era de unos 500.000 euros. Aparentemente hubo ningún ahorro, pero
hay que tener en cuenta la subida del IVA del 3%.
Durante el cuarto trimestre de 2013, el ayuntamiento tuvo 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€.
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Para este ejercicio 2014 no ha habido 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.
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 la adhesión del ayuntamiento al contrato de compra
agregada que tenía suscrito este consejo pero 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, a un gasto de
72.181,43 euros durante el ejercicio 2012 y a un gasto de 68.597,21 euros durante el
ejercicio 2013.
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
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.
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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. La portabilidad de las líneas entre los meses de
mayo y junio de 2014.
Durante el ejercicio 2013 el gasto en servicio de telefonía básica, acceso básico RSDI,
puesto de trabajo de voz y ADSL había sido de 68.597,21€ y el servicio de telefonía
móvil había sido de 23.745,05 siendo el importe total 92.442,26 euros.
Durante el ejercicio 2014 el gasto en servicio de telefonía básica, acceso básico RSDI,
puesto de trabajo de voz y ADSL ha sido de 37.685,05€ y el servicio de telefonía móvil
había sido de 33.562,20 siendo el importe total 71.247,45 euros. Se prevé que en 2015
la reducción será de unos 20.000 euros más porque los efectos de la nueva contratación
se extenderán a todo el ejercicio económico
Para este ejercicio 2014 se estimó un ahorro de 12.000 euros anuales, que en realidad ha
sido de 21.195,01 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. Durante este tercer
trimestre se recibió una subvención que ha permitido aumentar el crédito
presupuestario. Las obligaciones reconocidas ascienden a 162.478,13 euros, no
produciéndose el ahorro inicialmente previsto, sinó un aumento del gasto de 22.278,13
euros
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.

Ple 26/02/2015 – pàg. 23

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 ha habido variaciones respecto a 2013.
Hay que tener en cuenta que el Ayuntamiento tiene previsto adjudicar próximamente el
contrato de mantenimiento de alumbrado público, el cual comportará 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 tendrá efectos a nivel presupuestario a partir 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.
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, pero se ha tenido que ampliar la
partida en 20.000 euros ya que los gastos de correos han aumentado considerablemente.
Las obligaciones reconocidas ascienden a 91.237,75 euros con lo que en lugar de
reducción de gasto se ha incrementado en 21.237,75 euros.
3. ANEXOS
Se adjuntan diferentes anexos según modelo elaborado por el Ministerio de Economía y
Hacienda
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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 cada 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 cada trimestre del ejercicio 2014 con
el detalle de los ajustes propuestos en el plan de ajuste y su grado de cumplimiento
Anexo 3: Informe trimestral de seguimiento de magnitudes y endeudamiento
Anexo 4: Informe de seguimiento de remanente de tesorería (avance anual)
Anexo 5: Informe de avales públicos recibidos
Anexo 6: Informe operaciones o líneas de crédito suscritos con entidades de crédito para
facilitar el pago a proveedores
Anexo 7: Informe trimestral de seguimiento de deuda comercial.
Anexo 8: Operaciones con derivados y otro pasivo contingente
Anexo 9: Informe sobre finalización del plan de ajuste
4. CONCLUSIÓN
El objetivo del plan de ajuste era la generación de suficientes recursos para poder
proceder a la devolución de la operación de endeudamiento, con unos indicadores, a lo
largo del período de su vigencia, positivos: remanente de tesorería, recursos generados
netos, cumpliendo los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad
financiera, dando cumplimiento asimismo a los plazos previstos para el pago de las
obligaciones de la entidad local. A final del ejercicio se cumple en términos generales
con las medidas y se cumple con el objetivo básico del Plan de Ajuste, generar recursos
suficientes para atender el préstamo concertado en su día.
Las previsiones contemplan:
1. Cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria.
No se prevé que se incumpla con el objetivo de estabilidad presupuestaria cuando se
efectúe la liquidación del ejercicio 2014.
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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, durante el tercer trimestre 78,88 miles
de euros por encima de lo previsto y durante el cuarto trimestre de 105,83miles 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 previsto, durante el tercer trimestre
de 60,63 miles de euros por encima de lo previsto, pero durante el cuarto trimestre se ha
tenido que reducir la previsión en 82,55 miles de euros, siendo el ahorro acumulado
anual de 560,82 miles de euros, un 3,6% inferior a la previsión efectuada en su día.
4. No se ha recibido ningún aval público durante el cuarto 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.
El sr. President demana si hi ha alguna intervenció al respecte.
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: aquí també faig una prèvia. Primer m’he descuidat
de dir-li abans, senyor Bernabé, que sabia el què deia. O sigui, abans vostè m’ha dit:
“vostè no ha contestat”. Li he dit que contestaré després. Ho dic per no fer el mateix
discurs. Sabia el què deia. O sigui no és que ... sí, sí, però perquè l’informe és tècnic.
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No el firma el polític. No faig res. És tècnic i automàticament això se’n va a l’estat i a
la Generalitat. Però bé, és igual, ja està. Feta aquesta apreciació, aquí el tema del
seguiment del pla d’ajust és veritablement si genera suficients ingressos i has fet
suficient estalvi per poder pagar el préstec del Pla Rajoy. Llavors aquí, en aquests
moments, la previsió d’ingressos que teníem dins del pla d’ajust eren de 710.000
euros, i l’execució d’ingressos que al final hem fet és de 928.000. Per tant, tenim un
saldo positiu de major ingrés de 218.000 euros. Amb el tema de les mesures d’estalvi,
vam dir que estalviaríem uns 582.000 euros i al final hem estalviat 560.000. Ens han
faltat 21.000. Però aquest 21.000, compensats amb els 218.000 de desviació positiva
fan que el pla d’ajust tingui un balanç positiu de 197.480 euros que veritablement això
és el que val.
Pren la paraula el sr. Vega i diu: sobre el tema del pla d’ajust, tenim uns quants dubtes
que són: en el tema relació de tributs, de l’IBI, s’està font en el municipi una revisió
cadastral i tenim exemples com el de Barcelona, que van fer les dues coses. El tema de
l’IBI també el van deixar congelat o molt poc augment o reduït, però van fer la revisió
cadastral. Què passa? Que hi ha una pujada encoberta, perquè com pugen els valors
dels terrenys i de les propietats van notar que el què estaven fent, encara que diguessin
que havien congelat l’IBI, augmentaven molt el valor impositiu. Què van fer? Han
baixat l’IBI, crec que del 0’89 al 0’75 per compensar perquè la pujada cadastral no
sigui amb un afany recaptatori exagerat per compensar que estem dient que l’IBI l’heu
congelat. És buscar un equilibri perquè la revisió cadastral, que és per a normalitzar
unes situacions que poden ser irregulars no serveixi per fer una pujada fiscal
encoberta. Buscar que de veritat diem que volem, per la situació que ens trobem, no
exprimir a la gent, buscar una compensació entre una cosa i l’altra. Després, volem
conèixer perquè es disparen els costos d’estudis perquè en aquest apartat es dispara el
tema de l’estalvi; també es disparen en els costos de premsa i propaganda, es disparen
una barbaritat. I després també volíem saber el tema de revisions d’activitats, ens
preocupa, es té que fer, es té que controlar que les activitats del municipi compleixin la
llei i compleixin la normativa, però no podem tindre un fi recaptatori. A què em
refereixo amb això? Que si anem a revisar activitats, hem de tenir certa amplitud com
perquè rectifiquin els què estan incomplint, però no amb l’esperit sancionador
immediat a la fi de treure font per a l’Ajuntament perquè estem en una situació
complicada, però si fem això, ens carreguem activitat econòmica, que es podria arribar
a un acord perquè facin les millores i rectificacions que tenen que fer, sense carregarse l’activitat cada vegada entrem en un bucle que ens carreguem una activitat, que
genera atur, que no genera ingressos a les arques municipals i fent que la crisi sigui un
cercle viciós. O sigui es té que controlar l’activitat, i tant que es té que fer i molt bé
que hem fet un impuls en aquest sentit, però sense buscar un afany recaptatori
immediat perquè el pa d’avui pot ser la gana de demà per a l’ajuntament. I és aquesta
visió, igual que amb el tema del cadastre, amb la situació que estem, fem una
regularització però igual estem collant moltíssim a la gent. Hem de compensar una
cosa amb l’altra. Gràcies.

Ple 26/02/2015 – pàg. 27

Pren la paraula el sr. Profitós i diu: sense que serveixi de precedent, senyor Vega, a lo
millor la resposta que li donaran, si li donen, serà diferent de la què li donaré jo. Però
si ara aquí compenséssim el previst increment per la revisió cadastral baixant la tarifa
de l’IBI, aquests números dels què estava parlant fa un moment el sr. Alcalde de
197.000 euros per damunt del pla d’ajust, deixarien de ser-hi, amb la qual cosa ... Dit
això, que no em tocava contestar-ho, però ja dic suposo que, més que res, perquè hi
hagi diferents varietats de respostes. Això de moment s’aguanta perquè és un edifici
que té fonaments. Jo només voldria, i és una cosa absolutament tècnica, correcta, això
reflecteix uns números que són els què són, però em penso que des del govern, els
polítics en aquest cas, sí que han de tenir previsió de veure quan unes llumetes
s’encenen. I aquí ens trobem en alguns casos, per exemple, el què són els ingressos de
l’ajuntament pels preus públics de les activitats esportives, en les quals la recaptació
del 2014 ha estat per sota del què hi havia el 2013, amb la qual cosa no hem arribat a
estalviar el què tocava. El tema de les escombraries també la recaptació del 2014 ha
estat inferior a la del 2013, i aquí correm el perill de que en un moment determinat
aquesta suma de menys, menys, menys, deixi d’estar compensada pels més que tenim.
És cert que tindrem uns ingressos addicionals pel cobrament de cànons, de coses que
estan entrant en vigor, de coses que s’estan cobrant, però vaja, jo diria que tinguem un
toc d’atenció amb això, sobretot amb el tema de les activitats esportives i intentem
incentivar la cosa perquè durant aquest any 2015 tornem a un nivell d’activitat que
permeti mantenir això.
Pren la paraula el sr. Torné i diu: jo, com que sóc una miqueta dur, no m’he enterat lo
que el senyor Vega ha demanat sobre l’IBI, ni lo que ha demanat el company. Lo que
m’agradaria que diguessin aquí en el Ple, des del govern, és dir, de la quota base quin
augment serà en comparació a la què havia fins ara, a nivell de la revisió cadastral, i
aplicant-hi la quota, quin preu serà en referència, que al fi i al cap és un percentatge
que potser puntual o pot ser de promig. Però fins ara, aquest percentat que segurament
serà molt més enllà que el que pujarà l’IPC el nivell de vida, ningú no ho ha comentat.
La revisió encoberta que s’està fent, suposo que serà més enllà d’un 15 o un 20% lo
que pujarà l’impost de l’IBI. Jo lo que demanaria és, per aclarir-nos aquí tots, és dir
quin augment de l’IBI pensen vostès que haurà per a la temporada que ve.
Pren la paraula el sr. Marin i diu: jo li donaré resposta al sr. Vega sobre el tema que
em compet a mi en el tema de l’àrea d’activitats. A veure una cosa, amb el seu
comentari, de veritat em sorprèn. I em sorprèn perquè m’està demostrant que
desconeix com funciona els expedients sancionadors. És a dir, primer quan es detecta
que hi ha una irregularitat es convida a l’empresa en qüestió, sempre, que es
regularitzi, que es posi al dia amb tota la documentació sobretot en temes d’activitats,
gent que està fent activitats sense llicència. Se l’adverteix que en el cas de que continui
fent aquesta activitat sense tindre la llicència corresponent, que és lo que ens dóna
garanties a tots de que les coses es fan com han de ser, llavors hi ha una sèrie de
sancions que estan regulades. Però el principi de la norma no és a sancionar, faltaria
més. Clar que no és anar a sancionar. Però em sorprèn molt que vostè em digui això,
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perquè sembla que es vol fer l’equilibri pressupostari fent amb aquest afany recaptatori
que vostè està comentant. No. Res més lluny de lo que vostè diu o està insinuant.
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: bé, pel tema de l’IBI. L’última revisió cadastral, si
mal no recordo, els valors cadastrals eren del 99. Ara l’Estat ens obliga a pujar els
valors cadastrals. Ens obliga, per tant, ens està dient: “allò que l’any 99 valia X, ho
heu d’apujar aquest valor un 10%”, posant un exemple. Que crec que és un 10%. Per
tant, aquests valors cadastrals s’apugen un 10%, val? Però tot i així els valors
cadastrals del 99. Què fa l’ajuntament per què en aquests temps no haver d’apujar la
quota que paga el ciutadà? Baixar el tipus. Efectivament, aquell immoble té un 10%
més de valor respecte al 99, però nosaltres fem pagar la quota la mateixa. Per tant,
increment de la quota zero. Afany recaptatori. No, nosaltres el què volem és que
cadascú pagui pel què tingui i per lo que li pertoqui. Volem això, que cadascú pagui
pel que té i per lo que pertoqui. Val, i que la gent estigui dins de la legalitat. Res més
que això. Si una persona paga per l’IBI, que pagui per tot lo que té veritablement, no
per lo que hagi declarat, per les obres que hagi pogut fer complementàries, si se li
demostra que n’ha fet alguna, ha de pagar. I volem això, res més que això.
Pren la paraula el sr. Torné i diu: aquesta empresa privada que està enviant cartes als
ciutadans, que ho fa per encàrrec de l’ajuntament. Si l’ajuntament no hagués fet aquest
encàrrec, no és obligat, és voluntari. No s’hagués fet, i ja li diré jo que realment estan
fent una revisió de l’impost de base de tothom i que realment no te res que veure amb
els què hagin fet obres, per dir-ho així, il·legals o el què sigui, que no estiguin
regularitzades. Perquè ho estan fent a tort i a dret. A partir d’aquí, lo que volíem, que
no s’ha contestat ni em penso que es contestarà aquesta nit, és la diferència de l’IBI de
l’any passat a aquest, quines diferències seran en percentatges, si serà el 10, si serà el
15, si serà el 20. Bàsicament perquè és l’augment que tindran que suportar els
ciutadans i ciutadanes que tinguin qualsevol immoble rural o urbà a les Franqueses. I
això sí que és bo que el govern ho digui, per bàsicament tranquil·litzar a tothom que
no ho sap ningú quin augment d’IBI tindrà. Bàsicament si se sap, que es digui. Si no se
sap, doncs també.
Pren la paraula el sr. Bernabé i diu: jo entenc lo que em diuen, però vostès aquí amb
l’ajuda de l’estati i una part de la clau de l’èxit econòmic que han tingut ha sigut,
precisament, aquest. A l’any 2012 van fer una pujada del 12% de l’IBI. Clar, què
passa si ara pugem el cadastre? Això suma a aquesta pujada d’IBI que ja van fer en el
seu moment, i clar, els números comencen a disparar-se. Hi ha gent que no ho podria
assumir directament, per tant no els hi queda més remei que rebaixar. Per què? Perquè
ja van fer la gran recaptació en el seu moment i continuen fent-ho des d’aquell
moment. Dit això, em sembla que no ens ha entès senyor Marin. Nosaltres
evidentment que estem a favor de que s’ha de perseguir les activitats il·legals. El què li
estem dient és que tinguin sensibilitat. Per què? No són negocis que portin 6 mesos
funcionant. Són negocis que alguns porten 10 anys funcionant. I ara anem buscant les
pessigolles a dir-li “vostè no ha complert en 10 anys, o fa això o no li concedeixo la
llicència d’activitats”? Entenc que s’ha de regularitzar i entenc que s’ha de fer. La
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pregunta que nosaltres fem és: no es pot pactar amb els empresaris un temps raonable
d’adaptació? Perquè alguns sí que han contestat a les al·legacions. No són empresaris
passotes, alguns han contestat. Cada junta de govern ens trobem de 2 a 4 a les quals no
se’ls dóna permís per llicència d’activitats. I a nosaltres ens preocupa. S’ha de lluitar
contra el frau? Evidentment. Tothom ha d’estar en les mateixes condicions de pagar
com contribuents que són? Evidentment. Però igual que amb el ciutadà més feble
diem: “fem polítiques socials d’ajuda amb les empreses que fins ara han tingut morro
o no han sigut capaços, ara en aquest moment els hi diem que han de fer tot això? No,
no, escolti, jo és el què interpreto. I no em digui que no amb el cap perquè li posaré un
exemple molt concret d’una empresa que és el XAVISAN, que va tenir una denúncia
perquè havia d’insonoritzar però de moment va haver de pagar 3000 euros de multa. Sí
o sí? I això no és ajudar. Bueno, doncs escolti, estic mal informat perquè me l’ha
explicat el propietari. Inclús em va explicar com es va financiar per poder fer front a
això. No sé si a vostè li ha explicat però a mi sí. Amb lo qual, jo l’únic que li estic
dient és que certs propietaris comencen a tenir la sensació de que per part de
l’Ajuntament, no dic afany recaptatori, ens hem posat molt durs en un moment que a
lo millor no tocava. Jo no he dit afany recaptatori en cap moment, però sí que a lo
millor ens hem posat molt durs en un moment que no tocava.
Pren la paraula el sr. Marin i diu: a veure, senyor Bernabé. Jo no entraré a fer ara
valoracions de cap establiment del municipi ni molt menys, i menys del què vostè
acaba de comentar, però en tot cas sí que el convidaria a veure l’expedient d’aquest
establiment i a partir d’aquí segurament vostè canviarà d’opinió. Només ho deixo aquí.
En segon lloc: li puc dir que tot lo que hem anat trobant i hem convidat a que vinguin,
no els hi hem dit “demà volem això arreglat i si no”. Però ni un dia, ni dos, ni tres, ni
un mes, ni dos, ni tres; li hem dit el següent: “comença a treballar per mirar de
solventar tot això que tens aquí, el tema de contra incendis, això, l’altre”. Fixeu-vos i
el convido a que hagi qualsevol empresa que digui que amb un afany recaptatori hem
actuat. Ni molt menys. Però vostè, en el moment que vingui també a informar-se li
donaré una relació de lo que li estic parlant, i llavors segurament em donarà la raó. No
ho dubti. Només faltaria una manca de sensibilitat en els moments de dificultats que
s’està passant el sector industrial. Només faltaria.
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: jo crec que la resposta del regidor, i temes
particulars amb noms i cognoms jo no els trauria perquè després, com ha dit ell, vingui
i vegi l’expedient i després opini, perquè de vegades el què pugui amb una part
afectada s’ha de mirar veritablement el què diu també l’administració, i el què diuen
els veïns, i el què diuen... clar, per tant, complicat. Senyor Torné, quota posem del
meu pis de casa. Any 2014: 230 euros. Any 2015: 230 euros. Pujada zero. Ja està.
Pujada de la quota zero. Abans ja li he explicat lo dels valors cadastrals del 99, però
veig que no m’ha entès. Pujada zero. Aquest any tothom pagarà el mateix rebut, el
2014 que el 2015. A no ser que algú se li hagi fet una inspecció i se li hagi trobat algo
no declarat. Llavors aquí, aquella persona ja s’ho trobarà. Està clar? Per tant, la quota
d’aquells que se’ls hi ha trobat algo que no estava declarat, que era il·legal, que no es
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va demanar permís d’obres, etc., llavors a aquest sí que se li pujarà i apart li vindrà
algun complementari. Res més que això.
El sr. President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia:
6. DONAR COMPTE DE L'ESTAT D'EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA
DE L'AJUNTAMENT, PATRONATS MUNICIPALS I EMPRESA
MUNICIPAL LES FRANQUESES ENTORN VERD, SA A 31 DE
DESEMBRE DE 2014, EN COMPLIMENT DE L'ORDRE
HAP/2015/2012, D'1 D'OCTUBRE, DE SUBMINISTRAMENT
D'INFORMACIÓ TRIMESTRAL PREVIST A LA LLEI ORGÀNICA
2/2012, DE 27 D'ABRIL, D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I
SOSTENIBILITAT FINANCERA
En compliment del que estableix l’ordre HAP/2105/2012, de 1 d’octubre, per la que es
desenvolupen les obligacions trimestrals de subministrar d’informació (article 16) per
mitjans telemàtics de les entitats locals incloses en l’article 2.1 de l’àmbit subjectiu
d’aplicació de la esmentada ordre, previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril,
d’Estabilitat Pressupostària i sostenibilitat financera i l’art. 191 Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals
Vist l’informe de l’interventor accidental referit a l’estat d’execució dels pressupostos a
31 de desembre de 2014 en el que es posa de manifest que:


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



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



Aquest informe d’avanç de liquidació a 31 de desembre de 2014 ha estat tramès
al Ministeri d’Economia i Hisenda en data 30 de gener de 2014, donant
compliment a les obligacions trimestrals de subministrament d’informació
contemplades a l’ordre HAP/2015/2012, de 1 d’octubre, per la que es
desenvolupen les obligacions de subministrar d’informació previstes a la Llei
Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera
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Cal donar compte al ple de la corporació de la liquidació dels pressupostos
corresponen al quart trimestre de 2014

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












Resum classificació econòmica
Detall ingressos corrents
Detall ingressos de capital i financers
Detall despeses corrents
Detall despeses de capital i financers
Romanent de tresoreria
Calendari, pressupost de tresoreria
Resum de l’estat d’execució del pressupost
Deute viu i venciment mensual previst
Perfil venciment deute propers 10 exercicis
Dotació de plantilles i retribucions

S’hi afegeixen els annexes següents:




















Ajustos informe d’avaluació amb normes SEC
Informació de la regla de la despesa
Interessos i venciments meritats
Interessos d’operacions amb altres Administracions Públiques
Avals de l’entitat
Fluxos interns
Vendes d’accions i participacions
Adquisició d’accions i participacions
Operacions atípiques
Moviments compte creditors per operacions pendents d’aplicar al pressupost
Contractes d’arrendament financer
Associacions públic-privades
Compra-vendes a terminis
Moviments dels creditors per devolució d’ingressos
Interessos i rendiments meritats
Canvis normatius que suposin variacions permanents de recaptació
Detall despeses finançades amb fons de La UE o d’altres AAPP
Constractes sale and lease back
Préstecs fallits concedits en el període

I la comunicació efectuada per la societat mercantil que inclou:
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Balanç
Compte de resultats
Dotació de plantilles i retribucions
Calendari i pressupost de tresoreria
Deute viu i previsions de venciment

Amb els annexes de capacitat/necessitat de finançament calculada conforme SEC i la
informació per a l’aplicació de la regla de la despesa
Primer.- DONAR COMPTE al ple de l’ajuntament de l’avanç de l’estat de la liquidació
dels pressupostos a corresponents al quart trimestre de 2014, que inclouen els de
l’ajuntament, el Patronat municipal de cultura, el Patronat municipal d’esports i la
societat municipal Les Franqueses entorn verd, SA.
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:
7. PROPOSTA D'APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT PER A LA
CONCESSIÓ D'AJUTS ECONÒMICS PER A LA REALITZACIÓ
D'ACTIVITATS D'ESTIU I/O ACTIVITATS EXTRAESCOLARS DE
LLEURE, ESPORTIVES, CULTURALS O SOCIALS
VIST l’informe emès per la cap de l’àrea de Polítiques Socials del qual es desprèn que
es considera necessari aprovar un reglament adaptat a la realitat existent que té per
finalitat la regulació de la concessió d’ajuts per a la realització d’activitats d’estiu i/o
activitats extraescolars de lleure, esportives, culturals o socials.
DE CONFORMITAT amb allò que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de Subvencions.
TENINT EN COMPTE que es considera adient l’aprovació d’un nou per a la concessió
d’ajuts per a la realització de les activitats més amunt descrites.
VISTA la proposta de reglament per a la concessió d’ajuts per a la realització
d’activitats d’estiu i/o activitats extraescolars de lleure, esportives, culturals o socials.
VIST l'informe emès per la cap d'Àrea de Polítiques Socials.
VIST l’informe emès per la Secretaria i la Intervenció de la Corporació.
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DE CONFORMITAT amb el què preveu l’article 4.1.a) de la Llei 7/1987, reguladora de
les bases del règim local, i 8.1.a) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, així com els articles 60 a 66 del ROAS.
AQUESTA Àrea de Polítiques Socials proposa al Ple de l’ajuntament, els següents
ACORDS:
Primer.- APROVAR INICIALMENT el reglament per a la concessió d’ajuts per a la
realització d’activitats d’estius i/o activitats extraescolars de lleure, esportives,
culturals o socials.
Segon.- SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA el text del reglament per a la
concessió d’ajuts per a la realització d’activitats d’estius i/o activitats extraescolars de
lleure, esportives, culturals o socials pel termini de trenta dies hàbils, a fi que s’hi
puguin formular reclamacions i/o al·legacions, mitjançant la inserció de l’anunci
corresponent al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, a un dels mitjans de comunicació escrita diària i al tauler d’anuncis de la
Corporació. També es publicarà el text del reglament que és objecte d’aprovació en el
web municipal. El termini d’informació pública començarà a comptar a partir de
l’endemà de la data de l’última de les publicacions esmentades.
Tercer.- DISPOSAR que, si no s’hi formula cap al·legació ni reclamació durant el
termini d’informació pública, el reglament que ara s’aprova inicialment quedarà
aprovat definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior, i es procedirà
directament a la publicació.
El sr. President demana si hi ha alguna intervenció al respecte.
Pren la paraula el sr. Vega i diu: el nostre grup no s’oposarà a aquest punt i em sembla
un reglament correcte, demana normativa, demana justificació legal, d’ingressos, sent
uns punts que creiem que es poden millorar; potser en abstindrem per poder fer
al·legacions, però si hi ha dos temes concrets que ens agradaria preguntar a la
regidora, que és si es podria pujar l’edat dels beneficiaris fins els 17 anys, perquè
considerem que el tema juvenil hauria d’arribar fins que complissin 18 haurien d’estar
considerat dintre d’aquestes ajudes. Si hi ha algun criteri superior que considereu
tècnic per dir que són 16, si ens ho podeu explicar si us plau. I també demanar si ens
pot concretar que la majoria d’ajudes, sempre que sigui possible, seran gestionades per
les entitats o administracions que facin aquests serveis esportius, lúdics, de lleure, en
comptes de donar-li a la família. Quan vam fer el tema d’ajudes a menjadors i llibres a
AMPA’s, que està molt bé que ho gestioni l’administració o l’entitat per assegurar-se
de que aquests diners es destinen a allò per a ajudar a aquests nens o a aquests usuaris,
en comptes de que quedin en un limbo que no sabem si arribaran a aquests nens o a
aquests joves. Gràcies
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Pren la paraula la sra. Santos i diu: bona nit. Primer de tot, li contestaré senyor Vega a
les dues coses que vostè ens està preguntant. Primer de tot, sí que es pot ampliar
aquest ajut. Està establert 3 a 16 anys, perquè és a la Llei es regula així. Però de totes
maneres, sempre que estigui justificat, es pot ampliar fins els 18 anys. Això per una
banda. Després, la segona pregunta que em fa sobre si és possible que hi hagi algun
tipus de col·laboració amb entitats que facin aquest servei, és exactament lo mateix
que en altres normatives com la de texte, que vam fer l’any passat. Hem permès, i de
fet ho hem fet, col·laboracions directament amb les AMPA’s, que podran cobrar
directament des de l’Ajuntament lo que representa que després li pagarà a les famílies.
De totes maneres, tot això sempre que hi hagi en aquest conveni una autorització per
part de les famílies conforme ha de ser d’aquesta manera, però sempre intentant que
sigui lo més transparent i lo més justificable possible.
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per dotze vots a favor dels regidors dels
grups municipals CiU, PSC-PM, UPLF, CPF, ERC-AM i PxC, dues abstencions dels
regidors del grup municipal LFI, i per tant, amb el quòrum legal.
El sr. President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia:
8. PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL SEGON PROTOCOL ADDICIONAL
AL CONVENI FORMALITZAT EL 13 DE FEBRER DE 2013 ENTRE
EL DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT,
L'AJUNTAMENT DE GRANOLLERS, L'AJUNTAMENT DE
CANOVELLES, L'AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL
VALLÈS, L'AJUNTAMENT DE LA ROCA DEL VALLÈS,
L'AUTORITAT
DEL
TRANSPORT
METROPOLITÀ
DE
BARCELONA I LA SOCIETAT EMPRESA SAGALÉS, SA, PER A LA
MILLORA DELS SERVEIS DE TRANSPORT DE VIATGERS PER
CARRETERA A GRANOLLERS, CANOVELLES, LES FRANQUESES
DEL VALLÈS I LA ROCA DEL VALLÈS, AIXÍ COM L'APROVACIÓ
DE LA PRÒRROGA DE L'ESMENTAT CONVENI PER AL PERÍODE
COMPRÈS ENTRE L'1 DE GENER I EL 31 DE DESEMBRE DE 2015
VIST l’acord adoptat pel Ple de l’ajuntament, en sessió de 20 de desembre de 2012, que
es transcriu a continuació:
“Primer.- APROVAR el conveni entre el Departament de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Granollers, l'Ajuntament de Canovelles,
l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, l'Ajuntament de la Roca del Vallès,
l'Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona i l'Empresa Sagalés, SA, per a la
millora del servei de transport de viatgers per carretera a Granollers, Canovelles, les
Franqueses del Vallès i la Roca del Vallès, que s’adjunta com a annex al present acord,
amb la finalitat d' establir un marc de col·laboració que permeti:
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1. La millora dels serveis de transport per carretera que comuniquen els
diversos nuclis del municipis implicats amb una oferta de serveis adaptada
a la demanda i necessitats de transport detectades.
2. Una major coordinació de la mobilitat urbana i interurbana per afavorir
l’eficiència i racionalitat dels mitjans emprats.
3. Fixar un règim de finançament estable que garanteixi l’equilibri econòmic
necessari per assolir uns nivells correctes de prestació del servei en benefici
de les persones usuàries.
Segon.- NOTIFICAR aquests acords al Departament de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat de Catalunya, a l'Ajuntament de Granollers, a l'Ajuntament de Canovelles,
a l'Ajuntament de la Roca del Vallès, a l'Autoritat del Transport Metropolità de
Barcelona i a l'empresa Sagalés, SA.”
ATÈS que en data 13 de febrer de 2013 es va formalitzar el conveni entre el
Departament de Territori i Sostenibilitat, l’Ajuntament de Granollers, l’Ajuntament de
Canovelles, l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, l’Ajuntament de la Roca del
Vallès, l’Autoritat dels Transport Metropolità de Barcelona i l’Empresa Sagalés, per a la
millora del servei de transport de viatgers per carretera de a Granollers, Canovelles, les
Franqueses del Vallès i la Roca del Vallès, amb vigència fins el 31 de desembre de
2013.
ATÈS que la clàusula 7a del conveni anteriorment esmentat estableix que en el cas que
les modificacions autoritzades comportin una alteració de les condicions econòmiques
de prestació dels serveis previstos en el conveni, les parts procediran a les adaptacions
corresponents mitjançant la formalització del corresponent protocol addicional.
ATÈS que el Ple en data 27 de febrer de 2014 va aprovar el primer Protocol addicional
al conveni formalitzat el 13 de febrer de 2013 entre el Departament de Territori i
Sostenibilitat, l’Ajuntament de Granollers, l’Ajuntament de Canovelles, l’Ajuntament
de les Franqueses del Vallès, l’Ajuntament de la Roca del Vallès, l’Autoritat del
Transport Metropolità de Barcelona i la Societat Empresa Sagalés, SA, per a la millora
dels serveis de transport de viatgers per carretera a Granollers, Canovelles, les
Franqueses del Vallès i la Roca del Vallès, per el període comprès entre l’1 de gener de
2014 i el 31 de desembre de 2014.
VIST l’esborrany del segon Protocol addicional al conveni formalitzat el 13 de febrer de
2013 entre el Departament de Territori i Sostenibilitat, l’Ajuntament de Granollers,
l’Ajuntament de Canovelles, l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, l’Ajuntament
de la Roca del Vallès, l’Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona i la Societat
Empresa Sagalés, SA, per a la millora dels serveis de transport de viatgers per carretera
a Granollers, Canovelles, les Franqueses del Vallès i la Roca del Vallès.
ATÈS que en l’esborrany anteriorment esmentat es recull tot un seguit de modificacions
que comporten una alteració de les condicions econòmiques segons l’annex 8 Estudi del
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repartiment del dèficit tarifari de les línies L-1, L-20, L-21, L-22 I L-23 dels transports
públics de la conurbació de Granollers. Les modificacions consisteixen en l’adquisició
de 2 nous vehicles híbrids a partir del mes d’octubre; l’adaptació de la imatge de les
parades i la nova distribució del dèficit tarifari. Això suposa una aportació per part de
l’ajuntament de les Franqueses del Vallès per al 2015 d’un import de 93.301,12 €
corresponent al Transport urbà de les Franqueses del Vallès L1, L2 (20, 21 i 22) i L3
que està integrat en l’àrea urbana de Granollers, La Roca del Vallès i Canovelles, i d’un
import de 63.168,45 € corresponent a la línia de servei municipal d’autobús L6;
resultant un import total de 156.469,58 €.
VIST l’informe emès pel cap de l’Àrea d’Obres i Serveis.
ATÈS que existeix suficient consignació pressupostària a la partida número 2015 05
4411 22300 del pressupost vigent de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès.
AQUESTA àrea d’Obres i Serveis proposa al Ple de l’ajuntament l’adopció del següents
ACORDS:
Primer.- APROVAR el segon protocol addicional al Conveni formalitzat en data 13 de
febrer de 2013 entre el Departament de Territori i Sostenibilitat, l’Ajuntament de
Granollers, l’Ajuntament de Canovelles, l’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès,
l’Ajuntament de la Roca del Vallès, l’Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona
i la societat Empresa Sagalés, SA, per a la millora dels serveis de transport de viatgers
per carretera a Granollers, Canovelles, les Franqueses del Vallès i la Roca del Vallès.
Segon.- APROVAR la pròrroga del conveni entre el Departament de Territori i
Sostenibilitat, l’Ajuntament de Granollers, l’Ajuntament de Canovelles, l’Ajuntament de
Les Franqueses del Vallès, l’Ajuntament de la Roca del Vallès, l’Autoritat del
Transport Metropolità de Barcelona i la societat Empresa Sagalés, SA, per a la millora
dels serveis de transport de viatgers per carretera a Granollers, Canovelles, les
Franqueses del Vallès i La Roca del Vallès, per el període comprès entre l’1 de gener
de 2015 i el 31 de desembre de 2015 en els termes que queden recollits en el segon
protocol addicional al Conveni.
Tercer.- AUTORITZAR la despesa per l’anualitat 2015 per un import de 156.469,58€
amb càrrec a la partida pressupostària 2015 05 4411 22300.
Quart.- FACULTAR a l’Alcalde de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès per a la
signatura del segon protocol addicional a què fa referència a l’acord primer.
Cinquè.- NOTIFICAR aquest acord al Departament de Territori i Sostenibilitat,
l’Ajuntament de Canovelles, l’Ajuntament de Granollers, l’Ajuntament de la Roca del
Vallès, l’Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona i l’empresa Sagalés, SA.
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El sr. President demana si hi ha alguna intervenció al respecte.
Pren la paraula el sr. Bernabé i diu: tot i que nosaltres estem plenament d’acord amb la
idea de mancomunar serveis amb municipis propers, que això podria suposar un
benefici i un estalvi conjunt, en aquest sentit li he de dir que a nosaltres ens ha costat
un punt més pràcticament, respecte al 2003, aquest conveni. Qui ha sigut el gran
beneficiari ha sigut l’ajuntament de Granollers, que ha passat d’una proporció del
73,75 al 67,63. Això és així, quan és el què té l’obligació de tenir el transport públic
perquè té més de 50.000 habitants. Això és un dels punts. Un altre dels punts és, aquí
hem demanat per activa i per passiva si hi ha possibilitat d’enfocar la línia que tenim
més o menys pròpia, que recordo que ja no és pròpia perquè és de TRANSGRA, per
tant és del conjunt, ens van dir que havia un informe de “sube y baja” que se’ns
passaria, que fins el moment ni idea, però que aquí sembla ser que està reflectit per
calcular el preu dels bitllets. Per tant es passa olímpicament de passar-ho a la oposició
qualsevol informació que arriba, tot i que es demani públicament en un ple, i per tant
nosaltres no sabem si aquí hi ha hagut una autoritat del transport que ha fet una
proposta basant-se en les necessites del 4 municipis, o si lo que hem fet ha sigut la
suma de lo que ja teníem més gran, amb lo qual, el nivell d’eficiència evidentment no
és el que hauríem de reclamar, perquè si al final mantenim cada ajuntament l’eina que
teníem sense tocar pràcticament res, quan ens sumem en un transport metropolità més
gran, vol dir que ha hagut un replantejament de fons de com ha de funcionar aquest
tarnsport. És lo que a nosaltres ens preocupa. Després criticar la política de ... de fa
molts anys, de tenir monopolis amb empreses concretes, perquè si no negocies amb
Sagalés no pots negociar amb ningú, per part dels ajuntaments. Això és una pràctica
habitual des de fa molt temps i s’ho reparteixen per territoris, però realment no ajuda a
que hagin preus sobre la taula, sinó que va en funció de les necessitats, la empresa fa
diferents pressupostos en funció de lo que es demana, però no hi ha més empreses que
puguin aportar res. Per tant és un monopoli tancat. I pràcticament crec que s’haurien
de fer algunes mesures més de potenciar l’ús de l’autobús. Evidentment hem crescut
perquè veníem del no res i amb una gestió nefasta, amb lo qual només podíem fer que
créixer, però hem d’intentar anar un pas més enllà. No critico la gestió perquè
pràcticament no va donar temps a fer-ho, però sí que és cert que anava molt marcat per
unes exigències que a lo millor no eren reals del tot, igual que nosaltres hem criticat
moltes vegades que aquesta línia l’únic que fa és ser paral·lel a dos línies que hi ha,
que és la de Vic i de la Garriga, i podríem ser una mica més ambiciosos i mirar de
cobrir altre territori. Nosaltres això ho hem dit més d’un cop. Per tant, el nostre vot, tot
i estar d’acord amb la fórmula, serà negativa.
Pren la paraula el sr. Torné i diu: manifestar la nostra intenció de vot que ens
abstindrem, bàsicament perquè lo que es vol és financiar el transport de Granollers,
que és qui és obligat però no fem concurs per millorar les condicions econòmiques, i al
no fer concurs i amotllar-nos a lo que ens demana Granollers tampoc no justifica que
nosaltres tinguem d’acceptar aquestes condicions.
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Pren la paraula el sr. Profitós i diu: a no ser, que no sé qui contestarà si la senyora
regidora o vostè, que serà qui signarà l’acord ens convencin, el vot d’Esquerra també
serà negatiu en això. Voldria remarcar un parell de coses. Abans el regidor Bernabé ha
comentat que la nostra participació en el dèficit passat del 8,56 al 9,28. Ampliar-ho
una mica perquè potser dit això per a la gent del públic és el mateix que no dir res. En
aquí hi ha dos tipus de participacions en el dèficit. Un és el de la nostra línia, el de la
línia que només passa per les Franqueses, que el mantenim. Això ens costa a
l’Ajuntament 63.200 euros a l’any, que és el mateix que ens costava. Però en canvi, la
nostra participació en el trosset d’autobús que recorre, que passa per Granollers, pels
diferents pobles, fins ara ens costava 76.200 euros i aquest any ens costaran 93.300.
Aquest, no arriba a l’1%, es tradueix en 17.100 euros. Abans estàvem parlant del pla
d’ajust, de tot el què representa i estaven molt contents perquè anàvem en una any
190.000 al damunt del què havíem previst. Ens en mengem 17.100 d’una tacada. Jo
voldria preguntar en base a què es fa això? I si us plau, qui em contesti, no em
contestin en bases a unes fórmules matemàtiques logarítmiques que hi ha aquí, que ja
les he vist. Aquí havien diferents opcions per fer-ho, i el tècnic que ho va fer que no sé
de quina administració, va plantejar diferents opcions. Jo diria que s’ha agafat, com
s’acostuma a fer, la més beneficiosa per al germà gran i la que fa anar més malament
als germans petits, que en aquest cas som nosaltres, la Roca i Canovelles. Llavors
voldria, sobretot, que m’expliquessin si aquests 17.100 euros que pagarem de més,
com els justifiquen.
Pren la paraula el sr. Badia i diu: només ha d’anar a quines millores hi ha en aquest
conveni de diferència de l’any passat amb aquest, perquè cada any es millora algo i per
lo que veig no és cap millora.
Pren la paraula la sra. Garcia i diu: contestant, en general, perquè més o menys totes
les preguntes han anat per al mateix estil, comentar que s’ha fet un puja-baixa com es
va dir en un dels plens, per mirar realment d’on venia la gent i cap a on anava. I arrel
d’aquest estudi, cosa que senyor Bernabé, si no recordo malament, el seu company em
va enviar un e-mail per demanar algunes dades i li vaig emplaçar que quan vulgués es
podia passar per l’àrea i li explicaríem detalladament allà amb papers, amb informes i
demés, en l’àrea tenim l’informe i quan vulguin poden venir i li explicarem. Arrel
d’aquest estudi que es va demanar als ajuntaments que signem aquest conveni, lo que
ha sortit és lo que s’ha detallat els percentatges, no a les coses que vostè sí que ha dit
però no és del tot cert, en l’any 2014 vam pagar 85.000 euros i aquest any pagarem
93.000 euros. La diferència no és aquest 17.000 euros. La nostra línia està dintre
d’aquest conveni que es porta a aprovació. És una línia que tot i que els representants
de les Franqueses Imagina no estan massa d’acord per on passa i el recorregut que té,
és una línia que mica en mica s’ha anat consolidant i a data d’avui, el mes passat
encara continua creixent en viatgers. Hem reduït el cost d’aquesta línia un 50% de lo
que hi havia antigament, i hem crescut en 2 anys més el doble. Això vol dir que les
coses, aquest govern les ha fet ben fetes. Canviar una cosa que està funcionant, jo no
sóc partidària i crec que aquest govern tampoc no és partidari. No sé si em deixo
alguna de les preguntes que em dèieu. Lo que em deien de que les coses sempre
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beneficien al germà gran? Jo crec que no, que sortim tots beneficiats. És una
mancomunitat, tot i que Granollers sí que té que donar aquest servei perquè és un
municipi de més de 50.000 habitants, però les Franqueses ja anem cap els 20.000
habitants i és un municipi que també ha de donar aquest servei. Estem per això, per
donar serveis als ciutadans. No podem dir que el transport no l’hem de donar i perquè
Granollers són ells que els que han de pagar més. Nosaltres pagarem lo que ens toca
pagar per la gent que fa servir aquest transport. I la diferència que hi ha de l’anterior
conveni amb aquest és els dos autobusos nous que començaran, si tot va bé, a principis
del mes d’octubre.
Pren la paraula el sr. Bernabé i diu: jo crec que aquí, i és la crítica que he fet al
principi, tenim un problema. No és que nosaltres tenim un autobús i no sé què no sé
quantos, és que a repartir som part d’una cosa més gran, i la cosa més gran aniran dos
autobusos; no sabem a quina línia. No sabem si a la de Bellavista, a la de la Roca, això
no ho sabem. Per què? Perquè hem negociat un paquet més gran. Amb això nosaltres
som partidaris, però lo que estic preguntant és qui ha pres la decisió de mantenir les
línies com estan actualment? Quin gestor tècnic ha pres aquest decisió? I no em val a
mi els tècnics de l’ajuntament, ni l’empresa involucrada, que és Sagalés, perquè
evidentment intentarà treure el major benefici possible com tot empresari, si no aquí
hem tingut uns experts en transport que aprofitant l’entesa de poder tenir un transport
mancomunat de 4 municipis, han replantejat això en funció de no només el sube y
baja, que és molt injust, perquè el sube y baja, qui és el gran beneficiari? El sumidero.
Qui és el sumidero? Granollers. Evidentment. Totes les línies van a petar aquí. Per
tant, el sube y baja és relatiu. Què m’està dient? Que aquí l’agafaran 10 persones, a
Bellavista han pujat a 25 i a l’hospital han pujat a 50? És evident, i quan arribi a
Granollers portarà 100 persones. Per tant, no sé si m’explico. És un dels conceptes per
dir si una línia és rendible o no. Però jo no estic parlant de rendibilitat, evidentment
que no hem refusar el transport públic si podem mantenir-lo. Li estic dient que aquí no
es veu per cap lloc la mà de ningú que hagi dissenyat una altra proposta, sinó que lo
que hem fet ha sigut sumar lo que teníem tots i a partir d’aquí ens diem TRANSGRA.
Ens repartim el deute i aquí sí que ha hagut una pujada per molt que vostè digui que
no, perquè passem del 8,56 al 9,28, això no són els calers que deia i evidentment
perquè estem parlant d’un milió d’euros o una mica menys, però en el fons lo que ha
fet Granollers ha sigut baixar pràcticament 60.000 euros en la seva aportació,
repercutint-los bàsicament amb nosaltres i, en gran mesura, amb Canovelles, que passa
del 14,81 al 19,21. Per què? Perquè els hi ha venut la moto de que a 2003 Canovelles
no tenia una línia i les Franqueses no tenia una línia. És que no, oblidi’s-en d’això, és
que a partir d’ara és mancomunat. Per tant els dos autobusos són per a tots, i el servei
és per a tots, i si no ho entenem així entrem en batalletes que llavors acaba guanyant
qui té el pes, evidentment. I això és el què li deia. Ara hem passat a una altra forma de
consciència que és intentar fer rendible el transport públic no per a un poble sinó per a
quatre. I això ho han de tenir molt clar i hem de barallar el nostre tros en conjunt amb
els altres, i em sembla que aquí això no ha passat.
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Pren la paraula el sr. Torné i diu: només per aclarir que això no és un servei
mancomunat, sinó que és un deute mancomunat, perquè el servei és de Granollers i el
pagament d’aquest servei el fan tots els ajuntaments. Jo ho dic perquè el concepte és
diferent. No és un servei mancomunat, és el servei de Granollers que paga els
municipis del voltant, la part proporcional. Jo ho dic perquè aclarim que el servei és de
l’ajuntament de Granollers, no és dels altres ajuntaments. Mancomunat, no s’ha
mancomunat mai. Només paguem la resta lo que l’ajuntament de Granollers ens diu.
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: no em vull posar fort en el què he dit, ja sortirà en
l’acta. En qualsevol cas aquest increment de 17.000 euros sí que és en relació amb el
conveni inicial que es va signar el 2013, que realment sí que eren repartits, que
pràcticament 9.000 a l’any passat i 9.000 aquest any que comencem. En qualsevol cas
el que jo he preguntat és el per què d’aquest increment i això no que no m’ho ha
contestat. Tal dia farà un any que vaig preguntar, parlant d’aquest mateix tema, el per
què el sr. Sagalés rebia una prima d’uns 15.000 euros en base a una suposada
excel·lent qualitat que donava, i quins erens els paràmetres, perquè es feia servir. Li
vaig preguntar un parell de mesos seguits, ara ja fa molts mesos que no li pregunto,
però aprofito. I em pensava em contestaria això, però no m’ho ha contestat i afegeixo
una altra pregunta: per què la nostra participació en les despeses és del 9,28% i la
nostra participació en els ingressos, per exemple de publicitat, és només del 7,23%? I
per què la nostra participació, d’acord amb els estudis amb el què haurien de ser els
costos variables i fixes que es fan inicialment està per sota d’aquest 9,28 i després
s’apliquen una sèrie de coeficients correctors, pel que m’ha semblat entendre. En
qualsevol cas, sigui quina sigui la mesura que es fa servir, entenc que hauria de ser la
mateixa a l’hora de repartir ingressos que a l’hora de repartir despeses. El què ens
estem trobant és que la participació que tenim sobre les despeses és superior a la que
tenim sobre els ingressos.
Pren la paraula la sra. Garcia i diu: a veure, senyor Bernabé, el tema de lo que és la
mancomunitat del transport, aquí hi ha unes reunions on primer els tècnics miren el
servei, miren les línies i miren les deficiències, amb l’empresa. Els tècnics municipals
de tots els ajuntaments, més l’ATM, més l’empresa Sagalés. Després, a posteriori, hi
ha una reunió on ens afegim la Generalitat i els regidors d’aquests ajuntaments, i allà
és on es prenen les decisions. Evidentment, els tècnics que hi van a aquestes reunions
són experts, juntament amb l’empresa, són els experts, són els que diuen per on van i
fan els canvis o ens proposen uns canvis. Hi ha línies dintre d’aquest servei
mancomunat que no acaben de funcionar i s’ha d’estudiar molt bé cap a on han d’anar,
si han de continuar donant aquest servei o aquesta línia, o s’ha d’afegir amb un altre
recorregut. Però això no es pot fer d’un dia per a un altre, ni d’un mes per a un altre.
Nosaltres ens reunim cada 3 mesos i es fa un seguiment de les línies, del recorregut,
dels viatgers que van i tot això. Si al final d’aquest any, com per exemple hem vist
aquest any, hi ha línies que no acaben de funcionar, amb l’ajuntament que toqui faran
les mesures oportunes. Les nostres línies, que són la 20, la 22 i la 22, que són les que
pugen a Bellavista, i una d’elles puja fins a dalt, funcionen, la gent l’agafa. I l’agafa
més de lo que nosaltres pensem. Per això aquest dèficit, per això surt aquesta quantitat.
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Són aquestes línies. Evidentment la gent que va de Bellavista baixa a Granollers. Per
això surt aquest coeficient. La nostra va independent. Dintre de tot això, no té res a
veure amb tot això. Tema dels ingressos de lo que cobra Sagalés. Hi ha una partida
que evidentment, que són d’ingressos, que és de publicitat, que això hi ha una part que
està repercutida dintre dels ingressos que amb un tant per cent ens ho passen als
ajuntaments, però una part que és qui fa la gestió, ho rep Sagalés directament. I
evidentment aquí hi ha una diferència, no és un 100%, és un 70% per això. En la
diferència dels ingressos és diferent a lo que nosaltres tenim que pagar. La diferència
també que vostè em deia del 2013 a ara, això són previsions, i previsions amb el
número de passatgers que es fan a principis d’any que, en teoria, tindrien que agafar
l’autobús. Si evidentment nosaltres podem fer una previsió i després sortirà el total que
tindrem que pagar a l’any, però si els viatgers, com ha passat, hi ha hagut una
decaiguda en alguna d’aquestes línies, ens tocarà pagar més. Però sempre rondant a
aquest percentatge.
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: per finalitzar, senyor Bernabé, vostè té raó. No ens
pertoca el transport públic a les Franqueses, per obligació per llei no ens toca. Toca a
Granollers, però no ho podem mirar d’aquesta manera. És evident que no ho podem
mirar d’aquesta manera. Llavors la regidora els hi ha explicat jo crec que molt bé,
absolutament tot. Que és el què hi ha. I si paguem més és perquè la gent de les
Franqeuses l’utilitza més i ens hem de felicitar. (Se sent una intervenció però no queda
enregistrada). Perdona, escolti’m, per l’amor de Deu. Repeteixo, si paguem més és
perquè la gent de les Franqueses l’utilitza més, perquè s’ha de mirar amb el sube y
baja, per tant l’utilitza més i per tant ens hem de felicitar de que s’utilitzi el transport
públic. I ens hem de felicitar per lo bé que hem gestionat la nostra línia. Ens costava
120.000 euros quan vam entrar. Ara ens costa 60 i quatre vegades al dia puja fins a
Cànoves i Samalús que se’n beneficia sense pagar res. Però escolti’m, ja ens està bé, ja
ens està bé perquè la gent de Corró d’Amunt també pot anar fins a Cànoves, o la gent
de Corró d’Avall o la gent de Bellavista. Llavors, senyor Bernabé, tot és millorable i
ho intentarem a la propera, agafant les sugerències que ens heu anat fent i intentarem
apretar una mica més. Però ara el què toca és això i crec que ens hem de felicitar
perquè tenim un molt bon servei públic d’autobús.
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per vuit vots a favor dels regidors dels
grups municipals CiU, PSC-PM i UPLF, tres vots en contra dels regidors dels grups
municipals LFI i ERC-AM, tres abstencions dels regidors dels grups municipals CpF i
PxC, i per tant, amb el quòrum legal.
El sr. President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia:
9. MOCIÓ RELATIVA AL SUPORT DE LA CORPORACIÓ PER A
L'ATORGAMENT DE LA CREU DE SANT JORDI A LA FUNDACIÓ
PRIVADA VALLÈS ORIENTAL
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ATÈS que la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya és un guardó creat
per la Generalitat de Catalunya per Decret 457/1981, de 18 de desembre, amb la
finalitat de distingir aquelles persones naturals o jurídiques que, pels seus mèrits,
hagin prestat serveis destacats a Catalunya en defensa de la seva identitat o, més
generalment, en el pla cívic i cultural.
VIST l’escrit amb RE 2015/784 de data 13 de febrer, tramès per l’Ajuntament de la
Roca del Vallès, en el qual sol·licita que l’ajuntament de les Franqueses del Vallès
manifesti el seu suport a la petició formulada, per part de l’Ajuntament de la Roca del
Vallès, al Conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya per a que sigui concedit
aquest guardó a la Fundació Privada Vallès Oriental.
ATÈS que és voluntat d'aquest ajuntament reconèixer el projecte social de la Fundació
Privada Vallès Oriental (FVO) de defensa dels drets de les persones amb discapacitat
intel·lectual.
Per tot això, l’alcalde proposa al Ple l'adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- MANIFESTAR el suport de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès a la
proposta per a l'atorgament de la Creu de Sant Jordi a la Fundació Privada Vallès
Oriental (FVO).
Segon.- TRASLLADAR aquest acord a la presidència de la Generalitat de Catalunya,
a la Fundació Privada Vallès Oriental (FVO) i a l’ajuntament de la Roca del Vallès.
El sr. President demana si hi ha alguna intervenció al respecte.
SOTMESA a votació la moció, és aprovada per unanimitat dels catorze 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:
10. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL CONVERGÈNCIA
PER LES FRANQUESES SOBRE L'ACABAMENT DE LES OBRES DE
LA RONDA NORD DE GRANOLLERS
ATÈS que la Generalitat de Catalunya va executar un tram de la Ronda Nord de
Granollers pel municipi de les Franqueses del Vallès, i per tant, la propietat de la
mateixa i el seu manteniment és la mateixa institució.
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ATÈS que ambdues institucions, la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de les
Franqueses del Vallès, van signar un conveni per al finançament de l’esmentat tram
viari, que l’Ajuntament de les Franqueses ha complert amb les condicions establertes,
però a la Generalitat li queda pendent la connexió amb el Polígon Industrial V del nostre
municipi, que ha quedat per executar.
ATÈS que el govern de les Franqueses del Vallès no ha volgut portar als tribunals
l’esmentat conveni perquè estaven parlant-ne i no volia contaminar la resolució del cas,
però han passat més de quatre anys sense que s’hagi esmentat el projecte.
Els sotasignats proposen al Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- RECLAMAR a la Generalitat de Catalunya l’acabament de les obres del tram
de la Ronda Nord de Granollers, el projecte de connexió entre la Ronda i el Polígon
Sector V del municipi de les Franqueses del Vallès.
Segon.- EMPRENDRE accions judicials, si no hi ha voluntat per part de la Generalitat
de Catalunya, per complir el conveni signat entre ambdues institucions per a l’execució
de la Ronda Nord de Granollers, que el nostre municipi ha complert amb les condicions
estipulades.
Tercer.- TRANSMETRE aquest acord al President de la Generalitat de Catalunya, el
conseller de Territori i Sostenibilitat i a la resta de grups polítics del Parlament de
Catalunya i a la Secretaria de l’ajuntament.
El sr. President demana si hi ha alguna intervenció al respecte.
Pren la paraula el sr. Rosàs i diu: nosaltres ja portem per tercera vegada el tema aquest
al Ple, perquè quan es va desencallar la construcció de la Ronda Nord al seu pas a les
Franqueses, es van arribar a uns acords amb la Generalitat que creiem es tenen que
complir. Nosaltres hem complert, les Franqueses les està complint i la Generalitat és
qui no compleix acabar aquestes obres, que era la connexió de la Ronda Nord amb el
polígon V. Es va fer un projecte, es va signar un conveni i hem demanat, ja és la
tercera vegada que demanem que es faci complir aquest conveni, i ens trobem
encallats aquí, que bueno, que ja en parlarem, ja ho negociarem. Tirem endavant i
siguem valents i exigim a qui li toca que compleixi la seva part.
Pren la paraula el sr. Marin i diu: miri senyor Torné, l’equip de govern li votarem que
no. I li votarem que no perquè entenem que a partir de la resposta que ens ha donat el
departament de Territori i Sostenibilitat, que ens ha arribat, en data 24/02/15, que
també haig de dir una cosa, ja us ho vam comentar, li vam comentar al sr. Torné que
teníem aquesta resposta verbal no documentada, li vaig dir personalment a la junta de
portaveus, i inclús li vaig dir que si el convidava a retirar la moció. Doncs haig de dir
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que en aquests moments ja tenim físicament la resposta que ens ha donat el
departament, amb la què ens diu que el compromís d’impulsar la redacció del projecte
constructiu de l’accés al sector industrial V, des de la Ronda Nord. Per tant, li vam dir
que les trobades que es van fer amb el responsable del departament ha portat al punt en
el què estem. I ens podem felicitar tots, en aquest sentit. Per tant doncs, ja no té
objecte per a nosaltres la moció en aquests moments.
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: sr. Marin jo li demanaria si us plau que ens llegeixi
això o que ens digui com a mínim, si no ens ho vol llegir, si concreta alguna cosa més,
si parla de terminis, si parla de... si ens concreta alguna coseta més per poder tenir clar
de què estem parlant.
Pren la paraula el sr. Rosàs i diu: nosaltres fa més d’un any vam presentar aquesta
moció i van dir que ja sí que en parlarien. Ara quan l’hem tornat a presentar han
corregut a parlar-ne. Escolti, faci’ns arribar, expliqui a la gent què és lo que diu la
Generalitat, lo que deia l’Àngel, amb quins terminis es compliran aquest compromís.
No tan sols que sigui un paper ara per fer-nos callar.
Pren la paraula el sr. Marin i diu: ho llegiré. “En relació al conveni de col·laboració
amb el departament de Política Territorial i Obres Públiques i l’ajuntament de les
Franqueses del Vallès, sigant el dia 10 de maig de 2006, us faig saber que des del
departament de Territori i Sostenibilitat acabem d’impulsar la redacció del projecte
constructiu de l’accés al sector industrial V des de la Ronda Nord”. Amb data
24/02/2015. Acabem d’impulsar, llavors nosaltres ens ho creiem, només faltaria. Per
tant tenim un document que això ho acredita i com és normal ens donem un plaç lògic
i a partir d’aquí comencem a apretar una altra vegada per veure si la redacció d’aquest
projecte es fa, no es fa o es deixa de fer. No comencem a fer judicis de valor en aquest
sentit, o prejutjar. Per tant ens ho creiem i a partir d’aquí fem el què.
Pren la paraula el sr. Rosàs i diu: una cosa és que vulguin impulsar el projecte i l’altre
és que tinguem l’obra ja feta i que ja estem parlant de l’any 2006. Estem al 2015. Han
passat molts anys i és un perill el trànsit de camions que accedeixen en el sector V que
hagin de passar pel camí antic de Vic i que hagin de passar per mig de les vivendes.
Per això en el seu dia es va creure oportú des de l’ajuntament de les Franqueses que es
fes aquest pas per sota de la via del tren i la Generalitat s’hi va comprometre i va haver
aquest compromís de construir-ho. Està molt bé que es redacti el projecte constructiu
però volem dates de quan s’acabarà fent aquest projecte.
Pren la paraula el sr. Vega i diu: el nostre grup municipal votarà en contra perquè és
sobradament conegut la postura històrica del nostre grup, del company Ferran Gontán
contra la Ronda, i també un fet que considerem que no és prioritari ara mateix perquè
si tenim que exigir-li a la Generalitat de Catalunya que pagui deute i que pagui coses
pendents la Generalitat, trenquen a que ens paguin els plans de barri, que es pagui
l’escola de música, que es pagui l’escola bressol, perquè això sí que considerem que és
prioritari ara, més que cap a una infraestructura que no és urgentíssima, considerem.
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Potser fins i tot seria més urgent el tema de mesures de seguretat a la part alta de
Bellavista de la Ronda, que no aquesta connexió en aquest moment donat, però a la
Generalitat li volem exigir això, que té que pagar escoles bressol, escola de música,
pla de barris que ja hem parlat al començament del Ple el què està generant a les
finances de l’ajuntament. Això sí que és prioritari. Sempre ens hem oposat a la Ronda
com estava plantejada no li donarem suport.
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: per concloure, aquest conveni és del 10 de maig de
2006, que hi érem nosaltres i en dos anys no vam fer-ho. O sigui, també nosaltres no
vam fer-ho. L’anterior govern no va fer-ho i en aquest govern almenys els hi hem
arrencat aquest acord. Jo crec que ens hem de felicitar i és un bon acord i hem de
felicitar també la regidoria d’urbanisme, que és la que ho ha treballat. Llavors també el
senyor regidor us explicarà potser un altre acord que ens ha arribat avui, si podem
explicar-lo, el tema del quart cinturó, que també ens ha arribat un acord i crec que se
l’ha descuidat d’explicar, que també crec que és una molt bona notícia, val? És una
bona notícia. Aquí diu clar: acabem d’impulsar la redacció del projecte constructiu de
l’accés al sector industrial V. Donem-los-hi, almenys això és algo més que res. Fins
ara teníem res i ara tenim un compromís del secretari d’infraestructures i mobilitat, el
sr. Ricard Font, en el qual a petició de l’àrea d’urbanisme i a petició d’aquest
ajuntament, es va reunir amb nosaltres i ens va dir: d’acord, ho tirarem endavant,
tirarem el projecte constructiu. Llavors a partir d’aquí hi estarem a sobre. Mai un no,
senyor Vega, mai un no ha estat tan separat. Nosaltres votarem que no perquè
veritablement volem que es faci, i vostès votaran que no perquè no volen que es faci.
Això és així, perquè estan en contra de la Ronda, però és així. Però és una cosa que
està firmada, que s’ha de tirar endavant, i que els responsables, ara que tenim una
associació d’empresaris de polígons ens reclamen la sortida del sector V no pot ser
passant per tram urbà de Can Calet, sinó que hauria de sortir directament a la ronda. I
possiblement la solució dibuixada firmada en el conveni no és la bona, possiblement.
Perquè tal i com està dibuixada, no podies entrar a la Ronda, hauries de fer tota la
volta perquè un tram no té, però ja veurem la Generalitat què ens diu. Per tant, jo crec
que avui és un dia que ens hem de felicitar. I evidentment nosaltres i el proper govern
que surti, perquè hi ha unes eleccions el mes de maig, hauria de vetllar perquè això es
complís.
SOTMESA a votació la moció, és rebutjada per tres vots a favor dels regidors dels
grups municipals CpF i PxC, deu vots en contra dels regidors dels grups municipals
CiU, PSC-PM, UPLF i LFI, una abstenció del regidor del grup municipal ERC-AM, i
per tant, amb el quòrum legal.
El sr. President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia:
11. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PARTIT DELS
SOCIALISTES PER A LA MODIFICACIÓ DE LA LLEI 27/2014
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SOBRE LES OBLIGACIONS TRIBUTÀRIES PER A LES ENTITATS
SENSE ÀNIM DE LUCRE
L’entrada en vigor de la Llei 27/2014 sobre l’Impost de Societats, aprovada a les Corts,
i publicada al BOE el passat 28 de novembre, suposa que totes les entitats i associacions
sense ànim de lucre hauran de presentar la declaració de l'impost de societats sense cap
excepció a partir de l'any 2016, en relació a l'exercici comptable 2015.
En aquest sentit, la nova regulació obliga a les entitats socials, culturals, associacions
cíviques i clubs esportius sense ànim de lucre a declarar l'impost de societats, i sigui
quin sigui el seu volum i dimensió. Fins ara, les entitats parcialment exemptes, no
estaven obligades a presentar l’impost si no feien activitat econòmica i, a més, complien
els requisits següents: Que els seus ingressos no superessin els 100.000 euros anuals,
que els seus ingressos sotmesos a retenció no superessin els 2.000 euros anuals, i que
totes les rendes no exemptes que obtinguessin estiguessin sotmeses a retenció.
Tot i que d’entrada és satisfactòria tota iniciativa -que d’acord amb els principis
democràtics del nostre Estat de Dret i seguretat jurídiques- impliqui potenciar la
transparència financera i comptable de qualsevol entitat i associació, sempre i quan,
però, la nova llei vetlli -i en cap cas suposi- una complicació administrativa i
burocràtica que dificulti o impedeixi la capacitat de gestió d'unes entitats -la gran
majoria amb pocs recursos humans i financers-, les quals principalment, es troben
dirigides i gestionades per persones que exerceixen voluntàriament aquesta
responsabilitat social.
Certament, la desaparició d'aquests supòsits d'exempció que esmentàvem, -tot i que no
han de suposar una nova càrrega tributària-poden dificultar–sinó van acompanyats d’un
suport administratiu explícit- el funcionament mateix de les associacions.
Per tot plegat, aquesta Llei del Govern del PP suposa un atac directe a la viabilitat del
teixit associatiu català i del conjunt de l’Estat, que té en el món local una especial
incidència pel seu arrelament dins la vida dels barris dels nostres municipis i ocupa de
forma voluntària un gran nombre de ciutadans i ciutadanes que altruísticament dediquen
esforços i temps en tirar endavant el món associatiu cívic, social, cultural, i esportiu.
Per tot això, proposem l’adopció dels següents acords al Ple de l'Ajuntament:
ACORDS
1. Mostrar el recolzament a totes les federacions i plataformes d'entitats i associacions
del municipi que s’han manifestat en contra de la Llei 27/2014 de l’Impost sobre
Societats davant d'una mesura que els obliga a portar una doble partida de
comptabilitat, i que els tracta de forma anàloga amb una societat mercantil.
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2. Reiterem el reconeixement i compromís cap a la important tasca que realitzen totes
les entitats sense ànim de lucre, la seva democràcia interna, transparència
econòmica, i sostenibilitat dels seus projectes socials, educatius, culturals i
esportius, així com la gran tasca voluntària i participativa que hi dediquen molts dels
nostres conciutadans.
3. Defensem d’acord amb els principis democràtics del nostre Estat de Dret i seguretat
jurídiques totes aquelles iniciatives que vetllin i impliquin potenciar la transparència
financera i comptable de qualsevol entitat i associació, sempre i quan vagin
acompanyades d’un suport i assessorament administratiu que capaciti la gestió
d'unes entitats la gran majoria amb pocs recursos humans i financers.
4. Instar al Govern espanyol a modificar la Llei 27/2014 de l’Impost sobre Societats
per tal de simplificar –sense menystenir la transparència- les obligacions tributàries
de les associacions i entitats sense ànim de lucre i recuperar els supòsits d’exempció
que existien fins a l’entrada en vigor de la nova normativa els quals no dificultaven
el desenvolupament de la iniciativa social.
5. Demanar al Parlament de Catalunya i al Govern de la Generalitat a que instin al
Govern de l’Estat a desenvolupar un nou marc fiscal per a les associacions en el què
es reconegui el valor de la forma jurídica d'associació com eina de cohesió social,
integradora i de saludable autogestió de la ciutadania, activa, compromesa i
participativa.
6.

Fer arribar aquests acords al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, als
grups parlamentaris i a la Mesa del Congrés dels Diputats, al Govern de la
Generalitat, i al Parlament de Catalunya, així com a les Federacions i plataformes
contràries a la Llei 27/2014 i a totes les associacions i entitats del municipi.

El senyor President demana si hi ha alguna intervenció al respecte.
Pren la paraula el sr. Marin i diu: aquesta moció, lo que venim a dir, és que l’entrada
en vigor de la Llei 27/2014 sobre l’impost de societats i aprovada a les Corts, suposa
que totes les entitats i associacions sense ànim de lucre hauran de presentar la
declaració de l’impost de societats sense cap excepció, a partir de l’any 2016, en
relació a l’exercici comptable 2015. Nosaltres considerem que s’està atacant d’una
manera directa a la viabilitat del teixit associatiu català i del conjunt de l’estat, i que té
en el món local, una especial incidència pel seu arrelament dins la vida dels barris dels
nostres municipis. I també hem de dir que ocupa d’una manera voluntària un gran
nombre de ciutadans i ciutadanes que altruísticament dediquen esforços i molt temps a
tirar endavant el món associatiu, cívic, social, cultural i esportiu. Per tant, pensem que
s’ha de donar recolzament a totes les federacions, plataformes, entitats i associacions
del municipi que s’han manifestat en contra de la Llei 27/2014 de l’impost sobre
societats. Pensem que com hem dit en un dels punts, que hem de fer un nou marc
fiscal per a tota les associacions en el què es reconegui, importantíssim, el valor de la
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forma jurídica d’associació com una de les formes de cohesió social, integradora i de
saludable autogestió de la ciutadania, activa, compromesa i participativa. He de dir
una cosa, i és que aquests senyors del PP, des del nostre punt de vista, s’han equivocat
de país. S’han begut l’enteniment i estan visquent davant d’una altra realitat social.
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: el grup de Convergència i Unió està al costat
d’aquesta moció.
SOTMESA a votació la moció, és aprovada per unanimitat dels catorze 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:
12. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL LES FRANQUESES
IMAGINA SOL·LICITANT L'ASIL POLÍTIC A L'ACTIVISTA
SAHARAUÍ HASSANA AALIA
El passat 19 de gener es va fer públic l’acte de resolució de la sol·licitud d’Asil Polític a
Espanya del jove activista saharauí Hassana Aalia, en el qual se li comunica la
denegació de la protecció i se li anuncia la sortida obligatòria del territori espanyol,
donant-li un termini de 15 dies per fer-ho, malgrat el càstig que li espera i el risc real de
ser torturat si torna al Sahara Occidental sota ocupació del Marroc.
Hassana és un jove sahrauí de 26 anys nascut a Al-Aaiun que va sol·licitar protecció
internacional al gener de 2012, després d’assabentar-se que el seu nom figurava en la
relació d’acusats que anaven a ser jutjats a Rabat per un Tribunal Militar pels fets del
campament de Gdeim Izik. Hassana estava en aquest moment a Espanya, no per estar
perseguit pel seu activisme en favor de la causa sahrauí, sinó per estudiar amb una beca
que li va ser concedida al País Basc per aprendre espanyol. La llei espanyola que regula
les condicions per a la sol·licitud d’asil polític estableix clàusules i terminis
excepcionals quan les circumstàncies que justifiquen la petició es deguin a causa
sobrevinguda al país d’origen, com ha succeït en aquest cas.
Hassana Aalia figura en el Sumari d’Instrucció del Tribunal Militar Permanent per a la
Força Armada del Regne del Marroc, juntament amb altres 24 acusats, tots civils. Va ser
Jutjat en rebel·lia i a tenor de la seva condemna a cadena perpètua en una sentència que
va ser llegida davant observadors de Human Rights Watch i Amnistia Internacional,
entre uns altres, existeixen sobrats motius per determinar que la tornada de Hassana al
Sahara Occidental suposaria un risc real per a la seva integritat física.
El Ministeri d’Interior ha denegat la seva petició, a pesar que comptava amb un
contundent informe d’ACNUR, que recolzava la sol·licitud en virtut de les
circumstàncies excepcionals de Hassana, reconeixent el seu activisme, les detencions
que ha sofert, els maltractaments, l’assetjament i la pressió a la qual ha estat sotmès per
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part de la policia marroquina, i la tortura de la qual ha estat objecte. La primera vegada
que va ser torturat va tenir lloc a l’octubre de 2005, quan tenia 17 anys, per participar en
una manifestació pacífica a la sortida de l’escola. Va estar dos dies retingut i, segons va
declarar Hassana, “els maltractaments van començar al mateix carrer on vaig ser arrestat
i van seguir dins del vehicle. Ja en comissaria, em van despullar, em van penjar de cap
per avall durant diverses hores i no em van deixar beure aigua”.
Interior li ha denegat la protecció internacional perquè en la sentència escrita no figura
el seu nom entre els condemnats, encara que els observadors internacionals van
confirmar que sí va ser nomenat a la sala quan es va llegir el veredicte a cadascun dels
acusats. Per aquesta raó, l’Estat espanyol considera que hi ha un procediment penal
inconclús i, encara que no ho diu expressament, en el fons està avalant la validesa d’un
judici que ha estat denunciat per les més importants organitzacions internacionals de
defensa dels Drets Humans per no oferir garantia alguna als processaments.
Per tot això, es proposa al Ple de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès l’aprovació
dels següents
ACORDS:
Primer.- EXIGIR al Ministeri d’Interior del Govern d’Espanya que en virtut de la
legislació espanyola i del compromís del nostre país amb el respecte als Drets Humans
concedeixi l’Asil Polític a Hassana Aalia, activista sahrauí de Drets Humans i defensor
del dret d’autodeterminació del Poble Sahrauí reconegut per la legislació
internacional, atès que la seva tornada al Sahara Occidental suposa un risc real per a
la seva integritat física.
Segon.- REMETRE de forma immediata aquesta sol·licitud al Ministeri d’Interior
perquè la porti a efecte.
El senyor President demana si hi ha alguna intervenció al respecte.
Pren la parala el sr. Vega i diu: amb aquesta moció volem donar recolzament a una
campanya a nivell europeu de demanar al govern espanyol que concedeixi l’asil a
l’activista Hassana perquè la seva situació és un perill extrem per a la seva vida i la
seva integritat personal. Estem parlant d’un activista que es trobava actualment a
l’estat, a Euskadi, realitzant un curs per a aprendre castellà i ha sigut condemnat al
Marroc per un tribunal militar a cadena perpètua sota els greus crims, suposo, de
traïció a la pàtria i aquestes coses que s’acostumen a fer en els tribunals militars en els
països dubtosament democràtics amb monarquies extranyes. I quin és el seu crim?
Haver participat en els campaments per a la llibertat del poble Sahrauí on reclamaven
els drets nacionals i poder decidir, no estar sota l’imperialisme d’un país veí, com és el
cas del Marroc sobre el Sahara, que si volem fer un repàs sobre la situació. Un país
que era una colònia de l’estat espanyol, que va ser abandonat a la seva sort, que va ser
envaït pel seu veí del Nord, pel Marroc; que va provocar una guerra sagnant on els
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Sahrauís van resistir com van poder fins que van ser expulsats al desert; on avui
malviuen en campaments en mig del desert del Sàhara, i on hi ha un mur construït al
mig del desert minat i amb forces militars del Marroc evitant que els Sahrauís puguin
tornar a la seva terra, i on estranyament els recursos naturals, la pesca, els fosfats, molt
importants per a l’agricultura a nivell mundial, estan sent explotats entre
multinacionals occidentals i un estrany benefici que s’emporta la monarquia
marroquina. I una situació en la què Nacions Unides reconeix el dret a decidir del
poble Sahrauí i el Marroc no concedeix a aquest poble aquest dret de decidir. Apart
d’això aquest dret d’assil que demana aquest activista, que a més ha sigut torturat en
presons marroquines anteriorment, està respaldat ja no per una campanya de grups
alternatius i pro-Sahrauís a Europa, sinó dit també per l’Agència de Refugiats de
Nacions Unides. El nivell de perill que corre per a la seva vida d’aquest activista és
molt elevat. I l’agència de les Nacions Unides demana que el govern espanyol li
concedeixi l’asil, perquè és un risc veritable si l’extraditem al Marroc. Per això, igual
que defensem el dret a decidir del nostre poble i això que no patim nivells tan elevats
de repressió i de violència contra el nostre poble, per solidaritat amb la resta de pobles
que lluiten pels seus drets i pel simple humanitarisme per a qualsevol persona que
estigui en risc de ser torturada o perseguida, demanria el vot per demanar al govern
central el seu asil. Gràcies.
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: nosaltres, el grup de Convergència i Unió ens
abstindrem, no coneixem el tema, no sabem l’intríngulis que hi ha al darrera i preferim
abstenir-nos i que siguin ... Escolta, per l’amor de Deu, no estem parlant del tema del
tema Sahrauí, estem parlant d’aquesta persona. Per l’amor de Deu, la conveix vostè
personalment? Jo no sé. Jo no sé de què va llavors ens abstenim, no estem votant que
no. Ens abstenim. És lo que farem.
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: pensava que estava tot dit. Esquerra votarà a favor.
M’estranyaria que vostès tinguessin el gust de conèixer ni als agresors ni als
perjudicats dels atemptats de París dels quals, l’altre dia, es van manifestar.
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: jo dic que no coneixem el cas. No coneixem
l’intríngulis, perquè ens han explicat del Marroc, però no coneixem el cas, per tant ens
abstenim. Tampoc aquí ha de ser una cosa... Aquest argument li agafaré. Fa una
setmana que podia vostè...
SOTMESA a votació la moció, és aprovada per set vots a favor dels regidors dels grups
municipals PSC-PM, UPLF, LFI i ERC-AM, set abstencions dels regidors dels grups
municipals CiU, CpF i PxC, i per tant, amb el quòrum legal.
El sr. President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia:
13. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL LES FRANQUESES
IMAGINA EN DEFENSA DELS AFECTATS I AFECTADES PER
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HEPATITIS C I DEL SEU DRET A REBRE TRACTAMENT EN EL
SISTEMA SANITARI PÚBLIC
ATÈS que els pacients afectats per la infecció del virus de l’Hepatitis C porten mesos
exigint al Govern de l’Estat espanyol i de la Generalitat de Catalunya el finançament
d’un fàrmac de recent comercialització (Sofosbuvir) que s’ha demostrat
extraordinàriament eficaç en l’eradicació d’aquesta malaltia.
ATÈS que la multinacional que el comercialitza, l’empresa farmacèutica Gilead, imposa
un preu abusiu per cadascun dels tractament (entre 25.000 euros i 65.000 euros per
persona) i que es donaren els fets que l’empresa que va descobrir el Sofosbuvir
(Pharmasset) va sortir a borsa abans de la comercialització i desenvolupament del
fàrmac i va ser adquirida per Gilead per un import de 11.000 milions de dòlars. Al
nostre parer entenem que la legislació ha de prohibir que els costos derivats
d’operacions borsàries especulatives siguin traslladats al preu de venda dels fàrmacs o,
el que és el mateix, prohibir que, en última instància, les operacions borsàries
especulatives siguin finançades amb els fons dels sistemes sanitaris públics.
ATÈS que el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad del Govern de l’Estat
espanyol no està finançant suficientment el tractament. S’ha anunciat un sostre de
despesa de 125 milions d’euros que suposaria garantir el tractament a un màxim de
5.000 persones; quan l’estimació de persones que requereixen el tractament de forma
immediata es calcula que són més de 30.000, segons les associacions professionals. Cal
recordar que des de l’aprovació del Sofosbuvir per part de l’Agència Europea de
Medicaments s’han registrat uns 4.000 morts de pacients que podrien haver-se
beneficiat amb el seu tractament. Les estimacions diuen que cada dia que passa moren
12 pacients, de forma implacable, inhumana, discriminatòria i en molts casos
perfectament evitable. Van passant mesos en gestions burocràtiques i debats de
comissions d’experts, cercant com aplicar criteris d’inclusió-exclusió i fórmules
tècniques de finançament, quan la decisió és nítidament política. Les persones van
morint, literalment, mentre des dels governs es demora la disposició i ús immediat d’un
tractament necessari, existent i adient que cal finançar des del sistema públic de salut
atenent als drets a la salut recollits en tot l’ample ventall de legislació, des de la pròpia
Constitució espanyola fins l’Estatut de Catalunya.
ATÈS que entenem que ni el Govern de l’Estat espanyol ni el Govern de la Generalitat
de Catalunya no han fet ni de lluny el que cal per garantir un tractament per a tots els
pacients susceptibles de beneficiar-se del mateix. Addueixen problemes de finançament,
a causa de l’elevat cost del tractament individual.
ATÈS que no s’ha fet ús de les eines que estan al seu abast i que poden permetre
abaratir el preu del medicament i garantir el dret a l’assistència sanitària i a la vida
d’aquestes persones. L’acord sobre propietat intel·lectual de l’Organització Mundial del
Comerç (Acord ADPIC) permet la utilització de llicències obligatòries, és a dir,
permisos perquè un govern pugui produir un producte patentat o utilitzar un
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procediment patentat sense el consentiment del titular de la patent. És a dir, segons els
acords internacionals signats, el Govern espanyol podria autoritzar la producció de
genèrics basats en la patent de Sofosbuvir per tal de garantir el tractament a un preu
sostenible als afectats per Hepatitis C, proveint el mercat intern. És més, en casos com
el que ens ocupa, d’autèntica emergència sanitària i de pràctiques empresarials
anticompetitives, el Govern està obligat a intentar negociar una rebaixa de preu amb el
propietari de la patent de manera prèvia a l’autorització de la llicència obligatòria, i fins
i tot pot imposar directament el preu que consideri oportú, adequat i just.
ATÈS que l’única limitació, que no forma part de l’acord ADPIC (modificat el 2003),
és la decisió voluntària d’alguns països desenvolupats, entre els quals es troba Espanya,
de renunciar a la importació de genèrics produïts sota llicència obligatòria a tercers
països, eina que seria útil en cas que no existís capacitat tècnica per a la producció del
medicament genèric en el propi territori nacional.
Per tot això, el Ple de l’ajuntament proposa l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- SOLIDARITZAR-SE amb la lluita dels afectats per Hepatitis C i donar suport
a les mobilitzacions que s’estan duent a terme en defensa dels seus drets i exigeix i
instar als Governs de l’Estat espanyol i de Catalunya a:
1) Declarar, des de les Administracions estatal i catalana la situació dels pacients
afectats per Hepatitis C com a emergència sanitària i denunciar l’actuació de
l’empresa Gilead de anticompetitiva i monopolística.
2) Realitzar, mitjançant els òrgans competents, els tràmits necessaris, amb la
major rapidesa possible, sense negociació prèvia amb el titular de la patent, per
a l’emissió de llicència obligatòria de Sofosbuvir, autoritzant l’abastament del
mercat intern d’aquest producte mitjançant la fabricació de genèrics, fixant un
preu que sigui sostenible per a les arques públiques i que garanteixi el
tractament per a tots els que ho necessiten segons els criteris científics i dels
professionals.
3) Retirar la decisió voluntària del Govern de l’Estat espanyol de renúncia a la
importació de genèrics produïts sota llicència obligatòria a tercers països, a fi
de poder importar medicaments d’aquests en cas que la producció de genèrics
sota llicència obligatòria realitzada en el nostre territori no sigui suficient per
cobrir les necessitats de tractament.
4) Instar els organismes internacionals i als països membres de la UE a la
modificació de la legislació de les patents farmacèutiques, per tal d’evitar els
efectes perniciosos de l’especulació financera.
5) Prohibir que es puguin establir patents privades sobre productes que siguin
desenvolupats en bona mesura gràcies a la tasca d’investigacions finançades
per institucions públiques, desenvolupades en instal·lacions o centres públics,
amb el concurs de professionals dels sistemes nacionals de salut o de seguretat
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social i mitjançant assajos en els quals participin pacients que siguin captats en
centres de titularitat o finançament públiques.
6) Posar en marxa una indústria farmacèutica pública amb capacitat de fer front a
la demanda de medicaments dels sistemes sanitaris públics i desenvolupar una
investigació farmacèutica independent de l’actual indústria, al servei únicament
del desenvolupament científic i de la millora de la salut de la població, sent per
això de titularitat i finançament públiques.
Segon.- INSTAR al Govern de la Generalitat de Catalunya a sumar-se a aquestes
exigències davant el govern central i a assumir la seva responsabilitat derivada de les
seves competències en la prestació de l’assistència sanitària, garantint immediatament
la provisió del tractament necessari a tots els afectats que ho necessitin segons
prescripció facultativa.
Tercer.- TRASLLADAR aquests acords al Ministre de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad de l’Estat espanyol, al conseller del Departament de Salut de la Generalitat
de Catalunya, als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats i del Parlament de
Catalunya. També a les entitats i associacions i plataformes ciutadanes que defensen el
dret al tractament públic necessari de la hepatitis C.
El senyor President demana si hi ha alguna intervenció al respecte.
Pren la paraula el sr. Vega i diu: com molts dels aquí presents ja deuen conèixer, el
govern central està començant està començant a rectificar la seva postura i començant
a ampliar el tractament pels pacients, sobretot avui ha començat a rectificat, i això és
una mostra de que les campanyes de pressió i aquestes mocions que sembla que
nosaltres no tenim la potestat administrativa i executiva d’apicar-los, aquesta pressió
social i de la població funciona. La pressió social funciona i avui hi ha una mostra que
funciona, i aquesta moció no l’hem retirat perquè va més enllà. És una denúncia del
perill que comporta posar la sanitat de les persones en mans privades, i la importància
de defensar un sistema sanitari públic 100% perquè no podem permetrens com a
ciutadania, com a estat, que una empresa privada faci xantatge sobre un govern amb la
salut de les persones, perquè aquesta empresa ha fet xantatge sobre la salut de les
persones. Sabia que havia molta gent que necessitava aquest tractament i demanava
una brutalitat de diners per fer aquest tractament. I tenim que tindre un sistema
farmacèutic públic o sistemes de genèrics per poder tractar aquesta gent sense tenir
que cedir al xantatge d’una farmacèutica, que li importa poc si la gent viu o mor.
Només busca el seu benefici econòmic i només per això demano que donin suport a
aquesta moció pel simbolisme que té en demanar als governs que no cedeixin al
xantatge privats que busquen un benefici d’uns pocs, sinó que defensem un sistema
sanitari que busqui i vetlli pel benestar de la salut de la població, sense tenir en compte
el seu nivell econòmic o al seva situació personal. Tothom té dret a tindre una cura
sobre la seva salut. No podem permetre que aquests interessos estiguin per sobre de la
vida de les persones. Gràcies
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Pren la paraula el sr. Marin i diu: bé, el PSC votarà a favor d’aquesta moció perquè
entenem el dret a la vida és intrínsec a qualsevol personal, i l’estat té la responsabilitat
de vetllar pel compliment d’aquest dret, i sobretot quan estem veient al nostre voltant
que l’estat està rescatant a bancs amb milers de milions, i no té el coratge de facilitar
aquest medicament als afectats d’hepatitis C. Tenim realment els que estan malalts
també, és el govern, tenim un govern realment malalt, i com he dit abans que s’ha
begut l’enteniment, i no és una proclama, però és crit. Les persones per davant de tot.
Reclamem polítiques per a les persones.
SOTMESA a votació la moció, és aprovada per unanimitat dels catorze 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:
14. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL LES FRANQUESES
IMAGINA EN SUPORT A LA INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR
PER UNA LLEI DEL SISTEMA EDUCATIU DE CATALUNYA
ATÈS que l’Assemblea Groga, que agrupa pares i mares, alumnat i professorat, ha
impulsat una Iniciativa Legislativa Popular, per tal que el Parlament de Catalunya
aprovi una llei del Sistema Educatiu de Catalunya, sota els principis de democràcia,
laïcitat, gratuïtat, coeducació, inclusió, no-discriminació i de qualitat.
ATÈS que aquesta ILP ve motivada perquè tant l’actual Llei d’Educació de Catalunya
(LEC) com la Llei Orgànica per a la Millora de la Qualitat Educativa (LOMCE) no
garanteixen amb totalitat el dret a l’educació pública des de la llar d’infants fins a la
universitat.
ATÈS que la LEC ha propiciat una desigualtat entre els centres de titularitat pública i
els de titularitat privada i concertada.
ATÈS que l’educació pública ha de treballar per a recollir l’ideal pedagògic d’escola
catalana i per a totes les persones, exercint el dret de democràcia real en la presa de
decisions. Amb això s’ha de recuperar una gestió democràtica real dels centres, de
manera que s’instauri una autonomia de centres real, sense direccions imposades des de
fora i amb projectes discutits a l’escola; una avaluació que permeti millorar als centres i
als estudiants; donar estabilitat i seguretat a les plantilles i assegurar una participació
vinculant dels Consells Escolars com a òrgan de trobada de famílies i professorat per la
presa de decisions.
ATÈS que cada vegada més es propicia un model d’educació encarat a la privatització
de la gestió dels centres públics amb la incorporació de convenis amb empreses externes
sobretot quan parlem d’àmbits com l’emprenedoria i d’innovació.
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ATÈS que cal que s’entengui la diversitat lluny d’un món heteronormatiu de manera
que es tingui en compte la diversitat, no només des de la procedència o l’origen
biològic, sinó que s’hi incloguin el gènere i les identitats sexuals.
ATÈS que la presència d’homes i dones ha de ser equitativa en òrgans de coordinació i
de decisió igual que en l’educació infantil i de primària hi ha d’haver presencia
masculina que a hores d’ara és mínima.
ATÈS que en els últims anys els Consells Escolars dels centres han perdut importància
com òrgan representatiu i de debat entre els diferents sectors de la comunitat educativa:
família, professorat, alumnat, etc., La ratificació per part dels Consells Escolars és
essencial després d’unes eleccions dels òrgans de govern i direcció dels centres
educatius.
ATÈS que la dotació de recursos és insuficient per a què sigui possible la potenciació de
plans d’entorn potents i d’altres actuacions, i que es podria plantejar el fet de pluralitzar
els agents que intervenen en l’educació de les noves generacions tot incloent altres
persones no necessàriament docents i remunerades.
ATÈS que en cap cas s’han d’acceptar aportacions d’empreses privades en cap etapa de
l’educació des de l’escola bressol fins a la universitat. Per tant s’han de buscar
estratègies a nivell públic per finançar projectes pedagògics i d’innovació a primària i
secundària, projectes d’investigació a les universitats i proposar un sistema de beques
salari per garantir l’accés a ensenyaments postobligatoris.
ATÈS que s’han d’establir unes mesures adequades de conciliació de temps laboral i
familiar, tant per a dones com per a homes del personal docent i d’altres persones que
treballen en els centres educatius.
ATÈS que les condicions de feina del professorat han de ser dignes sent la jornada de
treball a temps complert o a mitja jornada i podent renunciar a una dedicació inferior al
50%.
ATÈS que els processos per tal de formar part de la funció pública en l’àmbit educatiu
han de ser transparents i objectius.
Per tots aquests motius, el grup municipal de LFI-E proposa al ple municipal l’adopció
dels següents
ACORDS:
Primer.- DONAR SUPORT institucional a aquesta Iniciativa Legislativa Popular i
facilitar els recursos necessaris per a la seva tramitació i recollida de suports.
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Segon.- INSTAR al Govern de la Generalitat de Catalunya que no apliqui la Llei
Orgànica de Millora de la Qualitat Educativa (LOMQE).
Tercer.- INSTAR al Parlament – com planteja aquesta ILP – a debatre una nova Llei
del Sistema Educatiu de Catalunya que derogui l’actual Llei d’Educació (LEC).
Quart.- FER ARRIBAR aquest acord als promotors d’aquesta Iniciativa Legislativa
Popular, així com al Parlament, els grups parlamentaris i al Govern de Catalunya.
El senyor President demana si hi ha alguna intervenció al respecte.
Pren la paraula el sr. Vega i diu: defensar aquesta moció en defesa de la ILP per
l’educació pública. Bàsicament, encara que hagin grups que al parlament no estiguin o
vulguin votar en contra, jo crec que una cosa és recolzar, que la gent tingui dret a
impulsar aquesta ILP i reforçar-li’s perquè puguin recollir les signatures, perquè han
fet una pròrroga per recollir les signatures perquè arribi al parlament, i una altra cosa
és que si no esteu d’acord, al parlament, els vostres grups parlamentaris ja faran el seu
debat i ja arribaran a les conclusions que s’arribin amb les majories que hi ha. Però
tenim que facilitar que les ILP i que la participació ciutadana vagi endavant i, en
aquest cas, és una ILP que defensa una cosa bàsica. Estem parlant de construir un nou
país. Jo he agafat un exemple d’un país d’una tamany similar en població a Catalunya,
potser una mica més petiti, que és Finlàndia. Comparant inversió en PIB de l’estat
espanyol que és un 4,7 del PIB, Finlàndia està en el 6% del PIB en educació pública.
Té un sistema de programes d’ajuts sobre la població per garantir que ningú estigui,
per la seva situació econòmica, en desventatge per la seva situació familiar. També té
un sistema d’equitat que és de beques públiques, que és que l’educació és gratuïta des
de primària fins a universitat, inclosos els màsters. Avui mateix havia alguna lluita
estudiantil perquè el sistema 3+2 d’educació universitària, els màsters s’encareixen
una barbaritat. Un país del nostre tamany té des de primària, des de guarderia fins a
universitat, inclosos els màsters, gratuïts 100%, a més amb sistemes de beques salari.
Després també aquest sistema – és perquè ningú em digui que sóc un bolxevic, bé, sí
que ho sóc una mica – que no em digui que vaig a utopies irrealitzables. És un país
que està a la Unió Europea, que té menjadors i llibres gratuïts per a tots els nens: ni
beques, ni per a la gent que ho necessiten. Tots els nens tenen gratuïts aquests serveis a
les escoles, i són obligatoris, tots els mengen junts. És un país del tamany de
Catalunya que té un sistema modèlic, i això és el què tenim que defensar per a
Catalanya, lo millor. O sigui no tenim que quedar-nos amb lo mínim, no, hem d’anar
pel millor sistema. Finançament? Un sistema just, o financem amb un sistema tributari
just, és molt simple. També vull aprofitar per acabar dues coses. Aquí van donar
suport fa temps a una moció per a una ILP de pobresa energètica, des de l’ajuntament
facilitar la recollida de signatures per a aquesta ILP, de moment no s’han posat les
piles. I segon, mostrar des del grup municipal de les Franqueses Imagina el nostre
suport a la jornada de lluita i mobilitzacions del moviment estudiantil d’ahir i d’avui
en contra de la reforma educativa del PP i contra el sistema de 3+2 a nivell
universitari. Gràcies
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Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: la posició del grup de Convergència i Unió, tot i
que en algunes hi estem d’acord amb la LOMQE i tot això, no amb la LEC
evidentment, per tant els hi votarem que no. I és una llei que està aprovada per CIU,
per PSC, per Esquerra i per Iniciativa per Catalunya, per tant creiem que és una Llei
majoritària important i posar d’acord aquests quatre grups vol dir que ja s’ha fet un
esforç important en el Parlament per poder-ho aprovar. Per tant, no podem ni molt
menys votar-la a favor en aquest aspecte. Compartim la resta, però...
Pren la paraula el sr. Marin i diu: els socialistes de Catalunya li votarem a favor de la
moció.
Pren la paraula el sr. Vega i diu: no la van votar tota sencera, van votar algunes parts,
no tota, des de la meva militància no es va votar tota, es va votar una part, per tant no
ens fem pròpia tota la Llei nosaltres. Gràcies.
SOTMESA a votació la moció, és aprovada per nou vots a favor dels regidors dels
grups municipals PSC-PM, UPLF, CpF, LFI i ERC-AM, quatre vots en contra dels
regidors del grup municipal CiU, una abstenció del regidor del grup municipal PxC, i
per tant, amb el quòrum legal.
El sr. President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia:
15. MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS LES
FRANQUESES IMAGINA I ESQUERRA REPUBLICANA PER
CATALUNYA PER LA DEFENSA DE LES LLIBERTATS I DEL DRET
DE VAGA
En els últims anys hem viscut una progressiva retallada de drets fonamentals, amb
l’objectiu de qüestionar el dret a la llibertat d’expressió i manifestació consagrats en la
Constitució, i amenaçats pels projectes de llei de Reforma del Codi Penal, el de
Protecció de la Seguretat Ciutadana i la Llei de Propietat Intel·lectual que ha presentat
el Govern.
L’efecte combinat de les pròximes reformes de la Llei de Seguretat Ciutadana, Codi
Penal i Llei de Propietat Intel·lectual pot ser devastador per a les llibertats públiques,
tant als carrers com a les xarxes.
Si hi ha un fil conductor comú entre la reforma de la Llei de Seguretat Ciutadana, Codi
Penal i Llei de Propietat Intel·lectual, és precisament limitar el dret de reunió, de
manifestació i la lliure expressió dels ciutadans.
La nova Llei de Seguretat Ciutadana, coneguda com “llei mordassa” impulsada pel
ministeri d’Interior i aprovada en el ple de Congrés amb els vots de PP ja està en el
Senat.
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D’aprovar-se, suposarà una clara reculada social, un anacronisme constitucional i un
clar atemptat contra drets i llibertats democràtiques.
No només manté la sanció per l’assistència protestes no comunicades sinó que eleva la
seva quantia màxima fins als 600 euros, i crea una nova infracció de caràcter molt greu
que contempla multes de fins a 600.000 euros per a qui es manifestin sense avís previ en
infraestructures o en instal·lacions en les quals es presten serveis bàsics per a la
comunitat o als seus votants. De la mateixa manera, la Norma considera responsable
dels danys provocats per una protesta, així com les infraccions comeses, als
organitzadors o promotors de la convocatòria.
Bona part de les infraccions recollides en el projecte de Llei de Seguretat Ciutadana
estan dirigides a restringir el dret de reunió i manifestació.
Amb aquesta Llei, moltes de les mobilitzacions protagonitzades per variades
associacions, col·lectius, organitzacions sindicals etc.., serien il·legals i per tant objecte
potencial de repressió i multa.
Això suposa en la pràctica reprimir la participació en accions per a evitar desnonaments,
la realització de concentracions espontànies, com les protagonitzades per treballadors en
conflicte laboral o demanant l’alliberament de detinguts en la vaga general, acampades
del 15M, col·locar una pancarta en un edifici públic.
Per això, hem decidit presentar una moció al Ple de l’ajuntament de les Franqueses del
Vallès del dia 26 de febrer de 2015, per a expressar de forma nítida el rebuig d’aquest
municipi, a aquest atac contra els drets fonamentals recollits en la Constitució.
El text de la moció és el següent:
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El Govern d’Espanya ha aprovat un projecte de Llei de Seguretat Ciutadana, el
plantejament del qual i el seu desenvolupament ha posat d’acord a partits d’oposició de
diferent perfil ideològic, organitzacions sindicals, associacions de l’àmbit de la justícia,
a més de col·lectius socials i plataformes de tot tipus. Aquesta Llei contravé les
recomanacions de l’ONU.
L’ONU defensa que “els organitzadors de protestes no han d’enfrontar-se a multes o
penes de presó per no notificar-les a les autoritats”. Així mateix, “el tribunal Europeu de
Drets Humans (TEDH) també ha declarat que “la llibertat de participar en una reunió
pacífica és de tal importància que una persona no pot ser objecte d’una sanció, fins i tot
a l’extrem inferior de l’escala de sancions disciplinàries per participació en una
manifestació que no ha estat prohibida, sempre que aquesta persona no hagi comès cap
acte reprovable en tal ocasió”.
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Els funcionaris de la OSCE (L’Organització per a la Seguretat i la Cooperació a
Europa) han elaborat un informe i consideren que la normativa incompleix els
estàndards internacionals. Afirmen que és “especialment preocupant que els
organitzadors de reunions no anunciades puguin ser castigats amb sancions
especialment dures independentment de la tranquil·litat de les protestes o la falta de
pertorbació de l’ordre públic”. En la seva opinió, aquesta pràctica “es pot utilitzar per a
limitar indegudament l’exercici del dret a la llibertat de reunió pacífica”. “En aquest
context”, prossegueixen, “l’àmplia discrecionalitat amb la qual les persones poden ser
identificades com organitzadors de les protestes a Espanya és especialment
problemàtica”.
Al projecte s’inclouen diferents infraccions amb multes des de 100€ a 600.000€
orientades a castigar i reprimir les noves formes de mobilització i de protesta ciutadana.
Sotmetre als organitzadors i participants en manifestacions a aquestes sancions pot tenir
un important efecte dissuassori per a les persones que desitgin exercir les seves llibertats
fonamentals.
Si el projecte de Llei acaba per aprovar-se, s’aplicaran sancions per assistir a reunions o
manifestacions no comunicades o prohibides en llocs que tinguin la consideració
d’infraestructes “critiques”, les concentracions no comunicades davant institucions de
l’Estat, l’obstrucció a l’autoritat en l’execució de les seves decisions administratives o
judicials, escalar edificis públics o històrics, difondre qualsevol mitjà les concentracions
o manifestacions no autoritzades, pertorbar l’ordre en campanya electoral o la negativa
a identificar-se davant agents de l’autoritat.
D’altra banda, el projecte introdueix modificacions legals que afavoreixen la
privatització de la seguretat, qüestió que comporta la reducció del sector públic i la
desprotecció del poble, que d’aquesta forma queda més subjecte a agents sense
qualificació suficient i subjectes a la defensa d’interessos privats.
ACORD:
Primer.- El Ple Municipal de les Franqueses del Vallès manifesta el seu rebuig al
projecte de “Llei de Protecció de la Seguretat Ciutadana” aprovat pel govern i pel ple
del Congrés.
Segon.- Exigir al Govern la retirada del projecte de Llei.
Tercer.- Donar trasllat d’aquest acord al: Sr. President del Govern d’Espanya, al Sr.
Ministre de l’Interior i a la Sra. Delegada del Govern a Catalunya.
El senyor President demana si hi ha alguna intervenció al respecte.
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Pren la paraula el sr. Bernabé i diu: com ha definit abans el sr. Marin, estem davant d’un
govern si no malalt, acorralat. I acorralat no pels seus rivals polítics, sinó acorralat per la
gent, per la quantitat de gent que es mou tan a nivell de sanitat, a nivell de
desnonaments, a nivell de pobresa energètica, a nivell sindical i a tots els nivells.
Llavors amb aquesta Llei de seguretat ciutadana el què ha intentat, des del primer
moment, ha sigut combatre la lluita al carrer, que és l’únic que no pot controlar, o pot
controlar amb els efectius policials o endurint. Ara, a dia d’avui, sense aquesta Llei
tenim, per exemple tenim a 2 encausats de l’última vaga general, que són l’Isma i el
Dani, estudiants de la universitat, que van participar, que han tingut la mala sort de
caure amb la jutgessa del cas 4-F i que els hi demana 8 anys de presó per una sèrie de
fets. Des de la defensa, evidentment, es demana l’absolució. Amb les lleis actuals, ja no
parlo de l’enduriment que ha fet, és evident que en aquest sentit, els partits que ens
considerem democràtics hem de defensar la participació pacífica, evidentment, al carrer.
Dintre inclús del moviment independentista s’ha vist també un intentar acotar aquestes
manifestacions massives de suport al dret a decidir. En el fons tot allò que no ens acaba
d’agradar i que ells diuen que s’ha de fer en els llocs parlamentaris i que alguns
considerem que la política es fa tan a dintre com a fora. Per tant demano aquest suport.
Pren la paraula el sr. Marin i diu: nosaltres, els socialistes, donarem suport a aquesta
moció. Pensem que és un atac a les llibertats de tots els col·lectius, i que realment és
una llei mordassa tal i com se l’està denominant.
SOTMESA a votació la moció, és aprovada per nou vots a favor dels regidors dels
grups municipals PSC-PM, UPLF, CpF, LFI i ERC-AM, cinc abstencions dels regidors
dels grups municipals CiU i PxC, i per tant, amb el quòrum legal.
El sr. President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia:
16. MOCIONS, PRECS I PREGUNTES
Pren la paraula el sr. Secretari i diu: senyor Alcalde, hi ha unes preguntes presentades
per escrit.
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: però no van passar per informativa, oi?
Contesta el sr. Secretari que no.
El sr. Alcalde diu: doncs les contestarem posteriorment, però les contestarem.
Pren la paraula el sr. Bernabé i diu: expressem la nostra queixa perquè nosaltres
considerem que en 48 hores per anticipat això sempre s’ha contestat i el fet que ara ho
derivi de que ha de passar per informativa em sembla que estem començant a “rizar el
rizo”. Però bueno, d’acord, li faig ara i ja que no la vol contestar, i si no la vol contestar
tampoc ara faci-ho com vulgui. La pregunta concretament és per què amb l’informe que
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vostès han fet on han detectat les entitats bancàries que tenen pisos buits, decideixen
aplicar aquestes mesures després d’eleccions, i no ara. Tenint en compte que altres
mesures concretes les estan aplicant ara i que ens embarguen deu anys endavant, per
exemple, i no tenen aquest perjudici. Dit això, algú em pot explicar per què cedim una
nau de la brigada al Centre Tecnològic i que això fa que haguem de traslladar la brigada
a una altra nau, i que això fa que haguem de pagar 18.000 euros el primer, 19.000 euros
el segon i 21.000 euros el tercer any i següent durant 10 anys i això ho signem ara i no
tenim cap escrúpol en signar-ho, no esperem al proper equip de govern? Per què es fa
això? Perquè considero que els estem donant a una empresa privada, que té els seus
beneficis. Quin guany té l’ajuntament per a això? Després, se’ns ha queixat alguns veïns
dels Gorchs de que passa un ramat d’ovelles de tant en tant, etc. Nosaltres som
partidaris evidentment de conjugar les activitats agrícoles i ramaderes. En aquest cas,
aquest veí es va adreçar a la policia, el cap de la policia va tenir una xerrada amb el
pastor, durant un temps no va passar; ara torna a passar. Quan va tornar el cap de policia
el va adreçar a Pagesia, i tal. Nosaltres el què diem és, si ha de passar, si no hi ha més
camins alternatius, primer senyalitzar que per allà passa un ramat de forma habitual
perquè és una zona urbana i tenir cura de la neteja, perquè el perill que hi ha és que la
gent que va en moto pot caure, amb lo que va deixant el ramat quan passa. Per tant, si
sabem que passa els dijous, automàticament el dijous a la tarda algú ha d’anar allà a
escombrar. Per tant, lo que demanem és quines mesures, si ho sap, si no ho sabia, i
quines mesures poden aplicar, bàsicament des de pagesia que és al final on ens han
derivat. S’ha fet un catàleg de camins recentment, vam demanar còpia digital i ens va
dir que no existia, aquesta còpia digital no existia, que no podia donar-nos perquè no
existia. No sé si depèn de vostè. Que encara no li havia arribat. Jo crec que si ho tenim
en paper imprès és que haurien de tenir una còpia. La targeta de deixalleries, a casa
meva ha arribat avui. La pregunta és per què han trigat tant en enviar una tarja d’aquest
estil, dos mesos. Problemes de telecomunicacions de Corró d’Amunt, hi ha molts
problemes. Nosaltres, des de Consell de Poble farem una iniciativa que és reclamar i
esperem que l’ajuntament ens recolzi en aquest sentit. Hem vist que ja no hi ha nius
d’orenetes, hem vist que hi ha un permís. Però aquest edifici té molts més problemes
que se’t cagui a sobre un ocell i els estem veient. Quan pugem a dalt o aquí mateix,
tenim finestres que estan curcades o se’ns cau el guix. Llavors, els aplaudeixo aquesta
iniciativa, però si l’objecte és mantenir l’edifici, fem-ho a tots els nivells, no ho fem
només amb la part estètica formal de l’assumpte. Que està passant amb el Club Natació
Granollers? És un altre d’aquells exemples que vostès no governaran quan es cedeixi
l’equipament però ja fan un protocol de bones intencions, i a més a més, aquí se li va
demanar, aquest regidor en concret en una junta de portaveus, on estava el pla de
viabilitat perquè pensava que s’havia recolzat aquest projecte és que se’ns havia passat.
Ara se’ns diu que se’ns passa, mesos després, però que a més a més és propietat de Club
Natació de Granollers i no podem fer còpies. Escolti, això no és propietat del Club
Natació. Ells han vingut a demanar algo i per tant la propietat d’aquest document la té
l’ajuntament, almenys una còpia que sigui pròpia. Perquè si no sembla que aquí lo que
estem fent és una mica el paperina. El conveni de taxis: per quins taxis són, si nosaltres
no tenim aquí taxis pràcticament? Jo li pregunto. Perquè aquí ja es va dir i se li va
preguntar: les llicències que hi ha, on són? I vostè va dir, ho averiguarem i els hi direm.
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Encara estem esperant quines llicències tenim aquí i quines estan actius a les
Franqueses, no a Lliçà d’Amunt, a les Franqueses, de propietat nostra, això encara
ningú. Com tenim el Pla d’Actuació Municipal per afrontar riscs químics en
establiments afectats per la normativa d’accidents greus? I a més a més, hem de seguir
les directrius que estableix el Pla d’Emergència Exterior. Hi ha una demanda d’alguns
veïns que ens demanen que els passos de cebra, l’aparcament queden massa a prop del
pas de cebra, i llavors quan passen persones baixetes, bàsicament nens, els conductors
ensopeguen amb ells. Llavors demanaríem que hagués una zona de servitud dels passos
de cebra d’1 metre aproximadament, que no es pugués aparcar per fer molt més visible
per no tenir aquests sustos.
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: jo només en faré una de pregunta, que no sé a qui
adreçar-la. A veure, suposo que a vostè, que és el que em va contestar en el seu dia,
senyor Colomé. I la pregunta seria una mica per què ens enganyen? Per què ens
enganyen en el tema de la zona del sector Z on està previst que vagi el Club Natació?
Ampliant una mica el què deia el regidor Bernabé fa un moment. En el mes d’octubre jo
vaig entrar també unes preguntes per escrit, perquè fossin contestades en el Ple,
adreçades al regidor d’urbanisme. No es van contestar en el Ple. Me les van contestar a
mi directament i me les va contestar l’alcalde. Una d’aquestes respostes, de data 29
d’octubre, deia: “no existeix cap document de la cessió del solar destinat al projecte en
qüestió. En el mateix sentit tampoc existeix cap tipus de document en el què es
preveguin les condicions de la cessió”. En aquest informe de viabilitat que el Club
Natació Granollers ha fet amb la intenció de captar inversors per una part dels 12 o 13
milions d’euros que es necessiten perquè això tiri endavant, que no hem pogut
fotocopiar, del que no se’ns ha donat còpia, però sí que hem pogut escriure, diu
textualment i ho llegiré en el mateix idioma en el què està escrit tot l’informe. “El
complejo Deportivo se edificarà sobre la parcela de terreno de referencia en ejercicio de
la constitución del derecho de superfície por el plazo 50 años otorgado por el
Ayuntamiento de les Franqueses del Vallès. De conformidad con la información
facilitada, no se ha previsto ningún canon anual”. Aquí tenim unes informacions
contradictòries i potser el què acaba de reblar el clau aquí és que aquest informe del
Club Natació, als quals a nosaltres se’ns ha donat accés fa 15 dies, si no m’equivoco, és
de data 30 de juny de l’any 2014. Aquest informe és d’uns quants mesos abans de que
vostès em contestessin a mi això. En parlarem més endavant, per descomptat, però avui
només aquesta pregunta, que és curta i penso que és fàcil de contestar. I la pregunta no
és si m’enganyen o no, és per què?
Pren la paraula el sr. Badia i diu: pregunta per a la senyora Vanessa, el carrer
Barcelonès del Ramassar, és un carrer que és molt ample i és una sola direcció, i
aparquen els cotxes en bateria. Hi ha hagut varis accidents i l’únic que demanar és que
pintessin almenys el terra, la fletxa perquè la gent va contra direcció sempre,
contínuament.
Pren la paraula el sr. Marin i diu: en el tema dels pisos buits que ens ha preguntat el
senyor Bernabé. Nosaltres, lo primer que vam dir i mantenir és la voluntat de posar en
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contacte les persones que estan en una situació difícil amb els bancs. I aquí hi estem
treballant, i amb la voluntat d’intentar aconseguir un lloguer social. Però també hem de
dir una cosa: si les entitats no estan per la labor, no ho dubti, aquest regidor que té
responsabilitats en el tema, ho té molt clar, i jo miraré no d’aquí a tres mesos, sinó
actuar ja, ja! En aquest sentit, amb les sancions que corresponen a les entitats bancàries.
És a dir, aquest seria una mica la fulla de ruta. Si no es posen o no hi ha voluntat per
part del bancs, nosaltres actuarem. Així de clar.
Pren la paraula la senyora Pruna i diu: sí, bona nit. Senyor Bernabé, començarem per lo
de les ovelles. Hi ha una sola queixa dels Gorchs, i hi ha molts veïns als Gorchs. Les
ovelles tenen dret sobre les persones perquè el camí dels Gorchs és el camí de Can
Guilla, és una explotació ramadera i és el seu pas natural el camí dels Gorchs. És clar,
les ovelles ho sabem, són 260 ovelles. Sabem que totes quan caminen deixen anar la
seva feina però tampoc per haver-hi accidents, tampoc ho crec. Embrutar. Pensi que
hasta Madrid, ja ho sap que quan passa, escolti, la M-30 hi passen les ovelles i no
passen a netejar després. Jo li dic una cosa, nosaltres hem contestat a aquesta persona
perquè ens ho ha fet arribar per escrit, però van a netejar parcel·les que estan amb
herbes, que són parcel·les que fan una feina. Només li diré que avui m’han passat que
un eurodiputat, el Francesc Gambús, inclús ha portat aquest projecte, però no per lo dels
Gorchs, evidentment, perquè el sud d’Europa és una prioritat el netejar sota bosc i
herbes en natural, amb vaques i ovelles, especialment ovelles, cabres no. I ha sigut
aprovat a la Unió Europea. Jo penso que això ja només li deixo per contestat que aquest
senyor, em sap greu que estigui molest, però tenen un dret les ovelles. Ara estem fent un
catàleg de camins ramaders, inclús si hi ha un camí ramader, la prioritat és total del
bestiar. Em sap greu, però és així. Ara sobre lo del catàleg de camins, que el tenim fet i
que és un catàleg que de veritat ha quedat molt bé, estic parlant que està fet, parlem
d’un parell de mesos que està fet, inclús ha vingut gent a consultar-lo ja, però jo estava
convençuda que estava penjat. No el tenim encara en paper perquè és un grant totxo, és
molt maco. Tenim un catàleg de camins fantàstic. El dia que va haver el consell de
pagesia el vam presentar i la veritat, si per cas no està penjat, ho estarà properament,
però jo diria que ho estava, estava convençuda, però bé, tenim un catàleg de camins per
primera vegada que tenim els camins públics que estan ressenyats.
Pren la paraula la sra. Garcia i diu: referent al tema dels nius de les orenetes i els
problemes d’aquest edifici, del manteniment i demés, les nius els hem retirat ja perquè
així ens donaven les indicacions. En l’informe ja ho posava que s’havien de retirar
abans del 28 de febrer perquè després ja començaven a formar-los per venir cap a la
primavera. Tema dels problemes interens, ja tenim pressupostos per canviar finestres i
per arreglar el problema de les humitats que està patint aquest edifici. Tenim
pressupostos i la nostra intenció és anar-ho fent mica en mica perquè evidentment,
l’actuació és prou important. El tema del taxi, de les llicències, tenim vàries llicències
concedides aquí en el municipi. El què passa és que evidentment van amunt i avall.
Quan es va signar aquest conveni ens vam reunir amb les dues persones que tenen les
llicències, li vam dir les parades que es facilitarien i bé, una miqueta també el contingut
el conveni i evidentment, estaven d’acord i són lliures d’estar-hi a la parada o no.
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Nosaltres no els hi podem obligar. Però bé, poden estar, dintre d’aquest conveni. Sí, la
llicència és d’aquí. Poden estar en el municipi, però dintre del conveni els taxistes, si
s’ho mira, pot estar ... ara, a partir d’aquest conveni que s’ha signat, poden parar i
encotxar en els municipis que ho han signat. I fins i tot, poden parar en alguna parada si
no està restringida. Per exemple, nosaltres a les Franqueses, en la parada d’aquí de
l’Ajuntament i de l’estació no pot parar cap vehicle d’aquí del municipi. El tema dels
passos de vianants segurs. Ara ho estem duent a terme. Tots els passos de vianants
estem pintant una línia groga perquè no aparquin els cotxes i deixant un marge d’un
cotxe i una miqueta més perquè hagi més visibilitat, a l’escola Colors hem augmentat la
vorera per la part de la circulació, i evidentment ara, aprofitant aquesta campanya de
pintura, estem fent totes aquestes modificacions. I per lo que em comenta el sr. Badia
del carrer Barcelonès, és una cosa que em sembla que seria bo de portar-lo a la comissió
de vialitat perquè potser al ser un carrer tan ample, hi ha la possibilitat de que hi hagin
els dos sentits de la circulació, així que m’ho anotaré i en el propera comissió de vialitat
doncs ho parlarem juntament amb el cap de la policia.
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: el tema de la nau brigada, vostè té raó. És una
empresa privada, tot i que fa estudis que té mes de 200 i pico d’alumnes. La tercera nau
que tindran els hi fem pagar. Llavors ells pagaran 1.200 euros, ara firmarem el conveni,
ells pagaran 1.200 euros més IVA per la nau i el pati, i ampliaran els estudis a cicles
formatius de grau superior, que això crec que pel municipi ens va molt bé. I amb
aquests 1.200 euros en paguem 1.350, tenim un dèficit de 150, amb una nau nova de la
brigada, que és nova. Ara té 380 metres la nau de la brigada, i passem a 540 més un
altell de 100, per tant guanyem molt espai per a la brigada. I els responsables de la
brigada, quan van veure la nau nova van dir: canviem! Estem plenament d’acord.
Llavors, pel que fa a la tarja de la deixalleria potser sí que l’hem enviat una mica tard,
però va acompanyada d’una campanya de civisme. Per tant, anirà tot junt, potser sí que
ho hem enviat una mica més tard. Pel que fa a les telecomunicacions de Corró d’Amunt,
l’ajuntament s’hi sumarà evidentment a tot lo que sigui millorar el servei de
telecomunicacions. Els puc avançar que estem en negociacions amb Vodafone perquè ja
els hem donat permís per portar la fibra a dalt de l’antena de la Serra de Llevant, i a
partir d’allà tirar-la a tot el municipi, sobretot a les zones rurals, i a part de Granollers,
amb 4G. Per tant això és una cosa que crec avançarem aviat i podrem donar solució.
Amb el Club Natació Granollers, és que sembla que no vulguin que vingui. És que
sembla que no vulgui que creem 80 llocs de treball. És que sembla que no vulguin que
el polígon industrial vagi bé. És que sembla que no vulguin això. Sembla que no ho
vulguin. Jo és que no ho entenc, això, no ho entenc. Llavors, el Club Natació Granollers
va avançant i l’ajuntament mai ha enganyat a ningú. L’Ajuntament. El Club Natació
Granollers pot dir missa, en aquest aspecte, però l’ajuntament no ha enganyat mai a
ningú. I tots els passos que ha fet l’ajuntament estan documentats. I si no, agafi el
conveni vostè, agafi el conveni que hem signat amb el Club Natació Granollers i diu
que hauran de pagar un cànon, o algo. Llegeixi’l. Una altra cosa és que ells, a l’informe
de viabilitat del juny de no sé quan, posin això. Que jo els hi demana ara que me’ls
actualitzin i m’actualitzin d’aquesta manera. Vull un informe actualitzat i que deixin
coses del passat. Però això no és el pacte que vam arribar. El pacte que hem quedat que
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hem arribat amb el Club Natació Granollers és el signat. I només n’hi ha un, que és
aquest. I quan van haver-hi les preguntes que vostè va fer, jo li vaig contestar no i no. I
era no i no. No hi havia cap acord. Cap. Cap acord, senyor Profitós, cap. L’acord és ara.
I és el signat fa 15 dies. Llavors deixeu-me que us doni una bona notícia perquè ens
afecta a tots: i és sobre el tema del Quart Cinturó. Avui ens acaba d’arribar del
Ministerio de Fomento, els hi hem enviat evidentment per fer la modificació del pla
general pel tema de treure el Quart Cinturó, i ens han contestat, ho llegeixo. És el
Ministerio de Fomento i diu: “la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental
y Medio Ambiente del Ministerio de Agricultura, etc.., declaró con fecha 17 de
diciembre de 2012 la terminación del procedimiento con el consiguiente archivo del
expedient de evaluación ambiental del estudio informativo, cierrre de la Autovía Orbital
Barcelona B-40 entre Terrassa y Granollers. A continuación, el Ministerio de Fomento
anuló dicho expediente. En consecuencia, no existe en la actualidad planificación
alguna relativa a la autovia B-40 en el municipio de les Franqueses del Vallès.” I a
darrera diu: “Conclusión, pot todo lo expuesto anteriorment se informa favorablement
respecto a la modificación puntual del plan general relativo al sistema viario del término
municipal desafección de la reserva del Cuarto Cinturón.” Per tant, en aquest aspecte és
una molt bona notícia que ens hem de felicitar amb això. (Se sent intervenir el sr.
Bernabé però no queda enregistrada la seva intervenció). Ho desconec, deixim-ho que
ho consulti, coses que a vegades és millor consultar-ho.
El President aixeca la sessió, de la qual, com a secretari estenc aquesta acta.

