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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
Data: 24 de setembre de 2015
Caràcter: Ordinari
Horari: 20:00 a 22:30 hores
Lloc: Sala d’Actes de la Casa Consistorial
Hi assisteixen:
FRANCESC COLOMÉ TENAS, alcalde
FERRAN JIMÉNEZ MUÑOZ, primer tinent d’alcalde
ROSA MARIA PRUNA ESTEVE, segona tinenta d’alcalde
JORDI GANDUXÉ PASCUAL, tercer tinent d’alcalde
MARINA GINESTÍ CRUSELLS, quarta tinenta d’alcalde
MOISÉS TORRES ENRIQUE, cinquè tinent d’alcalde
RAFAEL BERNABÉ PÉREZ, regidor
ELISABET PERICAS TAULATS, regidora
GERMÁN LÓPEZ SÁNCHEZ, regidor
JOSÉ ALEXANDER VEGA SABUGUEIRO, regidor
JUAN ANTONIO CORCHADO PONCE, regidor
JUAN ANTONIO MARÍN MARTÍNEZ, regidor
ERICA RECHE FERNÁNDEZ, regidora
ÀNGEL PROFITÓS MARTÍ, regidor
FRANCESCA MASCLANS BADIA, regidora
FRANCESC TORNÉ VENTURA, regidor
JOAQUIM BACH FABREGÓ, interventor accidental
JOSEP MARIA AMORÓS BOSCH, secretari
S’ha excusat:
JAVIER ÁLVAREZ ÁLVAREZ, regidor
1. APROVAR ESBORRANYS ACTES SESSIONS ANTERIORS
El sr. PRESIDENT obra la sessió i pregunta als senyors regidors si desitgen realitzar
alguna esmena al contingut de les actes de les sessions dels dies 30 de juliol de 2015 i
31 d’agost 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 DE
SEGUIMENT DEL PLA D'AJUST CORRESPONENT AL SEGON
TRIMESTRE DE 2015
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 40/2015 DE SEGUIMIENTO DEL PLAN
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015

DE

AJUSTE

1. ANTECEDENTES
En fecha 27 de marzo de 2012, el pleno del Ayuntamiento aprobó el plan de ajuste al
que se refiere el artículo 7 del Real Decreto Ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que se
determinan las obligaciones de información y los procedimientos necesarios para
establecer un mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las entidades
locales.
El objetivo del plan de ajuste era la generación de suficientes recursos para poder
proceder a la devolución de la operación de endeudamiento ligada con el mecanismo de
pago, con unos indicadores a lo largo del período de su vigencia positivos: remanente de
tesorería, recursos generados netos, cumpliendo los objetivos de estabilidad
presupuestaria y sostenibilidad financiera, dando cumplimiento asimismo a los plazos
previstos para el pago de las obligaciones de la entidad local. El plazo máximo de
vigencia era de 10 años, hasta el ejercicio 2022.
La disposición adicional séptima del Real Decreto Ley 17/2014, de 26 de diciembre,
amplió 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 creó 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
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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 segundo trimestre del ejercicio 2015, y la fecha límite para ello es el
día 31 de julio 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 30/06/2015
MEDIDAS DE INGRESOS
MEDIDA 1: AUMENTOS TRIBUTARIOS
a) Incremento del IBI.
En la confección del plan de ajuste se estimó un aumento de recaudación en 425.000
euros anuales.
En la confección de las ordenanzas fiscales para este ejercicio se ha reducido el tipo
impositivo y se sitúa en el 0,745% para compensar el incremento de valores catastrales
del municipio para el 2015 (10%), que se producirá en aplicación de la actualización de
valores por la ley de Presupuestos Generales del Estado para 2015 para los municipios
que aprobaron su última ponencia en 1999, caso en que se encuentra el ayuntamiento de
les Franqueses del Vallès
El padrón del ejercicio 2015 asciende a 4.878.130,76€. El aumento respecto al ejercicio
anterior (unos 250.000€) es debido a la revisión catastral realizada y a la incorporación
al padrón de las incidencias detectadas.
El padrón correspondiente a 2014 fue de 4.628.761,38€, 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€, la de 2013 fue de 4.237.202,84€ y la correspondiente a 2014 fue de
4.410.917,20€.
Durante este segundo trimestre la recaudación asciende a 2.915.262,77 euros. A fecha
de 30 de junio de 2014 la recaudación fue de 2.713.079,83 euros, cuando a la misma
fecha en 2013 fue de 2.650.832,95€, en 2012 de 2.604.018,64€ y en 2011 de
2.418.320,30€.
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En el calendario fiscal del ayuntamiento se ha fraccionado su recaudación intentando
potenciar la domiciliación bancaria:
-Recibos domiciliados:
1. la primera fracción: 1 de junio
2. la segunda fracción: 2 de noviembre
-Recibos no domiciliados: del 1 de abril al 4 de junio
Se espera cumplir o incluso superar los 425.000 euros previstos.
b) Revisión catastral
En aplicación de la Ley 16/2012, de 27 de diciembre, por la que se adoptan diversas
medidas tributarias para consolidación de las finanzas municipales, el Ayuntamiento de
las Franqueses del Vallés se acogió durante el primer trimestre de 2013 a la
actualización de los valores catastrales de los bienes inmuebles urbanos por aplicación
de los coeficientes previstos, a estos efectos, en las Leyes de Presupuestos Generales del
Estado que entró en vigor a partir del ejercicio 2014.
Asimismo este Ayuntamiento fue 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
comunicó 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.
En estos momentos las incorporaciones al padrón suponen un aumento de unos 250.000
euros. Las liquidaciones de los atrasos están previstas para el tercer trimestre
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 2015 se aprobó una congelación general de las tarifas, potenciándose el
aumento de recaudación en base a las inspecciones o infracciones.
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
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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 23.630,70 euros, en
2013 fue de 84.067,11 euros y en 2014 fue de 25.620,33 euros
La liquidaciones efectuadas por este concepto durante el segundo trimestre de 2015
ascienden a 897,70 euros, que con los liquidados durante el primer trimestre por importe
de 7.284,25 euros se prevé una recaudación anual de unos 15.000 euros
MEDIDA 4: CORRECTA FINANCIACIÓN DE TASAS Y PRECIOS PÚBLICOS
a) Incrementos de los precios públicos de los servicios deportivos
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 aumento 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.
Para el ejercicio 2015 se ha previsto una recaudación de 176.000 euros, lo que
supondría un aumento de 20.000€ respecto a 2011, pero que suponen una reducción de
10.000 euros anuales respecto a los 30.000 euros previstos en el plan para este ejercicio.
Durante este primer trimestre la recaudación ascendió a 44.860,51€, durante el segundo
trimestre la recaudación asciende a 54.845,61 por lo que puede que no se produzca
reducción y se mantengan los 30.000 euros del plan de ajuste. El aumento trimestral
producido es de 2.500€
b) Incremento de precios de otros servicios públicos
En la confección del plan de ajuste se estimó un incremento anual de 10.000€
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%.
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Para el ejercicio 2014 se propuso una disminución del 1% en la confección de las
ordenanzas fiscales. Para el ejercicio 2015 se han mantenido tarifas 2014.
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 2014 fue de 1.367.074,54€. El
de 2015 asciende a 1.378.531,08€
En el calendario fiscal aprobado por el ayuntamiento se establece que la tasa de
recogida de residuos se pone al cobro el día 1 de abril para los recibos no domiciliados.
Para los recibos domiciliados se conceden 2 fracciones: el 1 de junio y el 2 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, a 1.306.398,19 euros en el ejercicio 2013 y a
1.300.523,51 euros en 2014
Se espera mantener la recaudación del ejercicio 2014, habiéndose recaudado hasta 30 de
junio 800.474,32 euros
MEDIDA 5: OTRAS MEDIDAS POR EL LADO DE LOS INGRESOS
a) Novación contrato SEAE.
El Ayuntamiento presta el servicio de las instalaciones deportivas mediante gestión
indirecta, a través de una concesión administrativa.
En la confección del plan de ajuste se estimó un aumento anual de 100.000 euros
producto de la renegociación del contrato.
Durante el ejercicio 2012 se aprobaron las liquidaciones correspondientes a los
ejercicios 2010 y 2011 después de la auditoría interna efectuada. También se firmó un
nuevo acuerdo de novación del contrato actual, que tendría efectos en la liquidación
correspondiente al ejercicio 2012,
Se efectuaron liquidaciones durante el ejercicio 2011 por importe de 53.180,63€
(liquidación ejercicio 2009), en 2012 por 215.524,05 euros (liquidación ejercicios 2010
y 2011), en 2013 por 124.488,84 euros (liquidación ejercicio 2012) y en 2014 por
120.884,3€ (liquidación ejercicio 2013)
La liquidación correspondiente al ejercicio 2014 está pendiente a fecha de hoy.
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
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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.
Durante el primer trimestre se ha realizado la liquidación del canon correspondiente al
ejercicio 2015 por importe de 54.960 euros
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 Sidorme Hotels, SA) 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, debía
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, durante el ejercicio 2013 por un importe de 75.755,28€
y durante el ejercicio 2014 por importe de 75.755,28€.
El segundo trimestre de 2015, 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 adjudicó 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, a liquidar con un año de carencia. Durante este segundo trimestre de 2015
ha sido efectuado el ingreso de los 20.000 euros por la empresa adjudicataria.
Se trata de una medida de ingresos no prevista en el Plan de Ajuste inicial.
MEDIDAS DE GASTO
Como norma general se contempló un incremento medio en las partidas de gastos
corrientes y transferencias corrientes (Capítulos II y IV) del 2% de media anual a lo
largo del período de vigencia del Plan. Un incremento inferior al de los ingresos durante
estos mismos años y que responden fundamentalmente a una previsión del incremento
del coste de la vida. Sin embargo durante los tres primeros años esta tasa de crecimiento
se ha situado en el 0% hecho que sumado a las medidas estructurales que se tomaron (y
que serán vigentes durante todo el Plan de Ajuste) implican un decrecimiento de estos
capítulos presupuestarios los próximos cuatro años respecto al presupuesto del 2011.
Cabe destacar, pues, que los capítulos I, II y IV de gastos, según el plan de ajuste
aprobado, estarían congelados desde el ejercicio 2012 hasta el ejercicio de 2015. En
este sentido, la cifra contenida en el capítulo II de 2012 arrojaba un valor de 5,4
millones de euros, unos 117 mil euros superiores al 2011, pues en el primero de estos
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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 redujo en 105 mil euros respecto al ejercicio 2013.
En el ejercicio 2015, la reducción del capítulo II respeto a 2014 ha sido de 495.000
euros en el ayuntamiento. Ello es debido básicamente a una mejor distribución de los
gastos que se han presupuestado en los patronatos municipales, a quien correspondían
(el de cultura aumenta en 467 miles de euros y el de deportes en 72 miles de euros),
siendo el aumento del capítulo II consolidado de 44 miles de euros.
INFORMACIÓ SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015
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 ejercicio 2015 se mantienen cubiertas las dos vacantes por jubilación, justificades
por la prioridad y excepcionalidad de los servicios, sin producirse ahorro hasta el
momento.
b) Reducción horas extras por ampliación jornada laboral
Con la entrada en vigor de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio
2012, la jornada semanal pasó de 35 a 37,5 horas. No se produce ahorro, se percibe un
progresivo aumento en 2.000 euros en este trimestre.
c) Reducción de cotizaciones sociales por funcionarización
En el plan de ajuste se había previsto una proceso de funcionarización de plazas
laborales para obtener la reducción de los costes que conllevaría. Se inició en el primer
trimestre de 2014 y finalizó en fecha 31 de diciembre de 2014. Se prevé un ahorro
anual, por la funcionarización de 5 puestos de trabajo, de 10.285,46 euros. Se mantiene
el ahorro previsto, y en este segundo trimestre de 2015 se obtiene un ahorro de
2.571,36,-€, en seguridad social (desempleo i FOGASA) i un ahorro acumulado de
5.101,045,-€.
d) Aplicación del régimen funcionarial del complemento salarial por incapacidad
transitoria
El Ayuntamiento dejó 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
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este segundo trimestre de 2015 es de 2.381,65,-€. El ahorro acumulado de 2015 de
5.003,89,-€.
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 el ejercicio 2014, la dotación presupuestaria se redujo a 50.000 euros, 10.000 euros
menos que el ejercicio anterior. Las obligaciones reconocidas ascendieron a 41.604,99
euros, con lo que el ahorro respecto al ejercicio 2013 fue de 18.395,01€ (10.000€ por
reducción de dotación presupuestaria y 8.395,01 euros por dotación presupuestaria no
gastada.)
Para el ejercicio 2015, se ha reducido la dotación presupuestaria a 45.000 euros, 5.000
euros menos que el ejercicio anterior. Durante el primer trimestre se ha reconocido
obligaciones por importe de 606,47€, y en el segundo por importe de 1.330,88€ con lo
que se espera mantener e incluso aumentar el ahorro producido el año anterior en 5.000
euros anuales, correspondiendo a este primer trimestre 1.250 euros
b) Reducción en estudios y proyectos externos
Se ha previsto una reducción de 30.000 euros anuales a lo largo de la duración del plan
de ajuste.
La reducción producida en el ejercicio 2012 respecto al ejercicio 2011 fue de 14.000
euros, pasando de unas obligaciones reconocidas de 59.000 euros en el ejercicio 2011 a
45.000 euros en el ejercicio 2012.
El crédito inicial previsto en el presupuesto del ejercicio 2012 fue de 60.000 euros,
reduciéndose en el ejercicio 2013 a 40.000 euros.
Durante el ejercicio 2013 se autorizaron gastos por importe de 26.351,08€ y
reconocieron obligaciones por importe de 16.230,24, con lo que el ahorro anual fue de
43.769,76€ (20.000€ producidos por la reducción de la dotación presupuestaria y
23.769,76€ por dotación presupuestaria sin reconocimiento de obligaciones).
En la confección del presupuesto de 2014 se redujo la dotación a 30.000 euros
estimándose una reducción anual de 10.000 euros respecto al ejercicio anterior. A lo
largo 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
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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.
En la confección del presupuesto para el ejercicio 2015 el crédito dotado para este
concepto ha sido de 40.000 euros, con lo que se espera reducir el gasto en 3.500 euros
respecto al ejercicio anterior, correspondiendo 875 euros a este segundo trimestre. En
este primer semestre se ha reconocido obligaciones por importe de 7.749,45 euros, con
lo que el ahorro anual producido puede ser incluso superior
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 producido el ejercicio 2014 fue de 116.300€ (incluye el ahorro producido
correspondiente al curso 2013-2014 y el correspondiente al curso 2014-2015).
El ahorro previsto para el ejercicio 2015 es de 116.300€ (incluye el ahorro producido
correspondiente al curso 2014-2015 y el correspondiente al curso 2015-2016),
correspondiendo a este segundo trimestre 29.075 euros.
b) Reducción gasto autobús urbano
A lo largo del plan de ajustes se estimó una reducción de 50.000 euros anuales.
Durante el ejercicio 2012 se redujo en 55.000 euros la dotación presupuestaria respecto
a la dotación del ejercicio 2011 motivada por el acuerdo al que llegaron el
Ayuntamiento y la empresa Sagalés, concesionaria del servicio de autobús, gracias al
cual se redujo en 50.000 euros anuales la aportación municipal al servicio.
Durante el ejercicio 2013 la dotación presupuestaria al servicio del transporte urbano
aumentó a 119.000€ porque se incluyó en esta partida la aportación al ayuntamiento de
Granollers para financiar el déficit (75.000€) que estaba contabilizado en otra partida en
el ejercicio 2012 y también se incluyeron los gastos de los títulos sociales (30.000€),
que también estaban contabilizados en otra partida, siendo el aumento real de dotación
la presupuestaria para el 2013 de 14.000 euros respecto al ejercicio 2012, lo que supone
una reducción de 41.000 euros respecto a 2011.
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Una parte del servicio de autobús urbano de les Franqueses del Vallès, L1, L2 (20, 21 y
22) y L3 está integrado en el área urbana de Granollers, La Roca del Vallès i
Canovelles. Los gastos producidos durante el ejercicio 2013 por estas líneas ha sido de
75.351,24€. Hay que tener en cuenta que durante el ejercicio 2013 se produjo la
liquidación de la participación en los gastos correspondientes al ejercicio 2012, que
debido a una reducción de usuarios, significó 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, tubo un coste anual
de 63.168,48€. En esta línea aumentó 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 realizó un mayor control en los títulos bonificados, con el que se
obtuvo 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 en 2013.
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 el ejercicio 2014 no se han producido cambios respecto al ejercicio anterior y
tampoco se prevén para el ejercicio 2015.
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 ascendió a 23.985,62 euros, con lo que el
ahorro anual producido durante 2014 respecto al ejercicio 2013 es de 3.963,81 euros
Para el ejercicio 2015 se prevé mantener el ahorro producido durante el ejercicio
anterior, unos 4.000€ correspondiendo al primer trimestre 1.000 euros y al segundo

Ple 24/09/2015 – pàg. 12

5.094,90. Los gastos estimados producidos durante el primer trimestre ascienden a
7.851,21€ y los correspondientes al segundo trimestre a 5.155,10 euros
MEDIDA 16: OTRAS MEDIDAS POR EL LADO DEL GASTO
a) Renegociación contrato recogida de residuos
Se había estimado una reducción del gasto en el ejercicio 2012 de 50.000 € y de
100.000 euros para el resto del período debido a las negociaciones que se habían
iniciado entre el Ayuntamiento y la concesionaria. El vencimiento del contrato, de
1.000.000 de euros anuales (1.300.000 euros con la actualización de las revisiones de
precio a 2013), se produjo el ejercicio 2013. En este contrato se preveía 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 supuso un ahorro anual de 25.000 euros, un ahorro trimestral de 6.250
euros.
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 incluyeron servicios realizados hasta ahora
por el Consorci de Residuos del Vallès Oriental como la recogida selectiva y el coste la
transferencia a la planta de tratamiento de la fracción rechazo. 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
aunque se ha producido la adjudicación del contrato per 1.457.920,21 euros no se ha
procedido a la formalización del mismo.
A fecha en que se emite este informe, durante el mes de julio, se ha declarado nulo el
procedimiento de adjudicación.
Por lo tanto el ahorro estimado anual, hasta la adjudicación definitiva, es de 140.000
euros, correspondiendo a este segundo trimestre de 2015, 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
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y finalmente el Ayuntamiento licitó el servicio que fue adjudicado durante el ejercicio
2013 por importe de 500.968,62 € ( 414.023,65 € + IVA).
El coste del servicio de limpieza del anterior contrato, junto con la limpieza del centro
escolar y la limpieza de las dependencias de la sociedad municipal Les Franqueses
Entorn Verd, SL era de unos 500.000 euros. Aparentemente hubo ningún ahorro, pero
hay que tener en cuenta la subida del IVA del 3%.
Durante el cuarto trimestre de 2013, el ayuntamiento tubo que modificar el contrato
suscrito con la empresa IDONIA-NATUR,SL en 49.634,35 euros anuales, para incluir
nuevas necesidades de limpieza derivadas del incremento en la frecuencia de uso de
diversos centros, del uso de espacios que no se utilizaban con anterioridad, del aumento
de líneas en diversas escuelas y de la asunción de trabajos específicos de limpieza que
hasta el momento no se realizaban, lo que supuso un gasto superior para este ejercicio
2013 de 16.544,78€.
Durante el ejercicio 2014 no hubo variación respecto al ejercicio 2013.
Durante el ejercicio 2015 no se prevé variación respecto al ejercicio 2014.
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 reconoció obligaciones por importe
de 60.339,16 euros
Durante el segundo trimestre de 2014 se adjudicó el nuevo contrato por 46.200 euros +
IVA lo que supuso un ahorro de 47.500 euros anuales. El inicio del servicio por la
nueva empresa entró en vigor desde el día 1 de julio de 2014, con lo que el ahorro
producido en 2014 fue de 23.750 euros.
Para el ejercicio 2015, se estimó un ahorro de 80.000 euros anuales, pero debido a la
incorporación de nuevos equipamientos municipales se prevé que el ahorro será inferior
cuantificándolo en 60.000 euros anuales, correspondiendo al segundo trimestre 10.000
euros.
d) Adhesión al contrato de compra agregada de telefonía y datos
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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 produjo durante el ejercicio 2014.
Respecto a la telefonía móvil no se había realizado ninguna acción, siendo el gasto
anual durante el ejercicio 2011 de 24.047,63 euros, el correspondiente al ejercicio 2012
de 24.004,10 euros y el de 2013 de 23.845,05 euros.
Se optó finalmente por una licitación mediante subasta electrónica de la telefonía, fija y
móvil, adjudicándose durante el primer trimestre de 2014 a la operadora VODAFONE
ESPAÑA SAU por 41.079,20€ anuales. 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 fue de 37.685,05€ y el servicio de telefonía móvil de
33.562,20 siendo el importe total 71.247,45 euros con un ahorro de 21.195,01 euros
respecto al ejercicio anterior.
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, con lo que se prevé
un ahorro anual de 40.000 euros correspondiendo a este segundo trimestre 10.000 euros
e) Reducción de gastos en prensa y representación
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Se reestructuró y redimensionó el equipo de prensa, no renovando dos contratos
laborales a su vencimiento, se modificó el formato de boletín municipal y se
racionalizó 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 el ejercicio 2014 la dotación presupuestaria asignada fue 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
Para el ejercicio 2015 la dotación presupuestaria asignada ha sido de 136.200 euros, con
lo que se espera ahorrar 26.000 euros respecto el ejercicio anterior, correspondiendo a
este trimestre 6.500€.
f) Medidas de ahorro energético en el alumbrado público y en los equipamientos
municipales
El Ayuntamiento está implementando un plan de racionalización del consumo
energético del alumbrado público y equipamientos municipales. El ahorro anual
previsto se estimó en 30.000 euros.
A lo largo del plan se produjeron diferentes apagones selectivos de puntos de luz. El
último apagón selectivo de puntos de luz efectuado en el municipio lo aprobó la Junta
de Gobierno Local en la sesión celebrada en 28 de febrero de 2013
Durante el ejercicio 2012 el ahorro producido por reducción del consumo energético
(apagón de puntos de luz y reducción del tiempo de alumbrado de farolas) fue de 60.000
euros. Se consumieron 1,6 millones de kW anuales. También se produjo un ahorro
importante en la facturación de los consumibles valorado en 160.000 euros.
Durante el ejercicio 2013 el ahorro producido por reducción del consumo energético
(apagón de puntos de luz y reducción del tiempo de alumbrado de farolas) fue de 40.000
euros anuales. Durante el ejercicio 2013 se consumieron 1,4 millones de kW anuales.
Hay que tener en cuenta de todas maneras, el incremento de los tramos de potencias
altas del segundo semestre de 2013, comportó que el ahorro en KW no comportase el
proporcional ahorro económico. También se produjo un ahorro importante en la
facturación de los consumibles respecto al ejercicio 2012 valorado en 73.000 euros.
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Para el ejercicio 2014 no se produjeron variaciones respecto a 2013, aunque se realizó
un concurso para la adjudicación del nuevo contrato de mantenimiento de alumbrado
público que se formalizó en diciembre de 2014.
Este contrato 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 del tercer trimestre de 2015.
g) Reducción de determinadas partidas de gasto corriente (material de oficina,
correos ...) en un 15%
La reducción media en las partidas de gasto corriente se estimó en un 15%.
El ahorro previsto en la adquisición de material de oficina y en gastos de correos, por
ejemplo, se estimó en 20.000 euros anuales.
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. En 2014 las obligaciones reconocidas
fueron de 91.237,75 euros.
Para el ejercicio 2015, la dotación en el presupuesto del ayuntamiento se redujo a
68.000 euros. Hay que tener en cuenta que para una mejor distribución de costes 5.100
euros se han previsto en los presupuestos de los patronatos municipales.
El ahorro previsto anual es de unos 18.000 euros, correspondiendo a este segundo
trimestre de 2015 la cantidad de 4.500 euros
3. ANEXOS
Se adjuntan diferentes anexos según modelo elaborado por el Ministerio de Economía y
Hacienda
Anexo 1: Informe trimestral de seguimiento de ingresos, donde se comparan las
magnitudes de la liquidación del ejercicio 2014, los datos previstos según el plan de
ajuste con los de la previsión de la ejecución para cada trimestre del ejercicio 2015 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 2014, los datos previstos según el plan de
ajuste con los de la previsión de la ejecución para cada trimestre del ejercicio 2015 con
el detalle de los ajustes propuestos en el plan de ajuste y su grado de cumplimiento
Anexo 3: Informe trimestral de los avales recibidos
Anexo 4: Informe operaciones o líneas de crédito contratada. Actualización CIR-Local
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Anexo 5: Informe trimestral de seguimiento de deuda comercial.
Anexo 6: Operaciones con derivados y otro pasivo contingente
Anexo 7: Informe sobre finalización del plan de ajuste
4. CONCLUSIÓN
El objetivo del plan de ajuste era la generación de suficientes recursos para poder
proceder a la devolución de la operación de endeudamiento, con unos indicadores, a lo
largo del período de su vigencia, positivos: remanente de tesorería, recursos generados
netos, cumpliendo los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad
financiera, dando cumplimiento asimismo a los plazos previstos para el pago de las
obligaciones de la entidad local. A final del ejercicio se cumple en términos generales
con las medidas y se cumple con el objetivo básico del Plan de Ajuste, generar recursos
suficientes para atender el préstamo concertado en su día.
Las previsiones contemplan:
1. Cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria.
No se prevé que se incumpla con el objetivo de estabilidad presupuestaria cuando se
efectúe la liquidación del ejercicio 2015.
2. Las medidas contempladas en el plan para la mejora de ingresos para el ejercicio
2015 se cuantificaron en 710 miles de euros. Durante el primer trimestre de 2015 la
mejora por el lado de los ingresos ascendió a 78,68 miles de euros por encima de lo
previsto y durante el segundo trimestre ha sido 9,15 miles de euros por encima de lo
previsto.
3.

Las medidas contempladas en el plan para la mejora de gastos para el ejercicio
2015 se cuantificaron en 603 miles de euros. Durante el primer trimestre del
ejercicio 2015 el ahorro ascendió a 41,29 miles de euros por encima de lo previsto y
durante el segundo trimestre se han producido 52,14 miles de euros de ahorro por
encima de lo previsto.

4.

No se ha recibido ningún aval público durante el segundo trimestre del ejercicio
2015

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.
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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.
7. El Ayuntamiento no ha realizado ninguna operación de derivados u otro pasivo
contingente
8. Respecto a la finalización del plan de ajuste, no se prevé para este ejercicio
El sr. President demana si hi ha alguna intervenció al respecte.
Pren la paraula el sr. Bernabé i diu: bona tarda a tothom. Tot i que la idea és bona i la
recolzo, hi ha una part tècnica que no m’acaba de quedar clar. En una part del
reglament fa esmena a un annex, annex 1, que no venia annexat i que des de Secretari
se m’ha contestat que no es farà fins que l’empresa estigui constituïda. A mi em
resulta complicat aprovar uns estatus o un reglament on falta part de la documentació
que ja es farà quan això estigui constituït. O ho tenim tot o és difícil jutjar en aquest
cas. No sé si és pràctica habitual però clar.
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: bona nit a tothom. Només demanar a l’equip de
govern que tinguin en compte una cosa. Dintre d’aquest pla d’ajust hi ha una mesura,
la mesura núm. 7, que per reduir despeses parla de contractes externalitzats que
considerant el seu objecte puguin ser prestats per personal municipal. N’hem parlat
repetides vegades. Jo els hi demanaria que tinguessin en compte que això a l’hora de
renovar concessions, serveis externalitzats que tenim aquí, em penso que aquí anem
veient cada 3 mesos bàsicament el mateix, ara que entre cometes diem “tenim foc nou
en el govern municipal”, i el foc nou el poso entre cometes, mirin-s’ho amb una mica
de carinyo això, a veure si per aquesta banda podem conjuntar les dues coses. Primera,
oferir millors serveis als nostres ciutadans i per una altra banda, reduir despesa. Ho
deixo a les seves mans.
Pren la paraula el sr. Bernabé i diu: dintre de les mesures d’estalvi ve el fet que
nosaltres vam deixar de pagar una part de lo que es pagava perquè ho portés la
Fundació Martí l’Humà a Can Font, i a canvi ens vam constituir patrons i paguem tota
la part de manteniment, d’electricitat, llum i tal. Tenint en compte el volum de diners
que mou la fundació amb els cursos que està fent, m’agradaria saber, primer, quants
calers són, i dos, si no es podrien pagar ells el manteniment d’aigua, llum i tal. Perquè
ja estem donant un equipament, que és municipal, pràcticament en propietat exclusiva
a una fundació, a canvi de res, sinó que a sobre hem de pagar. Això ja fa molt temps.
Per tant, i dintre d’això, li pregunto, és cert que es vol fer un conveni nou amb la
Fundació Martí l’Humà i no fer-ho a través de concurs públic? Gràcies.
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Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: això que està res te a veure amb el punt, eh? Però
això jo ho emplaçaria al Consell General de Cultura, o Consell d’Administració de
Cultura, jo emplaçaria que ho digués allà. Li dic breument. Canviar aquestes clàusules
jo crec que el lloc de discussió és allà. Sí que farem, perquè és una fundació i perquè
ens ho permet la llei, renovar-los de moment per un any, perquè no hem tingut temps
de fer el concurs, i de moment el renovem per un any. I aquesta discussió jo us
emplaço que la tingueu dins del consell del Patronat de Cultura.
El sr. President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia:
3. DONAR COMPTE DE L'INFORME D'INTERVENCIÓ SOBRE EL
PERÍODE MIG DE PAGAMENT CORRESPONENT AL SEGON
TRIMESTRE DE 2015 DE L'AJUNTAMENT I PATRONATS
MUNICIPALS, EN ELS TERMES ESTABLERTS PEL REIAL DECRET
635/2014, 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 segon trimestre de 2015, emet el següent
INFORME 42/2015
SEGON TRIMESTRE 2015

PERIODE MITJÀ DE PAGAMENT
SEGONS RD 635/2014
Ajuntament de les Franqueses del Vallès

RATI
D'OPERACIONS
PAGADES

IMPORT
PAGAMENTS
REALITZATS

RATI
D'OPERACIONS
PENDENTS

IMPORT
PAGAMENTS
PENDENTS

PMP

32,40

2.092.998,50

-1,12

1.890.974,71

16,49

Patronat Municipal de Cultura

3,94

358.684,07

37,15

177.755,74

14,94

Patronat Municipal d'Esports

-2,43

73.217,47

0,04

36.713,55

-1,61

Entorn Verd, SA

10,46

472,61

19,00

21.780,00

18,82

2.127.224,00

15,89

PMP GLOBAL

2.525.372,65

Aquesta informació ha estat tramesa al Ministeri d’Hisenda i administracions públiques
dins del termini establert, abans del 31 de juliol de 2015 i s’ha publicat al portat web de
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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. López i diu: sí, tenim un dubte en aquest punt. Observem que en
el primer trimestre 2015 el període mitjà de pagament és de 0,85 i en aquest segon
trimestre s’ha incrementat en 15,89. Llavors ens agradaria saber quin és el motiu
d’aquest augment, d’aquest retard en els pagaments.
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: estem parlant d’un informe d’intervenció que ha fet
l’interventor. Hi ha coses que evidentment jo li demanaré el seu parer com a persona
que ho ha fet. Senyor interventor
Pren la paraula el sr. Interventor i diu: de l’ajuntament em dius? O total? Ara estem en
15,89 i el trimestre anterior? És que no el tinc al davant. 0,85? Això al final reflexa la
tresoreria de l’ajuntament. Això vol dir que l’ajuntament les factures que paga ha
tardat més tard que l’anterior trimestre. Els motius d’això és bàsicament són obres que
l’ajuntament ha fet i que aquí ja s’ha comentat alguna vegada, mitjançant pla de barris
i mitjançant el PUOSC, que l’ajuntament ha pagat totes les certificacions i en canvi no
ha rebut la subvenció. Això comporta un retard en el pagament. És així.
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: si hi ha lloc, la sala hi ha un aforament, han de
poder pujar. I estem mirant el tema de la televisió, val?
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 SEGON TRIMESTRE DE L'EXERCICI 2015 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 41/2015
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
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Corporacions Locals elaboraran trimestralment un informe sobre el compliment dels
terminis previstos en aquesta llei pel pagament de les obligacions de cada Entitat Local,
que inclourà necessàriament el número i quantia global de les obligacions pendents en
els que s’estigui incomplint el termini.
L’article 4.4 estableix que, sense perjudici de la seva possible presentació i debat al Ple
de la Corporació Local, dit informe haurà de remetre’s, en tot cas, als òrgans
competents dels Ministeri d’Economia i Hisenda i, en el seu respectiu àmbit territorial,
als de les Comunitats Autònomes que, amb arreglo als seus Estatuts d’Autonomia,
tinguin atribuïda la tutela financera de les Entitats Locals. Aquests òrgans podran
igualment requerir la remissió dels citats informes.
L'article 5.3 estableix que, transcorregut un mes des de l'anotació en el registre de la
factura o document justificatiu sense que l'òrgan gestor hagi procedit a tramitar l'oportú
expedient de reconeixement de la obligació, derivat de l'aprovació de la respectiva
certificació de l'obra o acte administratiu de conformitat amb la presentació realitzada,
la Intervenció o l'òrgan de l'Entitat Local que tingui atribuïda la funció de comptabilitat
requerirà a dit òrgan gestor per tal de que justifiqui per escrit la falta de tramitació de dit
expedient.
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
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se refiere el apartado 4 del artículo 200 será dentro de los cincuenta días siguientes a la
fecha de la expedición de las certificaciones de obra o de los correspondientes
documentos que acrediten la realización total o parcial del contrato.
Entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2012, el plazo en el que las
Administraciones tienen la obligación de abonar el precio de las obligaciones a las que
se refiere el apartado 4 del artículo 200 será dentro de los cuarenta días siguientes a la
fecha de la expedición de las certificaciones de obra o de los correspondientes
documentos que acrediten la realización total o parcial del contrato.»
Pel que fa referència a l’ajuntament, patronats i empreses municipals s’adjunten annexes
trimestrals segons models corresponents al segon trimestre de l’exercici 2015, que han
de ser tramesos al ministeri abans del 31 de juliol de 2015, amb les dades següents:
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.
CONCLUSIÓ:
Atès la normativa de referència, es dóna compte al Ple del següent:
Ajuntament
1. El termini mig de pagament és de 72,98 dies i el termini mig del pendent de
pagament és de 44,08 dies.
2. Els pagaments totals realitzats durant el segon trimestre de l'exercici 2015,
han estat de 2.104.062,60€ corresponents a 935 factures, dels quals
307.912,29€, corresponents a 181 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 segon
trimestre de l'exercici 2015 importen la quantitat de 2.105.274,73€, i correspon
a 899 factures, en les quals s'està incomplint amb el termini legal segons la
normativa de morositat en 392 factures per un import de 1.223.844,93€.
Patronat municipal de cultura
1. El termini mig de pagament és de 34,20 dies i el termini mig del pendent de
pagament és de 66,90 dies.
2. Els pagaments totals realitzats durant el segon trimestre de l'exercici 2015,
han estat de 363.190,38€ corresponents a 239 factures, dels quals 103.996,53€,
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corresponents a 68 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 segon
trimestre de l'exercici 2015 importen la quantitat de 178.678,96€, i correspon a
72 factures, en les quals s'està incomplint amb el termini legal segons la
normativa de morositat en 35 factures per un import de 138.247,85€.
Patronat municipal d’esports
1. El termini mig de pagament és de 27,05 dies i el termini mig del pendent de
pagament és de 98,95 dies.
2. Els pagaments totals realitzats durant el segon trimestre de l'exercici 2015,
han estat de 77.998,33€ corresponents a 91 factures, dels quals 43.492,69€, 42
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 segon
trimestre de l'exercici 2015 importen la quantitat de 39.317,34€, i correspon a
80 factures, en les quals s'està incomplint amb el termini legal segons la
normativa de morositat la data 34 factures per un import total de 12.211,12€.
Entorn Verd, SA
1. El termini mig de pagament és de 30 dies i el termini mig del pendent de
pagament és de 49 dies.
2. Els pagaments totals realitzats durant el segon trimestre de l'exercici 2015,
han estat de 164,86€ corresponents a 1 factures, que ha estat pagada dins del
termini establert per la normativa sobre morositat.
3. Hi ha una factura d’import de 21.780 euros pendent de pagament a final del
segon trimestre de l'exercici 2015 que es troba dins del termini legal segons la
normativa de morositat.
Les Franqueses Dinamització Econòmica, SL
1. El termini mig de pagament és de 7,67 dies. No hi ha factures pendents de
pagament.
2. Els pagaments totals realitzats durant el segon trimestre de l'exercici 2015,
han estat de 3.043,4€ corresponents a 3 factures que s’han liquidat dins del
termini legal establert per la normativa sobre morositat.
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3. No hi ha obligacions reconegudes pendents de pagament a final del segon
trimestre de l'exercici 2015.
El sr. President demana si hi ha alguna intervenció al respecte.
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: gràcies. La intervenció és una mica una excusa
perquè la gent que ens està veient sàpiga que fa poca estona que els mateixos que
estem aquí sobre hem decidit tirar endavant el tancament d’Entorn Verd i el dubte que
tinc és precisament al voltant de l’empresa, d’Entorn Verd. Surten aquí, Entorn Verd
té una factura pendent de pagar i la té pendent de pagar fora de termini. Voldria saber
a què correspon aquesta factura i tinc un dubte. No sé si puc repreguntar en funció de
què correspongui la factura, si és que ho sabem. Primer voldria saber això. A Entorn
Verd apareix aquí amb 21.780 euros en una factura, una sola factura fora de termini.
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: jo hi ha coses que, fins i tot l’interventor, el detall
d’això jo crec que dubto molt que la sàpiga, ho dubto. Si ho sap, sr. Interventor, bingo!
Però no ho sé en aquest aspecte, però jo si no l’emplaçaré o li contestarem fent la
consulta adient demà. Però una factura de mil i pico euros... quant?
Respon el sr. Profitós: 21.780. Jo me’n recordaria.
Continua el sr. Alcalde dient: 21.780, i és d’Entorn Verd, eh?
Respon el sr. Profitós i diu: tinc sospites, si voleu canto i a veure. A mi, l’única cosa
que se m’acut i a lo millor estic equivocat, clar o és una cosa molt vella molt vella, que
no perquè hauria sortit en els informes anteriors.
Interromp el sr. Alcalde i diu: ho tenim, ho tenim.
Continua el sr. Profitós dient: sí, oi? És algo referent al centre cultural, suposo.
Pren la paraula el sr. Interventor i diu: sí, la factura és a l’expedient: territori 24, que
no sé lo que és això, potser és això que dius tu, eh? És un despatx, oi que són aquests,
oi? Sí, és aquesta factura.
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: d’acord, llavors això és la factura de la
remodelació, o sigui, dels plànols del dibuix del nou centre cultural. No toca aquí la
segona pregunta que faré. Gràcies
El sr. President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia:
5. DONAR COMPTE DE L'ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE
L'AJUNTAMENT, PATRONATS MUNICIPALS I EMPRESA
MUNICIPAL LES FRANQUESES ENTORN VERD, SA A 30 DE JUNY
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DE 2015, 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’nterventor accidental referit a l’estat d’execució dels pressupostos a
30 de juny de 2015 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 donarà compliment al requeriments de la Llei orgànica
2/2012 d’estabilitat pressupostària i regla de la despesa.



Aquest informe de l’estat d’execució del pressupost a 30 de juny de 2015 ha
estat tramès al Ministeri d’Economia i Hisenda en data 30 de juliol de 2015,
donant compliment a les obligacions trimestrals de subministrament
d’informació contemplades a l’ordre HAP/2015/2012, de 1 d’octubre, per la que
es desenvolupen les obligacions de subministrar d’informació previstes a la Llei
Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera



Cal donar compte al ple de la corporació de l’estat d’execució dels pressupostos
corresponen al primer trimestre de 2015

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




Resum classificació econòmica
Detall ingressos corrents
Detall ingressos de capital i financers
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Detall despeses corrents
Detall despeses de capital i financers
Calendari, pressupost de tresoreria
Romanent de tresoreria
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
Interessos i venciments meritats
Avals de l’entitat
Fluxos interns
Vendes d’accions i participacions
Adquisició d’accions i participacions
Operacions atípiques
Moviments compte creditors per operacions pendents d’aplicar al pressupost

I la comunicació efectuada per la societat mercantil que inclou:







Balanç
Compte de resultats
Dotació de plantilles i retribucions
Calendari i pressupost de tresoreria
Deute viu i previsions de venciment
Capacitat/necessitat de finançament

Primer.- DONAR COMPTE al ple de l’ajuntament de l’estat de l’execució dels
pressupostos a corresponents al primer trimestre de 2015, 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:
6. PROPOSTA DE RESOLUCIÓ D'AL·LEGACIONS I APROVACIÓ
DEFINITIVA DE LA NORMATIVA PER A LA CONCESSIÓ D'AJUTS
PER A LA REALITZACIÓ D'ACTIVITATS D'ESTIU I/O
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ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
CULTURALS O SOCIALS

DE

LLEURE,

ESPORTIVES,

ATÈS que el Ple de la Corporació en sessió celebrada el dia 26 de febrer de 2015 va
adoptar, entre d’altres, els següents acords:
“Primer.- APROVAR INICIALMENT la normativa per al a 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 de la normativa per al a
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 de
l’ordenança 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 la normativa que ara s’aprova inicialment quedarà
aprovada definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior, i es procedirà
directament a la publicació.”
ATÈS que durant el període d’informació pública el grup municipal LES
FRANQUESES IMAGINA va presentar al·legacions el dia 1 d’abril de 2015, amb RE
núm. 2015/2020 en el què demana que es modifiqui la part del reglament en el sentit
que on diu:
“edats compreses entre 3 i 16 anys, i excepcionalment, de manera justificada fins
als 18 anys”
digui:
“edats compreses dels 3 fins als 18 anys”
El grup municipal LES FRANQUESES IMAGINA considera, segons es desprèn del
seu escrit, que el reglament per a la concessió d’ajuts econòmics per a la realització
d’activitats d’estiu i/o extraescolars de lleure, esportives, culturals o socials, ha de cobrir
a tots els menors d’edat del municipi i que el concepte d’excepcionalitat deixa els i les
menors d’entre 16 i 18 anys en una situació de desemparament per part de l’ajuntament.
VIST l’informe emès per la cap de l’àrea de Polítiques Socials.
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AQUESTA Àrea de Polítiques Socials proposa al Ple de l’ajuntament l’adopció dels
següents
ACORDS:
Primer.- ESTIMAR les al·legacions formulades pel grup municipal LES FRANQUESES
IMAGINA el dia 1 d’abril de 2015, amb RE 2015/2020, respecte de la “normativa per a
la concessió d’ajuts per a la realització d’activitats d’estius i/o activitats extraescolars
de lleure, esportives, culturals o socials”, aprovada inicialment pel Ple d’aquest
Ajuntament en la sessió de data 26 de febrer de 2015, i en conseqüència, modificar
l’article 4.1 (destinataris dels ajuts), en el sentit que on diu:
“Seran destinataris d’aquesta convocatòria els infants empadronats al municipi, en
edat compreses entre 3 i 16 anys, i excepcionalment, de manera justificada fins als
18 anys, les famílies de les quals es trobin en situació socioeconòmica precària amb
justificació documental i d’acord amb el barem establert en la convocatòria.
Nogensmenys, es podrà considerar situacions excepcionals quan el menor no es
pugui empadronar al municipi però des de serveis socials es conegui i es comprovi
la seva vinculació territorial”.
Haurà de dir
“Seran destinataris d’aquest tipus d’ajuts els infants empadronats al municipi, en
edat compreses entre 3 i 18 anys, les famílies dels quals es trobin en situació
socioeconòmica precària amb justificació documental i d’acord amb el barem
establert en la convocatòria. Nogensmenys, es podrà considerar situacions
excepcionals quan el menor no es pugui empadronar al municipi però des de serveis
socials es conegui i es comprovi la seva vinculació territorial”.
Segon.- APROVAR DEFINITIVAMENT la “normativa per al a concessió d’ajuts per a
la realització d’activitats d’estius i/o activitats extraescolars de lleure, esportives,
culturals o socials”, segons el text que consta com a annex als presents acords.
Tercer.- NOTIFICAR els presents acords al grup municipal LES FRANQUESES
IMAGINA.
Quart.- PUBLICAR els presents acords i el text íntegre de la “normativa per al a
concessió d’ajuts per a la realització d’activitats d’estius i/o activitats extraescolars de
lleure, esportives, culturals o socials” en el Butlletí Oficial de la Província, en el tauler
d’edictes de l’Ajuntament, en el web municipal i anunciar en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya la referència del Butlletí Oficial de la Província en què se
n’hagi publicat íntegrament el text.
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Cinquè.- COMUNICAR els presents acords i el text íntegre de la “normativa per al a
concessió d’ajuts per a la realització d’activitats d’estius i/o activitats extraescolars de
lleure, esportives, culturals o socials” a l’Administració de l’Estat i a la Generalitat de
Catalunya.
El sr. President demana si hi ha alguna intervenció al respecte.
Pren la paraula el sr. Vega i diu: bona tarda. Estem contents de que s’aprovin les
al·legacions. És una cosa positiva. És una modificació molt greu. Era només ampliar
fins els 18 anys, incloure tots els menors dintre dels 3 i 18 anys. El què ens sobta és
que una modificació tan puntual, que vam demanar a l’abril, s’aprovi ara, després de
l’estiu. A mi em sembla que per canviar una frase en un reglament potser ens hem
allargat una mica. Voldria conèixer per què ha hagut aquesta demora per aprovar un
reglament que si s’hagés aprovat en el ple del juliol ja estaria en aplicació ara pel
començament del curs. Jo crec que per fer un canvi de frase que era de calaix, que no
era normal que la gent que tenia 17 i estava per complir 18 anys no tingués ajudes, jo
crec que era una cosa de calaix. I aquests problemes també pel futur, jo crec que es
poden solucionar d’una forma molt simple: quan tinguin un reglament, una proposta,
la parlem tots junts, veiem aquests defectes, i no cal que estigui paralitzat tot l’estiu o
mesos fins que s’aprovin les al·legacions. Perquè és una cosa molt simple. Gràcies.
Pren la paraula la sra. Masclans i diu: nosaltres estem convençuts del valor de les
extraescolars, de la seva utilitat, i per tant estem molt d’acord de que es concedeixin
ajuts al respecte, sempre i quan siguin activitats de qualitat que no es converteixen en
pàrquings per a nens. Els especialistes parlen que ajuden a descobrir vocacions, que
ajuden en salut física i mental, espongen la seva dedicació als estudis, ajuda a la
conciliació familiar i laboral, i milloren la creativitat. I respecte aquest punt que ha
aportat el grup dels nostres companys de Les Franqueses Imagina estem molt d’acord
també perquè sembla ser que els adolescents no perden més interès respecte a les
extraescolars, però és important també per a ells que visquin aquestes experiències,
lluitar que en la seva edat es converteixen gairebé en pre-laborals, poden organitzar-se
ells mateixos el seu temps. Per tant nosaltres ens felicitem de la seva aportació i que
sigui estimada.
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: segueixo el primer torn. Dit tot això, votarem a
favor d’això i ho dic en el primer torn per poder contestar en el segon. Aquí jo us
demanaria que és el què diu la normativa? El què diu la normativa diu que les
activitats que es fan durant l’estiu s’han de demanar del primer trimestre, i que les
activitats del curs escolar s’han de demanar en el segon i tercer trimestre. Clar, el
tercer trimestre s’acaba la setmana que ve. Aquí estem introduint avui una modificació
i em penso que no és lògic que li diguem a la canalla que tenen 17 anys, que tenen 3
dies per demanar-ho. El mateix article 8, en el punt 2, diu que si hi ha una causa justa,
objectiva i sobrevinguda, i si hi ha disponibilitat a la partida, això es pot ampliar. Jo
els hi demanaria que aquí ja ens diguin que consideren que aquesta modificació és una
causa justa, objectiva i sobrevinguda com per ampliar el termini fins que comencin les
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activitats respectives de la canalla – article 8 punts 1 i 2 del reglament – i al mateix
temps, els hi dic que si això tira endavant, com estic segur de que tirarà endavant, el
problema no serà de diners. Si es necessiten x diners que tampoc serà la mort de ningú,
comptin amb nosaltres per fer la modificació que calgui en el pressupost per poder
dotar aquesta partida.
Pren la paraula la sra. Ginestí i diu: hola bona nit. Volia contestar-te senyor Vega, que
el tema de que no s’ha aprovat fins ara és perquè ha hagut un informe negatiu de la
tècnica de benestar social, ja que en la primera proposta ja s’incloïa la gent de 18 anys
amb condicions excepcionals. Com diu aquí “edat compresa entre 3 i 16 anys, i
excepcionalment de manera justificada fins els 18 anys”. En aquest cas, com que les
partides estan tallades a un pressupost, s’ha fet una valoració de cada cas, a nivell
social, i s’ha prioritzat referent als menors però dins dels 18 o 16 anys. En tot cas
també és veritat que la tècnica m’ha informat que no ha hagut molta petició d’entre 16
i 18 anys. En aquest cas estem parlant de les beques d’extraescolars, però en el cas
dels casals d’estiu ja es va fer una aportació extraordinària perquè va haver molta
demanda, i a ningú se li va dir que no.
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: lo de l’ampliació del termini fins que comencin les
activitats perquè la gent pugui demanar-ho i si cal afegir-hi diners, la possibilitat de
modificar el pressupost, que hi compteu.
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: hi ha un segon torn.
Pren la paraula el sr. Vega i diu: anem per parts. En primer lloc el reglament no es pot
aplicar. Es va aprovar inicialment, però no està vigent. La meva queixa és que com ha
estat paralitzat el que estàs demanant ara no es pot fer perquè realment no existeix, no
és aplicat. El reglament ha estat mort. A mi em preocupa que es va anunciar en el web
municipal que s’havia aprovat el reglament: no! Estava en període d’al·legacions i
s’havia d’aprovar definitivament. És un tràmit legal que s’ha de complir. Aquest que
estem votant avui, l’estem votant avui. Podem estar fora de la Llei o us pot comportar
problemes legals a vosaltres, no perquè nosaltres protestem, si no fem els tràmits
segons llei, si hi ha una família que se sent afectada, pot fer servir això. Bé, en aquest
tema, l’al·legació en què es basa? I m’agrada que l’aproveu perquè no entenc com pot
haver un informe negatiu quan la pròpia llei del lleure de Catalunya contempla fins a
la majoria d’edat, fins els 18 anys. Aquí van crear una normativa que feia un limbo. La
gent que complia 16 anys fins els 18 anys, era extraordinària, era si volíem
contemplar-los com a menors d’edat. Aquesta gent són menors d’edat. I és tan simple
com això. Són menors, tenen dret a fer activitats extraescolars, culturals, de lleure i
tenen dret perquè és un reglament per a gent que té necessitat, per a gent que està en
situacions especials, que té dificultats econòmiques, es troba en una situació especial
per ajudar. Per tant, aquesta gent no pot quedar en un limbo, per això vam fer
l’al·legació, i per això estem contents que l’aproveu. Gràcies.
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Pren la paraula el sr. Profitós i diu: si no es contesta el què es demana no hi ha lloc a
fer més intervencions. A lo millor és una tàctica, però vaja.
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: no és cap tàctica.
Pren la paraula la sra. Ginestí i diu: en el cas d’ampliar el temps per inscriure’s ho
tindrem en compte i lògicament s’acceptarà. I llavors en el cas de fer això com a
extraordinària, és a nivell social, i el cas s’estudia individualment en cada nen i en
cada situació social de la família. I que jo sàpiga, no s’ha dit a ningú que no. Dins dels
18 anys també, perquè això ja ho complia l’anterior. Doncs ja està, si la norma ho
permet.
Pren la paraula el sr. Corchado i diu: bona nit, només un incís. Jo crec que és
important que cap reglament sigui arbitrari, jo crec que amb aquesta aportació el que
queda reflectit és que tenen dret, hi tenen dret. Llavors deixem l’arbitrarietat i jo crec
que és molt important que tot els reglaments tinguin aquesta no arbitrarietat, que sigui
decisió d’una persona que sí o no, tenint en compte les circumstàncies. Jo crec que
tingui dret tothom perquè hi ha uns barems que s’apliquen i s’aplicaven fins els 16
anys, doncs que els mateixos barems serveixin de 16 a 18. Per aquesta raó evidentment
jo crec que ha sigut una bona opció que el govern vulgui aprovar aquesta esmena que
va fer el grup de les Franqueses. Llavors el què demanem és que a partir d’ara,
qualsevol reglament que tinguem deixi de ser arbitrari.
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: per finalitzar, arbitrari no, però és el què hi havia.
És el que anàvem aplicant i deia que excepcionalment fins els 18, dels 16 als 18,
excepcionalment s’estudiaria cada cas i al final la regidora els hi ha dit que hem atès a
tothom. Ara ho estem universalitzant, i no és dolent, per això ho acceptem. Llavors
quan la regidora s’ho ha trobat sobre la taula ella ha fet aquest raonament, i ens ha fet
aquest raonament a nosaltres: “escolta’m això estava parat i hi havia un informe
negatiu”. I al final els què decidim som els polítics i al final hem decidit això, hem
decidit això, hem decidit universalitzar-ho. Ja està, no hi ha més. Llavors, a partir
d’aquí suposo que ho aprovarem i ja està, i començar-ho a aplicar. Ara mirarem si hem
de fer convocatòries extraordinàries, mirarem, senyor Profitós, en el proper pressupost
amb els calers que puguem repartir, fer les esmenes que es puguin fer, perquè aquesta
partida si entra molta més gent, que jo ho dubto perquè nens de 16, 17, 18 anys a
l’estiu volen i fan altres coses, però universalitzar-ho no hi ha problema amb això,
doncs mirarem d’ampliar aquesta partida pressupostària. Llavors, si veiem el següent
any que no fa falta, doncs ja la reduirem.
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per unanimitat dels setze membres
assistents, sobre els disset que de dret i de fet componen la Corporació, i per tant, amb
el quòrum legal.
El sr. President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia:
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7. PROPOSTA DE PRENDRE CONEIXEMENT I ASSUMIR LA
RESOLUCIÓ DEL TRIBUNAL CATALÀ DE CONTRACTES DEL
SECTOR PÚBLIC DE DATA 1 DE JULIOL DE 2015 I DEIXAR SENSE
EFECTE L'ACORD D'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE
RECOLLIDA DE RESIDUS I NETEJA VIÀRIA DE LES FRANQUESES
DEL VALLÈS
ATÈS que el Ple de la Corporació en sessió celebrada el dia 26 de març de 2015 va
adoptar, entre d’altres, els següents acords:
“Primer.- ADJUDICAR a l’empresa SERVEIS REUNITS, SA, el contracte de
gestió del servei públic de recollida de residus i neteja viària del municipi de les
Franqueses del Vallès, per un període vuit anys prorrogable fins a un màxim de
10 anys, de conformitat amb la clàusula 3a del Plec de Clàusules Administratives
Particular, amb subjecció al plec de clàusules administratives i tècniques, a les
millores proposades en el sobre núm. 2 amb Registre d’Entrada núm. 2014/6309,
de data 10 de novembre de 2014, i amb les següents millores i condicions
econòmiques:
- Oferta econòmic 1.325.239,51 € més IVA
- Preu ofertat per adquisició de vehicles antics: 61.000,00 €
Aquesta adjudicació queda condicionada a què en el termini legalment establert,
l’empresa adjudicatària presenti la documentació acreditativa d’estar al corrent
en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la seguretat social, i
la documentació justificativa d’haver constituït la garantia definitiva, xifrada en 5
% preu d'adjudicació IVA exclòs, en les condicions establertes en la clàusula 13
del Plec de Clàusules Administratives Particulars.
Segon.- APROVAR els drets i taxes per un import de 89,50 €, d’acord amb el què
disposa la vigent Ordenança Fiscal núm. 6 d’aquest Ajuntament.
Tercer.- NOTIFICAR aquests acords a tots els licitadors.
Quart.- TRASLLADAR aquests acords a la Diputació de Barcelona, de
conformitat amb l’establert per la Llei 27/2013, de Racionalización y
Sostenibilidad de la Administración Local.”
ATÈS que el dia 24 d’abril de 2015 l’empresa FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y
CONTRATAS SA (en endavant, FCC) va interposar davant el Tribunal Català de
Contractes del Sector Públic recurs en matèria de contractació contra l’acord
d’adjudicació.
VISTA la resolució núm. 109/2015 dictada pel Tribunal Català de Contractes del Sector
Públic el dia 1 de juliol de 2015, que acordà:
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“1.- Estimar parcialment el recurs especial en matèria de contractació interposat
pel senyor P.M.Z en nom i representació de l’empresa FOMENTO DE
CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS contra l’acord del ple de l’Ajuntament de
Les Franqueses del Vallès d’adjudicació del contracte de recollida de residus i
neteja viària d’aquest municipi en el sentit exposat en els fonaments de dret.
2.- Aixecar la suspensió automàtica de l’adjudicació prevista en l’article 45 del
TRLCSP, a l’empara del que disposa l’article 47.4 del TRLCSP.
(...)”
ATÈS que el fonament jurídic setè de la citada resolució assenyala el següent:
“Tot i que la recurrent sol·licita en primer lloc l’exclusió de l’adjudicatària,
pretensió que no ha prosperat i, subsidiàriament la retroacció de les actuacions
al moment de valoració de les ofertes, atès que d’estimar-se aquesta pretensió
seria de difícil materialització i realització una nova valoració, d’acord amb tots
els motius analitzats, fonamenten la declaració de nul·litat del procediment de
contractació tramitat per l’òrgan de contractació per salvaguardar no només el
dret de la recurrent, sinó també el de totes les empreses licitadores, així com un
procediment amb totes les garanties per als potencials licitadors (...)”
ATÈS que, de conformitat amb els antecedents anteriors, resulta que el Tribunal Català
de Contractes del Sector Públic declara la nul·litat del procediment de contractació.
ATÈS que l’article 49.2 del TRLCSP, que regula els efectes de la resolució del Tribunal
Català de Contractes del Sector Públic, estableix que “...la resolució serà directament
executiva ...”
AQUESTA Àrea d’Obres i Serveis proposa al Ple de l’ajuntament, els següents
ACORDS:
Primer.- PRENDRE CONEIXEMENT I ASSUMIR la resolució núm. 109/2015 dictada
el dia u de juliol de 2015 pel Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, que va
resoldre el següent:
“1.- Estimar parcialment el recurs especial en matèria de contractació interposat
pel senyor P.M.Z en nom i representació de l’empresa FOMENTO DE
CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS contra l’acord del ple de l’Ajuntament de
Les Franqueses del Vallès d’adjudicació del contracte de recollida de residus i
neteja viària d’aquest municipi en el sentit exposat en els fonaments de dret.

Ple 24/09/2015 – pàg. 34

2.- Aixecar la suspensió automàtica de l’adjudicació prevista en l’article 45 del
TRLCSP, a l’empara del que disposa l’article 47.4 del TRLCSP.
(...)
Segon.- DEIXAR SENSE EFECTE tot el procediment de contractació de la gestió del
servei públic de recollida de residus i neteja viària del municipi de les Franqueses del
Vallès, inclòs l’acord d’adjudicació adoptat pel Ple de la Corporació en sessió
celebrada el dia 26 de març de 2015.
Tercer.- NOTIFICAR aquests acords a tots els licitadors.
Quart.- TRASLLADAR aquests acords a la Diputació de Barcelona, de conformitat amb
l’establert per la Llei 27/2013, de Racionalización y Sostenibilidad de la
Administración Local.
Cinquè.- PUBLICAR aquests acords en el Butlletí Oficial de la Província.
El sr. President demana si hi ha alguna intervenció al respecte.
Pren la paraula el sr. Bernabé i diu: evidentment, nosaltres estimarem la proposta com
no pot ser una altra cosa, el Tribunal Català de Contractes, però llegint la sentència ens
diu “s’han equivocat no baremant una part del concurs”. Però no diu només això. Diu
en l’àmbit laboral amb la instància de comissions no opinem perquè no és de la nostra
competència. I com això, dos o tres àmbits més que nosaltres havíem dit que eren
irregulars, com a mínim, i que vam presentar aquí i que des de secretaria se’ns va dir
que no. Se’ns va dir que no. No opina amb això perquè no és del seu àmbit, per tant,
ara lo senzill seria per part de comissions anar a l’àmbit que toca i tornar a presentar
perquè en unes pliques surt les condicions dels treballadors. Per què en unes pliques
surt això. Per exemple, ens podríem trobar amb una altra dinàmica. No ho faran,
evidentment, perquè ja estan contents amb aquest resultat. D’acord. Dit això, per a mi
és un petit fracàs, que aquest ajuntament s’hagi gastat uns diners en una assessoria
perquè aquestes pliques estiguessin ben fetes. Resulta perquè el personal de
l’ajuntament no tenia temps per fer-les. Ens hem gastat al voltant d’entre 12 o 13 mil
euros entre l’empresa que va dictaminar porta-porta sí, porta-porta no, que al final va
ser una copiar i pegar i que deia la meitat d’ajuntament sí que ho fan i l’altra meitat
d’ajuntaments no ho fan. Per tant, vostès mateixos. I no van tenir ni la delicadesa de
buscar un altre dia per presentar-ho. No van tenir la delicadesa perquè eren de Palma
de Mallorca i no podien venir perquè se li va escapar el vol. Bueno, hi ha molts dies.
Dit això, també ens preocupa que l’anterior ple vostè anunciés que faria una sèrie de
modificacions. Nosaltres ja érem contraris a aquest contracte perquè s’havia ampliat
substancialment els diners que passaven a pagar els ciutadans de les Franqueses per
aquesta recollida viària i neteja. Què passa ara? Ara quedem en un limbo. Resulta que
hem d’anar cap enrere, mantenim el contracte amb Fomento y Contrata, ara
engegarem un període, que m’agradaria saber quant serà això? dos mesos, tres, mig
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any de les noves pliques? M’agradaria saber si serà consensuat amb tots els grups
municipals o si vostès tiraran milles amb la conya de que és una cosa tècnica i que són
els tècnics qui decideixen, cosa que també m’agrada lo que ha dit just a l’acabar la
seva intervenció, que és “la tècnica deia no, i nosaltres hem pres una posició política”.
Bueno, primer cop, i ho celebro, que fa això. Primer cop, i ho celebro, perquè s’han de
tenir directrius polítiques en la vida, apart de lo que diguin els tècnics, que pot estar
molt ben fonamentat però tu també has de tenir les directrius polítiques. Dit tot això,
pensa consensuar aquest concurs? Quan ho trauran? Què passa ara amb tot el tema de
la recollida que fem de vidre, cartró i tal? Suposo que ho continua el consorci? Però el
consorci ja ens devia de no sé quan, canviar certs contenidors que estan petats; a Corró
d’Amunt tenim exemples, i que no ho feia perquè clar, aquest contracte entre que
arriba i no arriba, per què gastar quatre duros? I per últim, la pregunta que li faig,
aquest contracte es manté com està? I l’empresa gestionarà tota la recollida de residus
menys l’orgànic? Ens mantindrem dintre del Consorci de Residus? I per què?
Pren la paraula el sr. Marin i diu: bona nit. Abans de res nosaltres votarem a favor
perquè si no seria presentar un recurs i això òbviament dilataria en el temps lo que
estem buscant, i és resoldre aquest guirigall en el què ens han posat. I mai millor dit,
perquè de fet nosaltres vam confiar en una empresa, els assessors ho van dir-ho, i
aquesta empresa per lo que es veu, o els deures no els va fer bé, o segurament la
interpretació que han fet els tècnics en el seu moment o qui sigui, jo no entraré en més
detalls, però el resultat és que ens trobem que, independentment que llavors ens
puguin dir que les empreses grosses, normalment, lo que fan és si hi ha poques
dècimes entrar a presentar una al·legació per intentar recuperar la concessió,
independentment d’això, que segurament és una pràctica que puguin fer elles. Però la
realitat i la fotografia és que el municipi de les Franqueses, en aquests moments,
aspirava a millorar la recollida d’escombraries i, de moment, degut a aquests errors, no
podem gaudir-ho. I ara estem en aquests moments arrossegant, si més no, aquest
problema. Sigui en camions, sigui en tota una sèrie d’actuacions que es volien portar a
terme. Home, evidentment jo crec que el consistori ha de demanar responsabilitats a
aquesta. Això no pot resultar gratis. No, mira, no passa res; fem un de nou. Lo primer
de tot s’ha de demanar responsabilitat a qui calgui perquè, òbviament, aquesta empresa
d’assessoria, si és la responsable, que en tot cas els serveis jurídics seran els que ho
puguin esbrinar, aquí se li ha pagat. I si no ha fet bé els deures, per lo que es veu, aquí
algú haurà de responsabilitzar-se. Això la primera. I en segon lloc, també jo li
demanaria al regidor responsable que tingui, si és en la comissió de portaveus,
informats constantment del procediment que s’està portant a terme en el temps, per
poder nosaltres participar i que no ens vingui tot fet, i a més a més llavors, i que es
pugui escoltar si més no, degut a l’experiència que hem viscut, les aportacions que es
puguin fer des dels grups municipals. I en tot cas també voldria saber i demanar si en
aquest moment han hagut converses, si el regidor s’ha mogut, ha anat a veure a
l’empresa. És a dir, en poques paraules, en quin punt estem en quant al tema de la
recollida.
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Pren la paraula la sra. Masclans i diu: nosaltres el nostre grup també votarà a favor i si
això serveix per introduir millores en el servei d’escombraries i estudiar-ne els
diferents models amb l’oposició, tal i com vostè mateix, senyor alcalde, ens ha
manifestat, doncs estaria bé. Ara, ens hem quedat perplexos quan hem llegit la
resolució davant un concurs de més de 10 milions d’euros, 1,3 milions l’any sense
IVA, durant 8 anys, prorrogable a 10. Escrit en unes bases que no tenen estabilitat
legal, un concurs mal redactat, i no és la nostra valoració aquesta, perquè llegint
literalment el què ha dit el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, que és qui
ha declarat nul aquest concurs, diu coses com aquestes: “que resulta acreditat que no
hi ha certesa de les puntuacions atorgades a les empreses licitades degut a la redacció
dels plecs de les bases del concurs”. Diu: “els plecs del concurs eren poc acurats; els
plecs no està determinat la forma com es puntuaran ni què, ni com”. Recorda que no
poden quedar sense delimitar tots i cadascun dels paràmetres i factors que l’informe
tècnic ha de tenir en compte en el moment de la valoració de les ofertes. Diu literal:
“s’hi fa una descripció de les ofertes dels licitadors s’atribueix la puntuació, però no
s’expliquen les especials avantatges i característiques d’una oferta envers l’altra”.
També diu, en la lectura de l’informe: “no es poden arribar a entendre els mecanismes,
fórmules o processos utilitzats per l’atribució de la puntuació”. I acabo, “les
puntuacions atorgades es poden qualificar d’arbitràries i tenen el seu origen en la
manca de concreció dels plecs i en la manca de fixació prèvia de les regles de
ponderació de manera que persisteix una zona d’incertesa a les puntuacions atorgades
pel Consistori que aquest tribunal no pot obviar”. Exigim que es facin bé les coses.
Pren la paraula el sr. Torné i diu: aquest punt té dos parts. El d’assumir una sentència
d’un tribunal, i l’altra deixar sense efecte un concurs públic que ha fet consistori. El
d’assumir una resolució d’un tribunal això mai es té de passar per Ple perquè no és una
competència de Ple el què nosaltres tinguem d’estar d’acord o no amb una sentència
d’un tribunal, sigui el que sigui. Per lo tant que ens ho podríem estalviar. I lo de deixar
sense efecte perquè és obligat, lo que diu el tribunal, això no tenim més nassos. Ara el
què realment traspua és una altra qüestió, que això sí que te d’assumir els responsables
tècnics o polítics que hagin portat a terme això. L’empresa que ha cobrat per fer
aquestes bases i que li han tombat per lo que sigui, perquè estiguin mal fetes les bases,
o perquè no estiguin ben concretes, té d’assumir i això sí que és un tema d’acord,
d’esmenar-ho i que assumim aquest acord, que té d’assumir la responsabilitat
d’aquesta sentència. A part del temps que això no té arreglo, excepte que no es
prenguin qüestions més explícites d’això, es demana responsabilitats més explícites
sobre el temps que passarem sense concurs, almenys les bases que es tenen de tornar a
fer i tornar a aprovar sí que són responsabilitat de l’ajuntament i de dir-li a l’empresa
que ha cobrat per fer això, que no podrà cobrar per fer aquest tema que te de fer,
perquè això, per fer lo que se li ha pagat, per fer la feina mal feta. Per lo tant que hi ha
molt clar una cosa: una cosa és el temps que trigarem en tenir el canvi de servei, i
l’altra les bases, que realment aquesta empresa no ha fet bé o li han tombat, no tenim
de tornar a pagar perquè les torni a esmenar. Si no, com diu aquell, passa alguna cosa
que no entenem.
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Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: aquest punt el parlaré jo, no el regidor perquè jo
tinc tot l’històric a darrere. No, no, el primer. I al regidor li demanarem
responsabilitats a partir d’ara. O sigui, a partir d’ara perquè ha de liderar aquest canvi.
L’anterior equip de govern va contractar una empresa perquè fes el plec de condicions
i ens fes un estudi previ del millor sistema per a les Franqueses, de recollida selectiva,
orgànica, rebuig i neteja viària. Aquesta empresa ho va fer, seguint les pautes
polítiques, per dir-ho d’alguna manera, dels punts que havíem acordat. El plec es va
aprovar i va estar a exposició pública durant no sé si ... es va enviar al DOCE, a la
comunitat europea, val? I em sembla que va estar dos mesos d’exposició pública. No
hi va haver-hi cap reclamació. Cap. Per tant les empreses que anaven a licitar no van
reclamar contra el plec, val? Fem el concurs, es valora, hi ha una puntuació que en un
contracte de 20 milions d’euros, de volum de negoci, guanya una empresa per 7
dècimes i perd l’empresa que ho estava fent fins ara aquí a les Franqueses. Nosaltres
parlem amb els tècnics: “escolteu-me, aquesta és la puntuació? Sí, sí, aquesta és la
puntuació i la manera que ho hem baremat.” Aquesta empresa, la segona, lícitament,
posa un recurs a la Generalitat de Catalunya a l’òrgan de contractes de la Generalitat,
el màxim òrgan competent, fa 10 reclamacions, de les quals només li estimen una, que
és aquesta. I diu que el plec hi ha una part que és molt subjectiva a criteri dels tècnics,
i que hauria de ser molt més objectiva i puntuable. Els tècnics em diuen que ells van
objectivar aquesta puntuació, i que si féssim un recurs ells dirien com ho van
objectivar. El problema és que el plec no ho posava, i llavors evidentment en base a
això podíem dir: “què fem? Fem un recurs? O aprofitem i en traiem un de nou?”
Doncs hem decidit de treure’n un de nou perquè lluitar contra la Generalitat no ho
volem fer-ho en aquest aspecte, tot i que els tècnics em diuen que ells van objectivitzar
les puntuacions de cadascú. En base a això, no ens costarà més diners perquè
l’empresa evidentment, amb el què li vam pagar, ella ha de subsanar aquests errors de
ple, i de vagades passen, o sigui, te’n vas als tribunals i per l’administració, perquè
s’ho han mirat els tècnics, s’ho han mirat tècnics de la casa aquest plec, se l’ha mirat
l’empresa, i a vegades els tribunals no ens donen la raó. I és així, i per això hi ha
contenciosos i per això l’ajuntament té contenciosos i en aquest cas, jo crec que molt
primmiradament no ens han donat la raó, i ho hem d’assumir. I no podem fer una altra
cosa que tirar endavant. Com queda el sistema? En aquests moments seguim igual la
recollida selectiva. La recollida selectiva la fa el consorci; l’orgànica, el rebuig i la
neteja viària Fomento de Construcciones y Contratas, i una vegada aprovat això, jo li
he dit al regidor que anem cap endavant, a negociar amb tots vosaltres el nou model de
recollida de les Franqueses, com no podem ser d’una altra manera. Nosaltres hi volem
fer-hi un parell d’aportacions que ens serviran per millorar una mica el plec. Baixàvem
de 216 àrees de recollida a 150 perquè havia més volum; jo crec que això serà un
problema en el lloc que treguis el contenidor, per tant mirarem de reduir-ho al mínim
això; i l’altra, fèiem recollida de dia perquè era molt més barata, però en canvi, ara que
se’ns han espatllat els camions, alguns se’ns han espatllat, han fet recollida de dia i
han format un caos circulatori de nassos. A les 8 del matí, quan la gent va a treballar,
quan va a portar la canalla al col·legi. Jo m’hi he trobat a més a més, i m’hi trobo amb
els del consorci, que no depenen de nosaltres. I crec que haurien de seguir fent, encara
que fos més cara, la recollida al vespre. Llavors altres partits ens faran altres
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aportacions, però en principi... i també el tipus de contenidor. Hem de mirar de definir
el tipus de contenidor, però també podem trobar un que millori, un que sigui de dretes
i d’esquerres perquè un dels problemes greus que tenim, sempre, és quan col·loquem
el contenidor davant de casa d’una persona o un bloc de pisos. Ningú el vol tenir
davant, però a algun han de ser els contenidors. Ara només es recullen de dretes. Si
agafem un sistema que pugui ser de dretes i d’esquerres, a lo millor al costat esquerre
del camí hi ha un solar que podries posar els contenidors. I això serien coses a
millorar. Ara bé, jo crec que el plec era bo. Jo crec que els tècnics municipals tan
jurídics com tècnics s’ho van mirar bé; no hi va haver-hi cap al·legació, cap, en el
període d’exposició pública. Cap vol dir que totes les empreses que s’anaven a
presentar sabien com es presentaven i sota quines bases es presentaven. El tribunal de
contractes ens ho ha tombat per això. Escolta, no puc dir més que hem de rectificar i
ho hem de tirar endavant. I ho hem de tirar endavant ja. Com diu, senyor Marin, vostè
el què ha dit, aquí ho tinc tot apuntat, té tota la raó. No li diré més. Té tota la raó.
Llavors a partir d’aquí hem de mirar endavant, no podem fer una altra cosa.
Pren la paraula el sr. Bernabé i diu: jo crec que en tot cas són valoracions les que es
fan aquí, perquè lo que tenim davant és que el concurs no està ben fet. Punt pilota. És
igual si per un punt o per nou. No està ben fet. És lo que tenim davant d’aquí. A partir
d’aquí també li torno a dir que quan es marquen els preus en funció de si el conveni
tindrà millores o no ens diu: d’acord, això pot ser un punt a estimar per calcular el
valor del pressupost, però no s’hauria de ficar en els àmbits laborals, cosa que aquest
tribunal no decidirà perquè no és de la seva competència, li torno a dir. Això a la mà,
ara se’n va a qualsevol a comissió diu “escolta, aquí tens una porta per si no us agrada
el contracte tombar-lo”, cosa que des d’aquí es va desestimar. Dir que no van haver
al·legacions és fals, ja li estic dient. Vam presentar nosaltres i van presentar
comissions obreres. Moltes es van desestimar amb raó, però d’altres creiem que van
ser... bueno clar, però és que les al·legacions no només són de les empreses, sinó que
són de tothom. Dit això, jo espero que ara el Moi ens contesti ell, perquè vostè ens
explica el passat, però nosaltres hem fet preguntes del moment i del futur. Sí, sí, clar,
però és que jo crec que aquí qui ha de contestar és la persona que té la responsabilitat.
Ja sé que vostè fa l’històric, però és que l’històric ell a dia d’avui ja se l’havia de
conèixer de pe a pa. Perquè és hereu d’una situació. Per tant, ell l’ha de conèixer. Si la
desconeix i l’ha d’explicar vostè és que anem malament. Anem malament. Per tant, li
demano que contestin els regidors que els hi toca d’entrada, si és possible. Tornem a
repetir, es tornarà a valorar el tipus de recollida que farem, o no es tornarà a valorar?
Per tant, porta a porta, o no? Els grups ja han dit que estarem presents. Estarem
presents com a convidats de pedra? En el sentit de dir que les aportacions que fem els
grups si no encaixen no? Ja vam ser molt crítics en què en un impost, ja sé que
barregem el viari amb la neteja, ja sé que barregem i llavors surten els càlculs positius,
però que hauria de ser finalista, estem per sota de recaptació de lo que ens està costant
i així i tot vam ampliar el contracte en quasi 200 mil euros més. Escolti, jo li estic
dient, si fossin els números neteja viària, recollida d’escombraries, que no els han fet
mai per separat, m’agradaria veure quins són els números d’un i quins són els números
de l’altra. I ja està. Si cobréssim dos taxes diferents, m’agradaria veure quin són els

Ple 24/09/2015 – pàg. 39

números d’uns i quins són els números de l’altre. La pregunta que ha fet el senyor
Marin són corresponents, què fem amb els camions? O sigui, tenim un camió que
s’espatlla i ho sap vostè perfectament, dia si dia no; els treballadors encara estan
amoïnats, no saben quina és la seva situació ni quina serà. Els contenidors hi ha de
recollida selectiva que s’estan caient a trossos, però literalment. Això fins que traiem
el proper concurs, qui ho assumirà? Clar, perquè tot això, tenim un contracte amb el
consorci de que ens han de proveir d’això. Quin va ser l’últim cop el consorci va
canviar aquí contenidors? Pregunto. Jo pregunto, perquè estem pagant per això.
D’acord? perquè ells fan la gestió. Són totes aquestes coses d’ara al futur les que ens
preocupen. Són les coses que volem que ens responguin. I ja està, no hi ha més.
Pren la paraula el sr. Corchado i diu: gràcies Alcalde. Seguin una mica amb el què ha
comentat el regidor Bernabé, sí que és cert que considerem que qui hauria de
respondre aquestes preguntes és el regidor corresponent, que en aquest cas és el senyor
Moi. També dir que entenem que evidentment ell no coneixia l’expedient, però també
entenem que té una responsabilitat en aquests moments, que porta més de 100 dies de
govern i que entenem que a les preguntes que ha fet el nostre portaveu adjunt referent
si s’havia anat a l’empresa ja, ja que coneixien que havia succeït, no hem tingut cap
mena de resposta. No sabem si l’ajuntament, en aquest cas el govern, ha de demanar
responsabilitats a aquesta empresa. No sabem si el govern s’ha reunit amb els comitès
d’empresa vinculats al sector perjudicat. No sabem evidentment com ha dit el senyor
regidor Bernabé si hi ha alguna mena d’actuació amb els contenidors, amb la
maquinària en general que està fent servir, i realment sí que és cert que els mateixos
treballadors ens han fet arribar aquest neguit, com bé ha comentat el Bernabé, i a
nosaltres ens preocupa. I jo crec que totes aquestes preguntes que hem fet, no hem
rebut cap mena de resposta. Llavors demanem que ens respongueu en aquests temes
concrets, que sí que hem fet preguntes concretes. Gràcies.
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: moltes gràcies il·lustríssim senyor alcalde. Estic
relativament content dins de la desgràcia que tenim aquí perquè em penso que tots,
tots els que hem parlat fins ara estem dient veritats una rere l’altra. Vull dir, cadascú
des del seu punt de vista, però ningú no ha dit res que no fos sostenible, que no fos
defensable i que no fos veritat. Jo voldria dir-ne unes quantes més. Primera, que
Fomento de Construcciones y Contratas, que és l’empresa que ara té el servei i que el
va perdre, no demana que s’anul·li el contracte. Demana ser el guanyador en lloc del
que va quedar primera. O sigui, l’única cosa que estan demanant aquesta gent, que per
cert, deuen ser els únics que no han dit que marxaran de Catalunya quan estem a
l’espai exterior, serà per alguna cosa per la compta que s’hi porta, el què fan no és dir:
“escolti, és que això ho han fet malament”. No, el què fan és dir: “escolti, és que
hauria d’haver guanyat jo directament.” I aquí, el Tribunal Català de Contractes no els
hi dóna la raó en cap dels casos. Jo no sé si en lloc de ser Fomento qui presenta la
reclamació hagués sigut l’altra empresa més petita que va guanyar, si el resultat
hagués estat aquest mateix. En qualsevol cas ens trobem en això. Una de les coses que
s’han plantejat, no entraré en les responsabilitats perquè s’han comentat abastament,
què hem de fer d’ara endavant? En penso que d’ara endavant el què hem de fer, i és el
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nostre dret fer-ho com a municipi, tenim un contracte que no és que es prorrogui ara
perquè s’ha anul·lat la resolució, és que és un contracte que ja fa no em voldria
enganyar, però em sembla que fa més de dos anys que està vençut aquest contracte que
tenim. El què hem de fer és exigir-li, per una banda, a Fomento que mantingui els
vehicles tal com han d’estar, que els camions, vaja, no sé, jo me n’he preocupat una
mica, no sóc cap expert en el tema, però els camions arriben tard a lloc perquè tenen
avaries, els camions no fan bé la recollida perquè no estan en condicions; i quan un
camió s’espatlla el que fan és apedaçar-lo. Bé, ara sabem que independentment que la
situació actual duri dos mesos, tres mesos, quatre mesos, el temps que hagi de durar,
els camions han d’estar en condicions. I això sí que és responsabilitat de vostès, no
tècnica sinó polítiques, parlant amb qui convingui perquè això sigui veritat. En el
consorci de residus i en el moment que ells ens han de fer dels contenidors,
exactament el mateix. Escolti, els hi posaré un exemple. Un caixer automàtic, per
exemple, no es fa malbé mai. En un moment determinat si aquí es posen contenidors
nous durant 4 mesos, escolti, que ens els posin, i si després se’ls han d’endur que se’ls
enduguin a un altre lloc si canviem el model. Però nosaltres estem dins un conveni, i
aquest conveni s’ha de respectar per les dues parts. Més coses, en el regidor Bernabé
ha parlat de que anàvem enrere. Si estem de sort serà per agafar impuls i tirar cap
endavant, sense contradir en absolut el què vostè ha dit. Vostè senyor Colomé ha dit
que la resolució del tribunal havia estat molt primmirada. D’alguna manera ho podria
compartir, però és una resolució que està fundada, que com hem dit abans té on
agafar-se. A partir d’aquí tirem endavant. Afegeixo i espero que tot lo que hem dit
demostrem que és veritat més endavant en aquest desig de poder participar, de poder
fer coses, i un avançament. Ha dit una cosa que és lo dels contenidores de dretes i
esquerres. Ha dit “ara mateix estem recollint les escombraries de les dretes”. Em
sembla perfecte. Mirin-s’ho abans de plantejar-ho. Més que res perquè per lo poc que
he mirat jo, la diferència de cost del vehicle dels contenidors, dels no sé què, a veure,
això va vetant, i aquí representa que és una cosa que teòricament hauríem de repercutir
en el ciutadà. El què vostè ha dit ho entenc, la comoditat de que puguin fer. Però
mirem-s’ho amb molt carinyo perquè no són dos duros la diferència, ni dels vehicles. I
ja està.
Pren la paraula el sr. Torné i diu: sí, en principi, al menos l’esmena que he fet jo sobre
el tema de la responsabilitat i d’assumir que totes les esmenes que tingui de fer amb
les noves pliques aquesta assessoria que ha cobrat per fer-les bé les assumeixo, jo
considero que perquè realment les assumeixi, l’ajuntament la té d’incloure aquesta
esmenta dintre de la proposta, dintre de l’acord, perquè sinó ens faran les pliques, ens
faran lo que demanem, ens vindran des d’on sigui i després tot això ens ho cobraran. I
en definitiva ho tindrien de pagar. Per això li dic que si no assumim que realment això
sigui punible, que ho tinguem que pagar, per favor, que s’inclogui aquesta esmena a
aquest acord i així no ens passarà el que realment temo que ens passi. Aquesta
empresa de tot això aquest treball que faci o deixi de fer, ens passarà factura. Per lo
tant que jo demano en aquest acord incloguem aquesta esmena.
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Pren la paraula el sr. Torres i diu: buenas noches. Señor Marin, mañana tenemos una
reunión a las 9 de la mañana con la empresa que ha hecho el pliego para empezar a
solucionar el problema éste del pliego. Entonces con los técnicos intentaremos
encaminarlo de la manera más correcta para que esta vez no tumben para atrás. Sí que
es verdad que este tema me ha venido ahora como aquél que dice nuevo, estoy
llevando muchas cosas y bueno, pero a partir de ya de esta semana estamos teniendo
reuniones. Tenemos una reunión con Fomento por el problema de los vehículos y los
contenedores, a ver cómo los vamos a solucionar. Estamos esperando una respuesta.
Mientras salga el concurso nuevo o no salga, a ver qué va a pasar con los vehículos. Si
vamos a disponer de algun vehiculo major, algun contenedor nuevo. Estamos
esperando respuestas. Sabemos que Fomento va a su ritmo. Es una empresa muy
grande y seguramente uno de los motivos que han tumbado el concurso ha sido porque
ha sido Fomento. Seguramente si hubiera sido otra empresa no hubiesen tumbado el
concurso. Seguramente. Y luego otra cosa clara, que tenemos claro, el grupo de
gobierno, que cualquier decisión que tomemos o pensemos tomar, la comunicaremos a
todos los partidos políticos para que nos ayuden a tomar la decisión esa. Es una cosa
que ya está hablada. Más no le puedo decir a todos. Gracias.
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: per finalitzar. Apretarem el Consorci també, al
consorci de Residus. Al Consorci tenim un problema, però tenim un problema tots els
municipis del Vallès Oriental. No hi ha renovació de contenidors, i els contenidors
estan deixats de la mà de Deu. Apretarem. En aquests moments, el consorci, degut al
caire higiènico sanitari de la recollida selectiva, l’ha de seguir fent, igual que Fomento
l’ha de seguir fent, perquè seguirem pagant, amb les mateixes condicions, encara que
això durés 10 anys més. Ho ha de seguir fent. El tema camions em preocupa. Per què?
Perquè tenim un sistema bicompartimentat i som potser un dels pocs que tenim aquest
sistema, per tant els camions adequats no es poden agafar d’un altre poble i portar-los
aquí. Perquè el sistema que tenen els altres pobles és rebuig per un costat i orgànica
per una altra, val? Llavors els hem d’apretar en aquest aspecte. Responsabilitats a
l’empresa? Jo no li demanaria responsabilitats i li demanaria i li demanarem que refaci
el plec en base al què tots creiem oportú i que evidentment no ens cobri res. Jo
repeteixo, a vegades les veritats absolutes no existeixen, a vegades no, quasi mai. Les
veritats absolutes no existeixen. Llavors, ho ha dit el senyor Profitós, és que ho ha dit,
Fomento a la seva al·legació va ser guanyar el concurs, no que es declarés nul. No que
es declarés. Per tant cap empresa va dir que els plecs estaven mal fets, eh? I en canvi la
llei de contractes s’agafa, i això que heu dit vosaltres dos de perquè és Fomento, jo
m’ho callaré, jo aquí no hi entraré perquè no tinc valoracions i no vull pensar això.
Ara, ens ve donat així, per tant ara hem de rectificar. Com ha dit el Profitós, d’una
cosa negativa n’hem de treure una oportunitat. Senyor Secretari, el plec qui l’aprova?
Respon el secretari: el ple de l’ajuntament
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: doncs nosaltres no podrem fer que ens doni la
gana. Els 6 membres del govern no podrem fer el que ens doni la gana, sinó tenim
l’aportació d’algú de vosaltres, per tant, negociarem. Negociarem. Ens assentarem a la
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taula i negociarem i intentarem aprovar-ho amb el màxim consens possible. Però
intentar aprovar-ho. Ara, sols, no l’aprovarem perquè no tenim, és més, en plens
anteriors l’oposició ha tirat endavant propostes. O sigui, a partir d’aquí el diàleg ha de
ser-hi per nassos.
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per quinze vots a favor dels regidors dels
grups municipals CiU, ILF-C, PSC i ERC-AM, una abstenció del regidor del grup
municipal CPF, i per tant, amb el quòrum legal.
El sr. President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia:
8. PROPOSTA
DE
DESIGNACIÓ
DE
REPRESENTANT
DE
L'AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS COM A
MEMBRE DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ I JUNTA GENERAL
DE VALLÈS ORIENTAL TELEVISIÓ SLU
VIST l’escrit presentat per la societat mercantil VALLÈS ORIENTAL TELEVISIÓ
SLU el dia 31 de juliol de 2015, amb RE 2015/6082, en el qual posa en coneixement
l’acord adoptat per dita societat en data 22 de juliol de 2015, en el qual, s’aprova
l’acceptació de l’Ajuntament com a membre del Consell d’Administració i Junta
General de VALLÈS ORIENTAL TELEVISIÓ, SLU, a partir del 22 de juliol de 2015,
a l’hora que es requereix perquè l’òrgan plenari de l’ajuntament de les Franqueses del
Vallès designi la persona física representant de l’ajuntament dins els òrgans de gestió de
VOTV anteriorment esmentats, tenint en compte que la persona designada haurà de ser
la mateixa que va ser designada pel Consorci Teledigital Granollers.
ATÈS que el Ple de la Corporació, en sessió celebrada el dia 9 de juliol de 2015, va
acordar, entre d’altres:
“Primer.- NOMENAR com a representants de l’Ajuntament en les entitats
supramunicipals, consorcis i mancomunitats que s’indiquen a continuació, els
regidors/es següents:
(...)
 CONSORCI TELEDIGITAL GRANOLLERS: FRANCESC COLOMÉ TENAS
(...)”
VIST el què disposa l’article 38 c) del Reglament d’Organització, funcionament i règim
jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre.
AQUESTA Alcaldia proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
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Primer.- DESIGNAR com a representant de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès
en el Consell d’Administració i en la Junta General de la societat mercantil VALLÈS
ORIENTAL TELEVISIÓ SLU el senyor FRANCESC COLOMÉ TENAS.
Segon.- NOTIFICAR aquests acords a l’entitat anteriorment esmentada.
El sr. President demana si hi ha alguna intervenció al respecte.
Pren la paraula la sra. Pericas i diu: ens agradaria saber una mica en què consisteix la
feina que haurà de fer dins del consell d’administració, també tenint en compte, em
sembla que serà el vice-president i enllaçant amb això, considerem interessant des
d’Imaginem que la web de l’ajuntament on hi ha tots els regidors, amb les fotografies,
hi poguessin aparèixer totes les representacions que tenen a diferents institucions o
organismes, tan a nivell de Vallès com més gran, si hi són.
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: li anuncio la nostra abstenció en aquest punt.
Aquest punt votarem exactament el mateix que vam votar en el ple del mes de juliol en
el qual vostès ens van anunciar quins dels membres del govern representarien el
municipi en les diferents empreses i societats supramunicipals. Ens sembla que és fins
a cert punt normal, però no pensem que nosaltres haguem de votar-hi ni a favor ni de
votar-hi en contra. En qualsevol cas demanar-li que vetlli per la part que li toqui,
perquè les Franqueses i tots els municipis, la informació que ofereix VOTV no sigui
una informació de l’alcalde i del govern, sinó que sigui realment una informació del
municipi.
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: la feina de vicepresident la desconec perquè acabo
d’aterrar, i per tant no sé quina és. Però en principi.
Pren la paraula el sr. Secretari i diu: si em permet senyor alcalde, el vicepresident la
funció és substituir el president en cas d’absència, malaltia o vacances.
Continua el sr. Alcalde i diu: doncs queda dit, substitució del president que és el
senyor Mayoral, en cas de lo què ha dit. En quant als consells d’administració i a les
juntes funcionen igual que els consells d’administració i les juntes de les societats que
teníem aquí. És a dir, es prenen decisions de funcionament, es prenen decisions de
pressupost, de com gastar els diners... seria una mica això, no hi ha més secret que
aquest.
Pren la paraula el sr. Bernabé i diu: de totes maneres sí que és cert no estaria de més
que des d’aquí, si vostè ho veu bé, es diferenciés entre la junta i el ser membre del
consell. Suposo que és membre del consell per ser vicepresident, no? Però sí que
estaria bé que els membres del consell hi hagués una part important de representació
del sector, de gent que coneix, que gent que sap, gent que treballa en l’audiovisual i no
només en banda política. No sé si m’explico. O sigui, que sigui realment un tal. Entenc
que vostè ha de ser perquè és el vicepresident, però que no tingués un pes polític per
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part d’altres alcaldes perquè per a això ja està la junta general, per acabar de prendre
decisions de funcionament. Però la part tècnica que la portessin més aviat, traient
l’alcalde de Granollers i vostè, doncs tècnics i la part representativa dels treballadors
que toqui.
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: ho traslladaré, perquè consell d’administració és, si
són 9 membres, potser és 4 o 5, i la junta general són els 9 membres, i tots són polítics.
O sigui, això ho traslladaré, però tot lo que s’aprova allà tenen els informes tècnics.
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: si us mireu el full veureu que Caldes no té l’alcalde
dins, o sigui, en un dels dos sí, i en l’altre no, hi ha enviat una altra persona.
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per sis vots a favor dels regidors del grup
municipal CiU, un vot en contra del regidor del grup municipal CPF, nou abstencions
dels regidors dels grups municipals ILF-C, PSC i ERC-AM, i per tant, amb el quòrum
legal.
El sr. President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia:
9. PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DEL NOMENAMENT DELS
REPRESENTANTS DE LES ENTITATS DE CORRÓ D'AMUNT COM
A MEMBRES INTEGRANTS DEL CONSELL DEL POBLE DE
CORRÓ D'AMUNT
ATÈS que el Ple de l’Ajuntament, en data 27 de novembre de 1995, va aprovar els
Estatuts dels Consells del Poble de les Franqueses del Vallès i la constitució del Consell
del Poble de Corró d’Amunt.
ATÈS que els esmenats estatuts (i també l’article 86 del Reglament Orgànic Municipal)
estableixen que els Consells del Poble estaran integrats per regidors, representants dels
veïns i representants de les associacions ciutadanes legalment constituïdes a l’àmbit
territorial del poble i que tindran un màxim de deu membres, dels quals el nombre de
regidors no podrà ser superior a un terç del total del Consell.
VIST el Decret de l’Alcalde núm. 675/2015, de 25 de juny, en el qual es resol
DELEGAR les funcions de presidència del Consell del Poble de Corró d’Amunt, al
regidor senyor Ferran Jiménez Muñoz.
ATÈS que el Ple de l’Ajuntament, en sessió de data 9 de juliol de 2015, va designar als
regidors/res que han de formar part del Consell del Poble de Corró d’Amunt en l’actual
mandat corporatiu.
VIST l’escrit del sr. President del Consell del Poble de Corró d’Amunt, de data 15 de
setembre de 2015 (RE 6775/2015), en què fa tramesa de les sol·licituds per formar part
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del plenari del Consell del Poble esmentat que han presentat les associacions ciutadanes
i que són les que s’indiquen a continuació:
Grup de Teatre Boina
Club Ciclista Corró d’Amunt
Unió Esportiva Corró d’Amunt
Club Petanca Corró d’Amunt
Associació de Veïns Sant Mamet
Parròquia Sant Mamet
ATÈS que, atenent al nombre màxim de membres del Consell abans esmentat (i en el
benentès que cal donar una certa prioritat a la participació de les entitats al mateix),
caldria nomenar encara un representant al plenari del Consell.
ATÈS que l’apartat e) de l’article segon dels estatuts dels Consells del Poble estableix
que els nomenaments de tots els membres de cada Consell hauran de ser ratificats pel
Ple municipal.
ATÈS que no es creu convenient que la constitució formal del Consell del Poble es
demori fins a la celebració d’una altra sessió plenària.
ÉS PER AIXÒ que l’Alcalde proposa al Ple de l’Ajuntament, l’adopció dels següents,
ACORDS:
Primer.- NOMENAR com a membres integrants del Consell del Poble de Corró
d’Amunt, en qualitat de vocals i en representació de les entitats que han volgut formarhi part, les següents persones:
-

CONXITA SOLDEVILA BARTOLÍ, en representació del GRUP TEATRE
BOINA

-

ALBERT COSTA SERRANO, en representació del CLUB CICLISTA
CORRÓ D’AMUNT

-

LOURDES DÍAZ GUIRADO, en representació de la UNIÓ ESPORTIVA
CORRÓ D’AMUNT

-

JOSEP MAURI PEY, en representació de CLUB PETANCA CORRÓ
D’AMUNT

-

MARIA ÀNGELS POU AGUÀS, en representació de l’ASSOCIACIÓ DE
VEÏNS SANT MAMET
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-

MOSSÈN JOSEP CARDÚS GRAU, en representació de la PARRÒQUIA
SANT MAMET

Segon.- AUTORITZAR que el nomenament de l’altre membre del plenari del Consell
del Poble de Corró d’Amunt que queda per decidir sigui realitzat pel Consell del Poble
i posteriorment ratificat pel plenari de l’Ajuntament.
Tercer.- NOTIFICAR aquests acords a les persones interessades i a la Secretaria del
Consell del Poble de Corró d’Amunt.
El sr. President demana si hi ha alguna intervenció al respecte.
Pren la paraula el sr. Corchado i diu: vist que a les persones, que ens sembla perfecte,
és un tema d’organització interna del consell i crec que és per explicar aquest tema. O
sigui, el funcionament dels grups polítics que no han tingut suficient representació a
les zones concretes dels pobles no tenen representació, i nosaltres creiem que això és
poc democràtic i poc plural. I llavors considerem que estaria bé que els grups polítics
que no tenen representació poguessin tindre encara que fos amb veu però sense vot.
Però que poguessin estar, perquè el funcionament que hi ha obertes, que tothom pot
estar i pot anar-hi, però hi ha unes que són tancades i llavors nosaltres no tenim dret a
estar-hi, i considero que és un dret de qualsevol partit polític que estigui aquí, que
tingui dret a estar, encara que potser amb unes condicions diferents però que pugui
treballar i estar amb els veïns dintre d’aquests consells. Llavors demanaríem que fos
possible que els consells tinguessin en compte aquesta demanda i la poguessin canviar
en els seus estatuts o reglaments per poder fer que això fos possible. És una demanda.
Gràcies.
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: votarem a favor, suposo que com tothom, però ho
farem deixant clares un parell de coses. No trobo normal, la veritat, que quan els
reglaments inicials del consell parlen de distribució entre representants de
l’ajuntament, entitats i veïns a terços, ens trobem a Corró d’Amunt en que hi cap un
veí. I ens trobem a Corró d’Amunt en que una de les entitats, ara d’aquí una mica
farem el de Llerona, en què una de les entitats és l’església. Escolteu-me, a mi em
sembla el què ha dit el regidor Corchado ara és una cosa que es pot tenir en compte de
forma més o menys formal. Vull dir, li dic el què se’ns ha dit fins ara, escolta, el què
guanya, guanya, el què no, no hi és. Això era el què se’ns ha dit fins ara, però escolti,
parlem-ne. Però em sembla que si entrem a modificar reglaments hauríem de ser molt
curosos amb això. Em penso que hi hagi espai per a un veí, la veritat, ho trobo molt
justet, vull dir, en parlarem en el consell de poble, és bastant difícil. Va haver-hi unes
corts franquistes que es van fer l’harakiri perquè entressin uns no tan franquistes com
ells, però això no passa gaires vegades. Em penso que alguna cosa hem de fer en
aquest respecte.
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Pren la paraula el sr. Bernabé i diu: és que aquest problema ja m’ho vaig trobar jo fa 4
anys. El problema és que no hi ha un reglament en el consell del poble de Corró
d’Amunt, així com sí que existeix en el consell del poble de Llerona – reglament
intern, sí – i per tant, que especifiqués més la forma de repartiment dels membres tal.
Per tant ens hem d’anar a la llei general i la llei general això dels terços no ho diu en
lloc. No, no, no. No parla de que han d’haver 3, 3 i 3, en cada moment. I tampoc diu
explícitament: “les entitats veïnals i aquells veïns representatius no sé què no sé
quantos”. El problema està en què torni-s’ho a mirar, perquè jo ho vaig mirar i no ho
vaig trobar, i no parlava de distribució per terços en cap moment. De fet, hi ha hagut
consells que han sigut 5 entitats, 3 polítics i 1 veí, no? I que és cert que és el cas que
ens trobem ara. Per tant, necessitaríem, i això sí que jo li demanaria al president, un
reglament propi tant de ús de les instal·lacions, que això jo vaig imposar una manera
de treballar i vostè pot imposar una altra, però al final, hem de recordar, que són
instal·lacions municipals i que no tothom ha de tenir la clau, sinó que s’ha de
demandar, des del meu punt de vista, a través d’instància d’ús d’aquestes instal·lacions
perquè si no és un catxondeo padre, i perquè són municipals, bàsicament. En aquest
cas toca consell de poble però jo ho cediria a cultura o ho cediria a qui m ‘ho demanés.
I per tant, per poder servir a altres, has de tenir clar l’ús que s’està fent d’aquell
equipament, per tant aquest reglament hauria de, a part del possible funcionament, qui
és possible d’entrar, quina representació bé, i de quina manera, i després quin ús s’ha
de fer de les instal·lacions i del material que té en propietat, cadires, taules, etc., el
consell de poble. Jo demanaria això si és possible i a partir d’aquí, si clarifiquem això,
tot lo demés ha de venir rodat. Sé que havia un reglament de l’època Muntañés que no
va arribar a passar per Ple, es va aprovar per consell de poble. Jo volia haver-ho
retocat però no m’ha donat temps i l’emplaço a aquesta feina si vostès creu que s’ha de
fer.
Pren la paraula el sr. Jiménez i diu: cap problema. A més a més li demanaria que ens
poguéssim trobar vostè i jo, en tant en quant ha estat president del consell, i per tant,
que em pogués transmetre totes les inquietuds i coses que ha pogut fer i les que no ha
pogut desenvolupar, i llavors encetar aquest camí per modificar i adequar als temps
que estem. També sí que voldria fer una salvedat. Jo no sóc el defensor ni representant
de la parròquia de Sant Mamet, però en principi em mereix el respecte com qualsevol
altra entitat. Per tant, el què sí que entenc que ha de ser una valoració del propi consell
de poble, el què també quan fem aquest reglament i polir quin tipus, quines condicions
han de tenir. Però hores d’ara em mereix el mateix respecte que qualsevol altre
associació del municipi.
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: una puntualització. De l’època que jo era president
aquí hi ha... es va deixar entrar la parròquia perquè així estaven totes les entitats de
Corró d’Amunt. Va ser només aquest el motiu, eh? Ja està, no hi ha més.
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: perdó, a lo millor m’equivoco i perquè els veïns
que es presentaven no eren massa del gust dels polítics que hi havia en aquell moment
al consell.
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Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: ara no me’n recordo.
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per unanimitat dels setze membres
assistents, sobre els disset que de dret i de fet componen la Corporació, i per tant, amb
el quòrum legal.
El sr. President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia:
10. PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DEL NOMENAMENT DELS
REPRESENTANTS DE LES ENTITATS DE LLERONA COM A
MEMBRES INTEGRANTS DEL CONSELL DEL POBLE DE
LLERONA
ATÈS que el Ple de l’Ajuntament, en data 27 de novembre de 1995, va aprovar els
Estatuts dels Consells del Poble de les Franqueses del Vallès i la constitució del Consell
del Poble de Llerona.
ATÈS que els esmenats estatuts (i també l’article 86 del Reglament Orgànic Municipal)
estableixen que els Consells del Poble estaran integrats per regidors, representants dels
veïns i representants de les associacions ciutadanes legalment constituïdes a l’àmbit
territorial del poble i que tindran un màxim de deu membres, dels quals el nombre de
regidors no podrà ser superior a un terç del total del Consell.
VIST el Decret de l’Alcalde núm. 674/2015, de 25 de juny, en el qual es resol
DELEGAR les funcions de presidència del Consell del Poble de Llerona, a la regidora
senyora Rosa Maria Pruna Esteve.
ATÈS que el Ple de l’Ajuntament, en sessió de data 9 de juliol de 2015, va designar als
regidors/res que han de formar part del Consell del Poble de Llerona en l’actual mandat
corporatiu.
VIST l’escrit de la Sra. Presidenta del Consell del Poble de Llerona, de data 15 de
setembre de 2015 (RE 6780/2015), en què fa tramesa de les sol·licituds per formar part
del plenari del Consell del Poble esmentat que han presentat les associacions ciutadanes
i que són les que s’indiquen a continuació:
Club Esportiu de Llerona
Associació cultural Art del Bonsai
Comissió de Festes Laurona
Regants de Llerona
Associació Penya barcelonista de Llerona.
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ATÈS que, atenent al nombre màxim de membres del Consell abans esmentat (i en el
benentès que cal donar una certa prioritat a la participació de les entitats al mateix),
caldria nomenar encara dos representants al plenari del Consell.
ATÈS que l’apartat e) de l’article segon dels estatuts dels Consells del Poble estableix
que els nomenaments de tots els membres de cada Consell hauran de ser ratificats pel
Ple municipal.
ATÈS que no es creu convenient que la constitució formal del Consell del Poble es
demori fins a la celebració d’una altra sessió plenària.
ÉS PER AIXÒ que l’Alcalde proposa al Ple de l’Ajuntament, l’adopció dels següents,
ACORDS:
Primer.- NOMENAR com a membres integrants del Consell del Poble de Llerona, en
qualitat de vocals i en representació de les entitats que han volgut formar-hi part, les
següents persones:
-

JOSEP LLEONART GANDUXÉ, en representació del CLUB ESPORTIU
LLERONA.

-

GLÒRIA LLOREDA PIÑA, en representació de l’ASSOCIACIÓ CULTURAL
L’ART DEL BONSAI.

-

ISIDRE GARRIGA PORTOLÀ, en representació de la COMISSIÓ DE
FESTES LAURONA.

-

JOSEP GIRBAU VIÑAS, en representació de REGANTS DE LLERONA.

-

JAUME LLOREDA FONTCUBERTA, en representació de la PENYA
BLAUGRANA DE LLERONA.

Segon.- AUTORITZAR que el nomenament dels dos altres membres del plenari del
Consell del Poble de Llerona que queda per decidir sigui realitzat pel Consell del Poble
i posteriorment ratificat pel plenari de l’Ajuntament.
Tercer.- NOTIFICAR aquests acords a les persones interessades i a la Secretaria del
Consell del Poble de Llerona.
El sr. President demana si hi ha alguna intervenció al respecte.
Pren la paraula la sra. Pericas i diu: des de Imaginem les Franqueses en Comú creiem
que cal vetllar sempre per a una major igualtat de gèneres i sexes en els òrgans de
representació, llavors sabem que aquí a les Franqueses tenim un pla a nivell d’igualtat
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que va fer la Diputació. No sé si inclou aquest aspecte o no, però veiem que el Consell
de Corró d’Amunt queda compensat de manera natural, però el de Llerona no. Ens
agradaria veure si això es podria gestionar d’alguna manera. Si es podria posar algun
tipus de criteri o algunes eines perquè aquests òrgans poguessin quedar una mica més
compensats.
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: el PSC enviarà la seva regidora i nosaltres la
nostra, a les internes, anem compensant.
Pren la paraula la sra. Pruna i diu: sí, bona nit. La igualtat jo sempre la demano, i és
una cosa que està molt bé, però ja ve, per començar doncs de la gent que s’ha presentat
també en els partits polítics. Vull dir que això ve donat ja també de més enrere. Vol dir
que potser no hi hagut prou aquesta paritat. Però nosaltres a Llerona, el consell de
poble de Llerona, ara s’han dit les entitats que ja formaran part, però nosaltres en el ple
que es farà a primers d’octubre hi hauran els representants de l’associació de veïns,
que per cert, hi haurà dona. Vull dir que ja quedarà compensat. Hem de pensar que per
primera vegada, dels veïns, abans dos eren homes, i ara hi ha una dona que es presenta
per la comissió de veïns. Creiem que hem de seguir treballant per aquí però el
reglament és el reglament i lo que diu el senyor Profitós que hi enviarà la regidora,
deixem-ho aquí, però bé, ho tenim en compte.
Pren la paraula el sr. Pericas i diu: està clar que ara ja no es pot arreglar, en aquesta
ocasió. Però sí que potser, a nivell de municipi, podrien dedicar uns esforços
diguéssim per anar arreglant aquesta pèrdua de poder que realment tenim les dones
dins la nostra societat. Jo penso que és súperimportant. I està clar que l’ajuntament ens
els partits polítics per una legislació però a nivell municipal, si nosaltres podem anar
un pas més endavant, doncs molt millor, penso jo, vaja.
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: per finalitzar, té sra. Pericas, té raó amb això. El
problema és que ho hem d’estudiar-ho, però el que nombra representants són les
entitats, eh? I el que nombra representants són els polítics, val? Llavors les entitats si
allà no hi ha una paritat, per exemple, diguéssim: “ha d’haver-hi paritat”, aquí li dius:
no, tu no pots nomenar a una persona, tu has de nomenar l’altra. Ho hem d’estudiar
una mica bé perquè no és fàcil.
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per unanimitat dels setze membres
assistents, sobre els disset que de dret i de fet componen la Corporació, i per tant, amb
el quòrum legal.
El sr. President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia:
11. PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DEL DECRET D'ALCALDIA
1020/2015, DE 2 DE SETEMBRE, DE DESIGNACIÓ DELS MEMBRES
DE LA COMISSIÓ MUNICIPAL DE DELIMITACIO D'AQUEST
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AJUNTAMENT,
CORRESPONENT
A
L'EXPEDIENT
DELIMITACIÓ ENTRE EL TERME MUNICIPAL DE
FRANQUESES DEL VALLÈS I LA ROCA DEL VALLÈS

DE
LES

VIST el Decret d’Alcaldia 1020/2015, dictat el dia 2 de setembre de 2015, que es
transcriu a continuació:
VIST l’escrit presentat per la Direcció General d’Administració Local amb Registre
d’Entrada 2015/6298, de 12 d’agost de 2015, en el què demana que l’Ajuntament
designi els seus representants de la comissió municipal de delimitació, relativa a
l’expedient de delimitació entre el terme municipal de les Franqueses del Vallès i la
Roca del Vallès.
ATÈS que l’article 28.4 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula
la constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals
descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya, estableix que:
“Si durant la tramitació de l’expedient de delimitació es produeix la renovació
del consistori degut a un procés d’eleccions municipals, s’ha de ratificar la
comissió de delimitació territorial que ja hi ha o bé nomenar una nova comissió
de delimitació municipal per decret d’alcaldia, que amb posterioritat ha de ser
ratificada pel ple, d’acord amb el que estableixen els apartats anteriors. Aquests
acords s’han de comunicar al Departament de Governació i Administracions
Públiques, en el termini de quinze dies a comptar de l’endemà de la seva
aprovació.”
ATÈS que l’article 28.2 del Decret anteriorment referit, estableix que la comissió
estarà constituïda per l’alcalde, dos regidors, el secretari de l’ajuntament i un tècnic,
i que l’acord de nomenament s’ha de comunicar a la resta de municipis afectats.
EN ÚS de les facultats que m’atorga la normativa legal vigent
RESOLC:
Primer.- DESIGNAR les persones que es diran a continuació com a membres de la
comissió municipal de delimitació de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès,
corresponent a l’expedient de delimitació entre el terme municipal de les
Franqueses del Vallès i la Roca del Vallès:
-

Alcalde: FRANCESC COLOMÉ TENAS
Regidor d’Urbanisme: JORDI GANDUXÉ PASCUAL
Regidor d’Obres i Serveis: MOISÉS TORRES ENRIQUE
Secretari de la Corporació: JOSEP MARIA AMORÓS BOSCH
Arquitecte municipal: CRISTINA FUENTES MORENO
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Segon.- NOTIFICAR aquesta resolució a la Direcció General d’Administració
Local del Departament de Governació, a l’Ajuntament de la Roca del Vallès i a les
persones designades com a membres de la comissió.
Tercer.- RATIFICAR aquest Decret pel Ple, en la propera sessió que se celebri.”
ATÈS que l’article 28.4 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la
constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals
descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya, estableix que el decret d’alcaldia
de nomenament d’una nova comissió de delimitació municipal ha de ser ratificat pel Ple
i s’han de comunicar al Departament de Governació i Administracions Públiques.
AQUESTA Alcaldia proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- RATIFICAR el Decret d’Alcaldia núm. 1020/2015, de 2 de setembre, relatiu a
la designació dels membres de la comissió municipal de delimitació de l’Ajuntament de
les Franqueses del Vallès.
Segon.- NOTIFICAR aquest acord a la DIRECCIÓ GENERAL D’ADMINISTRACIÓ
LOCAL del DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ I RELACIONS INSTITUCIONALS, i
a les persones interessades.
El sr. President demana si hi ha alguna intervenció al respecte.
No es produeix cap intervenció.
SOTMESA a votació la moció, és aprovada per quinze vots a favor dels regidors dels
grups municipals CiU, ILF-C, PSC i ERC-AM, una abstenció del regidor del grup
municipal CPF, i per tant, amb el quòrum legal.
El sr. President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia:
12. MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS DE
CONVERGÈNCIA I UNIÓ, IMAGINEM LES FRANQUESES EN
COMÚ, GRUP SOCIALISTA, ESQUERRA REPUBLICANA DE
CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL I CONVERGÈNCIA PER LES
FRANQUESES, DE SUPORT A L'ACOLLIDA DE POBLACIÓ
REFUGIADA VÍCTIMA DELS CONFLICTES ARMATS A LA
MEDITERRÀNIA
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El món local català manifesta la seva preocupació per la crisi humanitària en matèria de
refugi que està tenint lloc a la Mediterrània, arran de la guerra civil a Síria i d’altres
conflictes internacionals.
Segons dades de l’ACNUR, aproximadament 322.000 persones han creuat la
Mediterrània durant el 2015, la majoria com a refugiades, fugint de la violència i la
persecució, de les quals almenys la meitat provenen de Síria. A més, es compta que
2.750 persones han desaparegut o mort en els primers vuit mesos de l’any i es preveu
que el nombre d’arribades continuï augmentant els propers dos mesos.
El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament és una organització formada per ens
locals que destinen una part del seu pressupost a finançar accions de Cooperació al
Desenvolupament i de Solidaritat amb els pobles dels països més desfavorits, i actua
com a instrument de coordinació dels esforços dels ajuntaments catalans en els casos
d’actuacions en situació d’emergència i especialment en la postemergència i
reconstrucció.
L’any 2013 el Fons Català va obrir una campanya d’emergència per donar suport a la
població arran de la guerra civil a Síria en la qual ha continuat treballant des de llavors,
amb el suport dels municipis catalans.
Davant de la situació actual i,
 Atès que la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea, en el seu article 1,
determina que la dignitat humana és inviolable i ha de ser respectada i protegida.
 Atès que la Declaració Universal dels Drets Humans reconeix en l’article 14
que, en cas de persecució, tota persona té dret a cercar asil, i a gaudir-ne, a
qualsevol país.
 Atès que la Convenció de Ginebra del 1951 i el Protocol sobre l’Estatut del
Refugiat de 1967, tots dos signats i ratificats per l’Estat espanyol, preveuen que
cal facilitar l’estatut de refugiat i garantir els drets que aquest estatut preveu.
 Atesa la crida de la Plataforma Stop Mare Mortum als municipis catalans per la
creació d'una Xarxa de Municipis Acollidors.
 Atès que pel principi de subsidiarietat tot el que pugui fer-se en una
administració propera a la ciutadania no cal que es faci en una de rang superior.
 Atès que del 2013 al 2014 a Catalunya vam passar de 484 a 786 peticions d'asil i
només 28 places d'acollida.
 Atès que els municipis catalans s’han caracteritzat per respondre solidàriament a
l’arribada de persones refugiades de conflictes com el dels Balcans i que
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compten amb un teixit associatiu vinculat a la pau, els drets humans i el
desenvolupament.
 Atesa la demanda de la societat civil catalana als respectius municipis per a què
donin resposta a la situació dels refugiats.
Per tot això, els grups municipals de Convergència i Unió, Imaginem les Franqueses en
Comú, grup municipal Socialista, Esquerra Republicana de Catalunya-Acord municipal
i Convergència per les Franqueses de l’ajuntament de les Franqueses del Vallès
proposen l'adopció dels acords següents:
Primer. Instar a la Unió Europea a:
● Actuar de manera immediata per donar resposta a les necessitats humanitàries de
les persones que viuen aquesta tragèdia i buscar solucions a més llarg termini per
evitar repetir situacions d’incompetència i negligència en la gestió de fluxos massius
de persones en casos d’emergències humanitàries.
● Treballar per arribar a una solució diplomàtica als conflictes armats als països
d’origen de les persones desplaçades, així com vetllar per a la protecció dels drets
humans.
● Dur a terme polítiques justes i solidàries de redistribució de la riquesa que
permeti als països més empobrits un desenvolupament pròsper.
● Implementar l’obligatorietat de les quotes d’exiliats a assumir per als seus països
membres, en funció dels paràmetres que es considerin oportuns.
Segon. Instar el Govern espanyol a:





Demanar una major dotació de recursos a la UE per suport jurídic, assistència,
acollida i integració social i que s’estableixin mecanismes perquè es
transfereixin a les administracions municipals per a la gestió descentralitzada.
Augmentar el nombre de places d'asil, també com la dotació pressupostària per
millorar la qualitat en les diferents fases de l'atenció a aquest col·lectiu.
Augmentar de sis mesos a un mínim de 24 mesos el període d'acollida de les
persones sol·licitants d'asil, en funció de la vulnerabilitat de cada persona.
Donar suport als països d’asil, normalment empobrits, on es concentren el 85%
de les persones refugiades del món a través de la cooperació al desenvolupament
o l’ajuda humanitària directa o indirecta, tot garantint els drets de totes les
persones.

Tercer. Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a:



Actualitzar la dotació pressupostària del Pla de Protecció Internacional a
Catalunya (PPIC), aprovat el 28 de gener de 2014, adequant-la a la situació
actual i assegurar-ne el desplegament.
Territorialitzar els serveis d'atenció a les persones demandants d'asil i en
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paral·lel formar i/o especialitzar aquelles persones dels municipis que s'hauran
de fer càrrec del suport i l'atenció a les persones sol·licitants.
Donar suport als municipis acollidors i facilitar-ne la coordinació.
Donar suport als països d’asil, normalment empobrits, on es concentren el 85%
de les persones refugiades del món a través de la cooperació al desenvolupament
o l’ajuda humanitària directa o indirecta, garantint els drets de totes les persones.

Quart. Elaborar, en el cas que no n'hi hagi, o revisar/actualitzar els plans d'acollida
municipals (o comarcals) per a incorporar-hi l'asil.
Cinquè. Donar suport i col·laborar amb les entitats catalanes que treballen en l'acollida
i el servei a les persones sol·licitants d'asil.
Sisè. Definir quin suport (servei i infraestructura) pot oferir el municipi per acollir les
persones sol·licitants.
Setè. Treballar en la sensibilització de la població del municipi sobre la realitat de les
persones refugiades i la dinamització de la xarxa local solidària. La Corporació
Municipal desenvoluparà una Taula de Suport a Refugiats per realitzar un treball estable
i permanent que posi en marxa les diferents mesures per a la millor atenció i suport als
refugiats.
Vuitè. Endegar i garantir polítiques municipals de cooperació al desenvolupament amb
vocació transformadora.
Novè. Oferir els municipis com a territori d’acollida i publicitar-ho mitjançant el
desplegament d’una pancarta en un lloc visible del municipi i amb publicacions als
mitjans de comunicació municipals.
Desè. Sumar-se a les línies de treball identificades i consensuades a la reunió en matèria
de refugi, celebrada el passat 4 de setembre de 2015 a la seu del Fons Català amb la
participació de més d’una vuitantena d’ajuntaments. Aquestes són:





Assistència en les rutes de fugida
Suport als municipis de la ruta
Planificació i gestió de l’acollida
Acollida a Catalunya

Onzè. Coordinar i concentrar els esforços del món local davant la situació d’emergència
actual, a través del Fons Català, en col·laboració amb les entitats municipalistes, per tal
de tenir una veu conjunta que interlocuti amb la Generalitat de Catalunya i el Govern de
l’Estat espanyol.
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Dotzè. Fer arribar aquest acord al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, a la
Federació de Municipis de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, a la
Generalitat de Catalunya i al Govern de l’Estat espanyol.
El sr. President demana si hi ha alguna intervenció al respecte.
Pren la paraula el sr. Vega i diu: gràcies sr. Alcalde. En primer lloc manifestar com no
pot ser d’una altra forma, com donem recolzament a la moció, que votarem a favor i
que cada punt d’aquesta moció el compartim al l00 per 100 i considerem que és molt
important que s’aprovi. Però ara em tocarà parlar una mica de la part negativa. Perquè
aquí fem una moció solidària, que parla de bones paraules, de bones accions, però ens
oblidem d’una part. Jo crec que aquests tipus de mocions per certa part de la política
europea és un rentat de cara, el què està passant. Perquè en primer lloc, si no vols
guerres i refugiats, no generis guerres, no venguis armes. Quan un règim autoritari et
serveix el recolzes, i quan ja no et serveix, finances grups terroristes per tombar-lo i
crear una desestabilització. Anem al tercer món i els esquilmem i els robem tots els
recursos que tenen i després ens queixem de que la gent pobra té que marxar i mor al
mar. Normal, si tots els recursos seus els estem robant nosaltres. La veritat, la postura
que està tenint occident en aquesta crisi és vergonyosa, és hipocresia total, per part
d’Estats Units i part de la Unió Europea. Em recordo quan va començar no ara, amb el
tema Síria, sinó amb el tema de Líbia. Jo tinc la consciència molt tranquil·la. Sé que
els meus companys d’organitzacions amb la gent amb la què milito mai ha recolzat
cap guerra. Hi ha gent en organitzacions que ha recolzat guerres amb un argument
humanitari. No hi ha cap guerra humanitària, i menys quan aquestes guerres estan
clarament enfocades a obtenir recursos pel capitalisme occidental. El Mediterrani va
començar a convertir-se en una fossa comuna abans de tot això. Per què a cas la gent
que es moria en pastera fa molts anys no eren refugiats? A cas la gent que està saltant
la valla a Melilla no són refugiats? Us penseu que surten de casa i creuen tota Àfrica i
tot el Sàhara per gust? I que veiem? Que la unió europea diu que els sirians, com hi ha
les càmeres gravant i mostrant els nens ofegats, tenim que acollir-los. I tenim que
acollir-los. Però en canvi, quan saltava la valla de Melilla, què fèiem? Posar la valla
més alta, més alta, més alta, i després una mica de filferro espinós i amb fulles
d’afaitar que tallessin bé perquè la gent no saltés; o la policia li disparava bales de
goma a la gent que intentava entrava entrar nedant per la frontera. La veritat, el que
està fent Europa és extremadament hipòcrita. A més tenim que escoltar representants
de la Comissió Europea dient que és bo que vingui gent de Síria, perquè tenen bona
formació. O sigui, no els tractem com a refugiats, els estan veient com a mà d’obra
fàcil d’explotar. Això sí, la gent que vol creuar des de l’Àfrica subsahariana no els
volem, perquè no ens serveixen econòmicament. Això, l’urani de Nigèria el traiem. El
petroli del golf de Nigèria el traiem. Però la gent que està patint no la volem. La veritat
és que aquestes legislacions que són dramàtiques porten darrera a vegades interessos
obscurs. Ara estem parlant de refugiats, però la gent s’ha oblidat de la guerra, del què
està passant a Síria. La gent s’ha oblidat de qui va pagar les armes d’aquella. La gent
s’ha oblidat de qui va recolzar els bàndols que han creat l’Estat Islàmic. La gent s’ha
oblidat del kurds que estan lluitant contra aquesta gent, contra aquest feixisme al
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terreny. I aquesta gent està sent atacada per Turquia, que és part de l’OTAN, que és
part d’occident; i està sent atacada per aquests feixis del ISIS i ningú els està ajudant.
Ja no reben ajudes, ni humanitària, ni els seus refugiats. Perquè aquesta és una altra.
Tenim, aproximadament, un milió i mig de refugiats que arribaran a Europa, però hi
ha moltíssima més població de Síria que no pot arribar. Aquesta gent que està arribant
és la classe mitjana que s’ha pogut permetre fer el viatge. Però hi ha milers i milers de
persones, milions, a Jordània, al Líban, a Turquia, i dins la pròpia Síria, en condicions
molt pitjor encara. I aquesta gent l’estem oblidant. Les Nacions Unides no està
treballant en aquesta situació. Pot semblar ridícul dir això aquí en el ple, però jo
considero que apart de fer mocions benintencionades i que espero que fem una ajuda
real aquests refugiats quan arribin a Catalunya, i no quedar-nos aquí. Si no es
soluciona el problema, i si no deixem de crear nosaltres els problemes, la gent en el
món continuarà patint, i tenim que assumir la part de responsabilitat que ens toca.
Gràcies
Pren la paraula la sra. Reche i diu: nosaltres estem molt contents de que s’aprovi
aquesta moció perquè la vam presentar el primer cop nosaltres i la resta de grups es
van anar afegint. Creiem que aquesta moció i la que vam aprovar en el Ple passat, la
de papers per a tothom, fan de les Franqueses un lloc on la solidaritat i el compromís
amb les persones comença a estar pel davant. I hauríem de continuar aquest camí. I a
més a més ens dóna l’oportunitat de retornar una mica la humanitat que es va mostrar
quan després de la guerra civil espanyola, molta gent d’aquí va haver de marxar. Ara
ens toca a nosaltres rebre. I crec que és el pas a fer.
Pren la paraula la sra. Masclans i diu: nosaltres també valorem molt positivament la
moció. També les aportacions que hi vam fer, que és tot el tema d’instar a la Unió
Europea; evitar, com parlava l’Àlex ara, o aturar els conflictes armats en l’arrel dels
problemes; dur a terme polítiques justes i solidàries de redistribució de la riquesa;
aquesta obligatorietat de les quotes d’exiliats que han d’assumir els països membres, i
el tema d’oferir el municipi com a territori d’acollida i de publicitar-ho per crear una
consciència social. No cal que parlem de la magnitud de la tragèdia. Ho llegim, ho
veiem dia sí i dia també, i veiem com la dignitat humana, que ha de ser inviolable
segons els drets fonamentals de la Unió Europea, doncs és violada dia sí i dia també.
En aquestes interminables negociacions en els despatxos i també aquestes forces de
l’ordre, o les forces del desordre, ataquen aquestes persones que van amb tot el què
tenen al damunt, des dels seus parents malalts, els seus fills, i són atacades per les
forces de l’ordre. És evident que és un tema complicadíssim, que requereix que totes
les administracions treballin juntes, però hi ha molta pressa, i l’hivern està a la
cantonada. I hi ha pressa i s’ha d’actuar a curtíssim termini i a llarg termini, és evident.
I des dels municipis devem poder aportar un gra de sorra, però l’hem d’aportar. I no
s’hi val votar aquesta moció i me’n vaig a dormir tranquil perquè l’he votada. Exigim
acció, acció immediata. Fa 6 mesos que es parla de la crisi dels refugiats. Fa mig any.
No sé què s’ha fet des d’aquí, però és un tema que tenim pressa perquè és una realitat
duríssima.
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Pren la paraula el sr. Torné i diu: a veure, nosaltres lo primer valorar que l’acord
d’altres mocions presentades, que n’hi hagi una per a tot el consistori, això és
important perquè s’ho mereix la situació. I esperem que aquesta moció serveixi com a
base a que la Unió Europea doni una altra imatge i hagi un acord digne per a totes les
parts, perquè realment, el temps que està passant i aquesta voluntat de desacord que no
acaba de sortir, està lesionant tant la imatge de la Unió Europea com de tots els països
implicats en general. Per lo tant que felicitar-se perquè això sigui una cosa a nivell de
consistori i també de municipi, i que la Unió Europea resolgui això dignament perquè
la imatge que estem donant és bastant nefasta i ens implica a tots, i a nosaltres també.
Pren la paraula la sra. Ginestí i diu: estem totalment d’acord en tot el què heu dit, no hi
ha per menys. Nosaltres estem en contacte amb el Fons de Cooperació al
Desenvolupament. Ja que estem tots d’acord, també estem buscant mecanismes per
publicitar-nos en plan de ens hem contactat amb l’ajuntament de la Garriga, amb
Terrassa, que està molt ben mobilitzada en aquest tema. I estem oberts a qualsevol
proposta vostra ja que tots estem d’acord, a qualsevol proposta vostra per potenciar
aquest moviment i aquestes ajudes. Només volia dir un dels mecanismes que tenim
més a l’abast urgentment, el més fàcil d’abarcar, és des de la web de l’ajuntament de
les Franqueses es farà una connexió per rebre, o sigui, que la gent tingui una connexió
amb l’ajuntament per rebre diners, per rebre lo que la gent estigui capacitat per donar,
per si són habitacions o lo que sigui, des de la població la gent està connectada amb
l’ajuntament. I intentarem fer-ho a través de la web de les Franqueses perquè abarqui a
la majoria de gent.
Pren la paraula el sr. Corchado i diu: breument, totalment d’acord amb el què ha dit la
regidora. El què sí que demanaríem és que precisament aquests temes es poguessin
parlar a la taula, que ve a la moció que s’ha de crear per coordinar totes aquestes
accions.
Pren la paraula el sr. Vega i diu: com a acció més efectiva a un curt termini, si podem
treballar de cara al proper o a l’òrgan que li correspongui, la part de pressupost de
l’ajuntament que tinguem destinada a cooperació internacional, si tenim una part
reservada, ho destinem a aquest tema lo més aviat possible, a l’entitat que porti,
Nacions Unides o de la Unió Europea, el tema refugiats, o de Catalunya.
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per unanimitat dels setze membres
assistents, sobre els disset que de dret i de fet componen la Corporació, i per tant, amb
el quòrum legal.
El sr. President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia:
13. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL CONVERGÈNCIA
PER LES FRANQUESES SOBRE LA CREACIÓ D'HORTS SOCIALS
AL NOSTRE MUNICIPI
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Atès que l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès ha estudiat la creació d’Horts
Socials en terrenys municipals per tal de poder oferir a la ciutadania un servei que
ajudin a les famílies amb pocs recursos, famílies sense recursos, o amb membres prejubilats o jubilats, o que pateixin patologies que s’aconselli aquest tipus d’activitat.
Atès que el govern municipal va comprometre’s a portar a terme aquest tipus de servei a
la ciutadania per ajudar des de l’ajuntament a afrontar amb més garanties aquesta crisis
que colpeja amb especial a les famílies i persones amb particular.
Atès que és evident que des de l’ajuntament es tenen de promoure infraestructures i
serveis que ajudin a la ciutadania i a les famílies que pateixen amb més cruesa l’actual
crisis que afecta a tothom en general i a divers col·lectius en especial.
Els sotasignants proposen al Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Instar al Govern Municipal a incloure el projecte d’Horts Socials en el proper
pressupost general 2016 de l’ajuntament de les Franqueses del Vallès, en el capítol
d’inversions, en un terreny municipal, adequat per aquesta activitat. Posteriorment es
realitzi el plec de clàusules per accedir a la concessió d’un Hort Municipal.
Segon.- Que es faci trasllat d’aquest acord a les àrees de l’ajuntament implicades en el
desenvolupament d’aquest projecte.
El sr. President demana si hi ha alguna intervenció al respecte.
Pren la paraula el sr. Torné i diu: sí, hem presentat aquesta proposta perquè estigui
revisada i inclosa en el pressupost d’enguany, bueno, de l’any que ve, bàsicament
perquè amb la crisis que tenim i amb els problemes que tenim en cua, creiem que és
molt necessari que hagi aquest tipus de servei i també destacar que tenim solars
municipals que poden encabir una activitat com aquesta. I que realment seria un bon
ajut per a les famílies necessitades per una raó o una altra, segons l’ària en qüestió que
controla aquest, per manca de recursos, per un tema mèdic, per les raons que es
creguin convenients, i que un servei que molts ajuntaments disposa d’aquests horts
urbans o horts socials, serveixi per tenir un servei que ajuda a les famílies i que
realment avui per avui, d’una manera o altra, estan demanant i es donen solucions
diverses, menys aquesta que a lo millor aquesta podria ser més efectiva. Per lo tant
demanem que un equipament com aquest municipal, s’inclogui en el pressupost
següent.
Pren la paraula el sr. Bernabé i diu: bé, nosaltres la votarem a favor com vam fer
l’altre cop. Considerem que això és un tema que ja hauria d’estar resolt de fa molt
temps. Si no recordo malament, se’ns va dir en aquell moment que era difícil trobar un
equipament que fos adient per la llunyania de la població, etc., no sé quin rollo
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patatero més, i al poc tems vam tenir el pàdel aquí, construït a deu minuts del centre de
Corró d’Avall, que es veu que això era molt més necessari en equipament municipal,
molt més necessari qualsevol hort social. Era evident que era molt més necessari.
Havia cua de gent de serveis socials allà per anar a jugar al pàdel. Jo crec que són
temes que no s’han de tractar amb certa frivolitat, i a mi em sembla que de vegades es
tracta amb una certa frivolitat i amb una certa por. Por de què? Com ho gestionarem?
Què ens costarà? Clar, si aquí fiquem gent que té pocs recursos, quina quota li
cobrarem? No podem cobrar massa quota. Com tindrem un rendiment? I jo entenc que
el rendiment de l’ajuntament ja es treu per altres bandes. Es treu per altres bandes
cobrant els impostos que toquen, les taxes, etc. Tenim altres formes. I d’aquests horts
són precisament per donar un servei a unes persones, però també per recuperar una
certa dignitat d’aquells que fa temps que no treballen. S’han de sentir útils,
treballadors. I alguns aprendran a relacionar-se amb la terra que a lo millor no s’han
relacionat mai. No han tingut hort, no han tingut animals com jo, doncs no sabran,
però aquesta sensació de qualsevol que hagi treballat una mica, és molt enriquidora si
la fas de gust. Per tant, ja no és només la demanda que pot tenir una família de poder
tenir un quilo de patates, un quilo de lo que sigui, sinó que a més a més, il·lusionem i
recuperem a un sector de la població que s’està a casa o s’està als bars. I és lo que com
a ajuntament ens toca fer. Per tant, la recolzarem, la seguirem, demanarem a l’equip de
govern qui és el tècnic es posarà si això tira endavant, qui és el tècnic que es posarà. I
l’anirem perseguint, des d’ara, perquè per a nosaltres és un tema que portem
reivindicant molt temps i ara veiem que hi ha possibilitat de que això tiri endavant.
Gràcies.
Pren la paraula el sr. Corchado i diu: en el nostre cas hi votarem a favor. Nosaltres ho
portàvem en el nostre programa electoral i llavors no pot ser d’una altra forma. Sí que
és cert que nosaltres veiem que aquesta moció potser li falta una petita peça, i jo
afegiria un punt, que en aquest cas que digués que creem una taula de coordinació, una
mica més senyat que el què deia el company Bernabé, una taula de coordinació on no
només hagi els partits polítics, sinó que a la vegada puguem convidar aquelles entitats,
per exemple, els aturats de les Franqueses que estan, entitats com Caritas, que també
estan treballant amb persones que tenen necessitats, una mica per saber les necessitats
reals i a partir d’aquí saber dimensions, què es pot fer i com s’ha de fer, i que
comencem a coordinar-ho d’aquesta forma. Llavors jo demanaria com a PSC,
demanaríem que es pogués incorporar aquest segon punt que digués que creem una
taula de coordinació per poder tirar aquest tema endavant d’una forma plegada.
Gràcies
Pren la paraula la sra. Masclans i diu: Esquerra Republicana i Moviment d’Esquerres
estem totalment d’acord amb el què esteu dient tots plegats. En aquests moments
també de gravíssims problemes econòmics pot ser la dignitat que parlava en Bernabé,
l’escapatòria, una activitat que ajudi emocionalment a les persones més vulnerables;
recuperació del contacte amb la natura i alimentar-se del què un mateix està conreant,
està treballant. Crec que la clau serà estudiar bé els barems. Hi ha mil coses que es
poden fer amb aquesta activitat. Es poden tocar moltes necessitats, es poden afavorir

Ple 24/09/2015 – pàg. 61

molts col·lectius. És molt interessant d’estudiar-ho bé perquè crec que es poden tocar
moltes tecles. En poden sortir d’aquí, en poden sortir vocacions, projectes
emprenedors. I bé, l’activitat enriquidora des de molts punts de vista. Es poden
destinar entitats d’oci infantil, també juvenil, perquè es pugui donar a conèixer
agricultura ecològica sostenible. Hi ha mil experiències de mil municipis que es poden
estudiar, que es poden compartir parcel·les i afavorir així la comunicació i la relació
entre les persones. És un projecte molt interessant que crec que la clau serà en com es
defineixen els barems.
Pren la paraula la sra. Ginestí i diu: estic totalment d’acord que aquest projecte, quan
es va presentar i el vaig seguir una mica la seva història, vaig pensar que s’havia
deixat de banda, consta de l’abril de 2014. I crec que és molt interessant per qualsevol
tipus de persona. Ara bé, s’ha de fer amb cura perquè no només implica una gestió del
personal ni una gestió del terreny, sinó que implica un terreny adequat, seguretat, pou,
vallatge, un control de lo que es planta, de lo que no. Llavors el projecte ha de ser molt
curós. Res més.
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: tenim clar que això tirarà endavant i tenim clar
també que a tots ens sembla poc, vull dir que no volem només dotar una partida i anarne parlant, sinó que també ens corre una mica de pressa a més a més d’ajudar els que
ens venen de fora, ajudar els que tenim a casa. Llavors tenim una pila d’alternatives. A
mi em sembla que el que tocaria ara seria això, a partir de l’aprovació d’aquesta moció
fixar ja, com bé demana el senyor Torné, en els pressupostos de l’any que ve una
quantitat, i començar a treballar ja sobre aquest tema perquè hi ha moltes coses a
decidir. Potser hem de decidir si això és només per a gent gran, si això és tant per a
gent gran com per a gent jove que en un moment determinat pugui tenir un risc
d’exclusió, si fem parcel·les molt petites perquè serveixin a l’ajuda de casa i no es
comercialitzi; si fem parcel·les més grans perquè en un moment determinat es puguin
agrupar 3 o 4 persones i els hi permetem que venguin això, vull dir, estàvem parlant fa
una estona del Viver d’Empreses, estàvem parlant de potenciar dinamització
econòmica, estàvem parlant d’una pila de coses. Perdó, no en aquest Ple, en una reunió
que hem tingut abans. Però a veure, si ho entomem i ho entomem bé em penso que
dins de la modèstia que tindrà aquest projecte, parcel·les n’hi ha, n’hi ha tan aquí a
baix com a dalt a Bellavista per poder-ho fer, i només això, estem en un fantàstic punt
de partida que pot englobar diferents àrees de l’ajuntament i en el qual celebraríem
participar.
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: una aportació. Fins ara, la política que fèiem jo
crec que tampoc no és desencertada. És tota parcel·la d’equipaments que estigués en el
polígon industrial, que estava morta, treure-la a concurs, però almenys treure un
rendiment l’ajuntament. Amb l’aparcament de camions en traiem 20.000 euros; amb
l’altre aparcament 7.000; amb el pàdel en traiem 6.000, i tot això repercuteix a les
arques de l’ajuntament. Estic plenament d’acord amb el què diu el sr. Corchado.
S’accepti o no l’esmena de fer una comissió per parlar exactament del que vostè diu.
De com volem que això sigui. Per què? Perquè es pot treure la parcel·la d’equipaments
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a concurs i s’hi presentarà Humana, s’hi presentarà Caritas, s’hi presentarà Dimas.
Aquesta seria una, un model; l’altre és fer-lo l’ajuntament. Aquí hi ha uns costos
afegits, un control com ha dit la regidora, del què es planta i no. Pot semblar exagerat
però també és així. I els costos elevats, perquè s’ha de dotar d’aigua, s’ha de dotar de
llum, s’ha de dotar de.... vigilància diria que no, però depèn d’on sigui, ves a saber. Per
tant, aquesta comissió és la que definiria tot això. Jo la trobo molt encertada.
Pren la paraula el sr. Torné i diu: només dir una cosa, que jo accepta l’esmena que s’ha
fet, que si s’aprova la moció que consti o que abans que consti, que per a mi no és
problema l’acceptar que s’inclogui aquesta modificació.
Pren la paraula el sr. Corchado i diu: bàsicament era això, encara hagués dit no
haguéssim votat a favor, però volíem saber si al final acceptava aquesta proposta.
Gràcies.
Pregunta el sr. Profitós: com queda? Una taula integrada.
Respon el sr. Corchado: la nostra petició era no només que fossin els partits polítics,
sinó que tinguessin aquelles entitats que fossin les que realment coneixen les
necessitats, aturats, Caritas, o sigui, un col·lectiu. M’ha semblat molt bé el què ha dit
la regidora d’Esquerra, el tema vinculat a grups d’oci infantil, temes d’educació. Vull
dir que això crec que és important que es parli dintre de la mateixa comissió que
creem.
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: sense que això prejutgi que la concessió sigui a un
d’aquests grups.
Pren la paraula el sr. Corchado i diu: no, no, jo crec que no s’ha de donar a cap grup en
concret. Jo crec que han d’estar per enriquir la decisió que prenem tots, en aquesta
línia, eh?
Per tant, el redactat definitiu que se sotmet a votació és el següent:
“MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL CONVERGÈNCIA PER
LES FRANQUESES SOBRE LA CREACIÓ D’HORTS SOCIALS AL NOSTRE
MUNICIPI
Atès que l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès ha estudiat la creació d’Horts
Socials en terrenys municipals per tal de poder oferir a la ciutadania un servei que
ajudin a les famílies amb pocs recursos, famílies sense recursos, o amb membres prejubilats o jubilats, o que pateixin patologies que s’aconselli aquest tipus d’activitat.
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Atès que el govern municipal va comprometre’s a portar a terme aquest tipus de servei a
la ciutadania per ajudar des de l’ajuntament a afrontar amb més garanties aquesta crisis
que colpeja amb especial a les famílies i persones amb particular.
Atès que és evident que des de l’ajuntament es tenen de promoure infraestructures i
serveis que ajudin a la ciutadania i a les famílies que pateixen amb més cruesa l’actual
crisis que afecta a tothom en general i a divers col·lectius en especial.
Els sotasignants proposen al Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Instar al Govern Municipal a incloure el projecte d’Horts Socials en el proper
pressupost general 2016 de l’ajuntament de les Franqueses del Vallès, en el capítol
d’inversions, en un terreny municipal, adequat per aquesta activitat. Posteriorment es
realitzi el plec de clàusules per accedir a la concessió d’un Hort Municipal.
Segon.- Constituir una taula de treball entre els diferents grups polítics del consistori.
Tercer.- Que es faci trasllat d’aquest acord a les àrees de l’ajuntament implicades en el
desenvolupament d’aquest projecte.”
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per unanimitat dels setze membres
assistents, sobre els disset que de dret i de fet componen la Corporació, i per tant, amb
el quòrum legal.
El sr. President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia:
14. MOCIONS, PRECS I PREGUNTES
El sr. President demana si hi ha alguna intervenció al respecte.
Pren la paraula el sr. Bernabé i diu: el primer tema és que ens alegrem de la decisió de la
Diputació pel tema de la rotonda, d’acceptar de punt de partida la moció que vam fer
nosaltres amb la creació d’aquestes comissions de treball, i tot i que reconeix que la
primera opció és la rotonda, dir públicament que hi ha altres maneres de fer les coses i
altres maneres de treballar. A partir d’aquí, encoratjar a totes les parts a oblidar el
moment fins ara i començar a treballar cap endavant i punt, i buscar la millor sortida de
consens, mirant de ser-hi tots, en lo que puguem, i cap endavant. Tot i que ens agradaria
que mentrestant s’apliquessin mesures de seguretat per part de l’ajuntament en el tram
que ens toca. Ja sé que s’ha repintat una mica, doncs mantenir els camins, lo que és la
gespa, que no tapi, etc., mentre s’acaba de fer tot això. Per part nostra no sigui el fallo,
que en tot cas que sigui l’altra banda, i reclamar a la Diputació que faci el mateix amb
els seus marges mentre arribem a una d’això. Sobre els semàfors, ens agradaria saber,
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perquè encara no ho sabem, si ens pot comunicar el tema de l’evolució dels imports de
les multes que s’han pagat i com per Decret es van fer, i la recuperació d’aquests punts
perquè hi ha gent que ens pregunta, i realment no sabem si aquests punts es recuperen o
no es recuperen. També sabem ja que ha començat l’empresa o han contractat l’empresa
que ha de fer la validació d’aquest sistema semafòric, que entrevistarà a la policia i a
l’empresa bàsicament. Entenc que els veïns se’ls hi ha de donar una entrevista
subjectiva i no tècnica, i per això no estan inclosos, però sí que ens agradaria si és
possible que mentre dura aquest anàlisis les càmeres deixessin de funcionar fins que ho
validi l’empresa. No sé si ho voleu acceptar o no ho voleu acceptar aquest prec.
Pregunta sobre el quiosc de Bellavista: la nostra sorpresa ha sigut veure que no hi haurà
premsa. Clar, o sigui, entenem que el quiosc de Bellavista feia un servei per a 8000
persones de venda de premsa. En aquest sentit ens hem de desplaçar cap a l’hospital, els
veïns, si volem tenir l’edició dominical o si fem algun tipus de col·lecció, o lo que es fa
habitualment en els quioscos. M’ha sorprès, jo no qüestiono l’entitat que ho està fent, i
el sistema que s’ha utilitzat, tot i que no ha sigut un concurs públic, ha sigut un conveni,
però m’ha sorprès aquesta decisió. Entenc que és un punt d’informació, lo qual no treu
que hagi d’haver venda de premsa, que per a mi és un servei que per això l’ajuntament
fa aquests quioscos, precisament, per donar aquest servei, perquè els diumenges al barri
només tenim un punt de venda de premsa, que és la papereria del passeig Andalusia, i
punto. I a vegades ni això. Per tant, li demano que reconsideri el tema de la premsa i si
no li avanço que farem moció pel proper Ple, ja li avanço ara. Així com dintre del
conveni no diu res de venda de begudes, etc., el “take away” tan famós, no diu res el
conveni. Diu llaminadures artesanals i altres, però no implica, i això ha provocat
queixes dels quatre, o almenys 2 dels 4 establiments que hi ha al voltant que es
dediquen a la restauració, conforme ells pensaven que era una competència deslleial
vendre les llaunes a 0,70 cèntims i tenir 2 tauletes per asseure’t i prendre el refresc o el
cafè o el que fos. Per tant, si hi ha preus crec que els hauria de marcar el consistori i no
l’entitat, i a partir d’aquí saber si això serà una terrassa on la gent pot seure a prendre
algo o no. Perquè alguns d’ells ens ha comunicat que no i la gent continua seient i
prenent algo. I no hi ha l’excusa de punt d’informació wifi perquè encara, que jo sàpiga,
el punt wifi no està contractat. Per tant, ja em diran què pinten allà aquelles dues taules.
Dos temes més per acabar. Pisos de la banca. Això ja vam fer el seguiment amb el sr.
Marin quan li tocava, i li farem al senyor Ganduxé. Que jo sàpiga això està molt molt
molt avançat. Ja se sabia quins pisos havia més o menys buits. S’havia de fer la
reclamació als bancs de que si aquests pisos volia posar una part a disposició de lloguer
social. Volem saber com està aquest tema, quina resposta ha hagut per part de les
entitats bancàries i quin és el següent punt, seguint aquella moció que vam presentar,
que fa l’ajuntament. I per últim Can Font, miri, jo és que ja sé que hi ha punts on s’han
de parar les coses, però quan un regidor pregunta en un ple: “em pot explicar això?” lo
que no pot fer és remetre a un organisme que és allà on es farà aquest debat. No, no, no.
Li he preguntat hi ha un conveni, si farem un conveni allargarem el conveni, d’acord, i
després què vindrà? Un concurs públic o no? Li he preguntat quin benefici té aquesta
empresa de la gestió d’aquest centre? No ho sabem, però nosaltres continuem pagant
30.000 euros l’any, pràcticament. No, de l’explotació treu un benefici, una altra cosa és
que ho dediqui a la fundació o no ho dediqui a la fundació, jo no ho sé això. Hi hauria
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d’haver un control nostre com a mínim de lo que es treu d’allà, per no tenir després
sorpreses com el “Cas Palau” i altres casos, on l’administració fa així perquè ho porta la
fundació, jo no faig cap control i al final passa lo que passa, no sabem on van a parar
aquests calers, etc. Per tant, nosaltres patrons de la Fundació Martí l’Humà, a més a
més, i hauríem de saber quins guanys té això i a què ho dedica. És que ho hauríem de
saber com a patrons, ja no perquè els hi cedim un equipament, sinó com a patrons.
Gràcies.
Pren la paraula el sr. Marin i diu: la meva pregunta anirà adreçada al regidor
responsable del Pla Local de l’Habitatge. Bé, doncs de tots és conegut que un dels
problemes més importants que tenim al nostre municipi, i si més no, en la nostra
societat, és l’accés a la vivenda. I tant és així per la gent jove, per a la gent amb
mobilitat reduïda, i de fet nosaltres tenim aquí a plaça Catalunya un immoble, un
immoble que el responsable, que el va fer l’INCASOL, i que el responsable és
l’Agència de l’Habitatge. Nosaltres, en aquest sentit, lo que fem és fer un punt
d’informació. Hi ha l’opció de fer oficina, i nosaltres vam escollir per un tema
d’estructura, vam agafar el punt. Clar, el punt, nosaltres no tenim cap mena de
competència per intentar accelerar davant d’una realitat. I quina és la realitat? La realitat
és que en aquests moments hi ha un tou de pisos buits. L’immoble s’està deteriorant
d’una manera considerable. Hi ha queixes dels veïns que hi viuen, per no dir episodis
d’ocupes, que en aquests moments hi són. És a dir, i alguna realitat al davant, i aquesta
realitat és que hi ha gent que vol accedir, que vol entrar, que vol anar a viure. Gent jove,
que es vol emancipar, i també gent gran que voldria accedir als pisos. Llavors vaig a la
pregunta. Diguéssim, el consistori, l’equip de govern té voluntat de crear aquesta oficina
de l’habitatge amb l’estructura adequada i amb les competències que li serien derivades,
podria gestionar aquesta situació? Amb una eficàcia, amb una agilitat que en aquests
moments, per raons òbvies, la Generalitat no està per la labor? Sí, és cert que ara ens
podrien dir: “no, anem endavant, estem tirant de la llista”. No, la realitat, és que pisos
buits i gent que vol pisos, i això, aquesta equació no lliga. A partir d’aquí, la meva
pregunta també, la segona part de la pregunta, seria davant d’aquesta realitat, quines són
les accions que s’estan portant a terme per resoldre aquesta situació? Si heu baixat a
Barcelona? Si heu tingut trobades? A veure de quina manera està. La segona pregunta
que li volia fer també a vostè, ja l’ha feta el sr. Bernabé, era referent als bancs. Vam
iniciar com ha dit ell molt bé, un seguiment per intentar que els bancs paguessin amb
l’amenaça real de sancionar aquests bancs. També m’agradaria, i em sumo a la pregunto
del regidor, que ens donés resposta. Per acabar, en el meva compareixença, senyor Moi,
en l’últim ple li vaig preguntar sobre la situació de neteja a Bellavista. Em podria dir si
durant aquest mes han portat accions a terme? Si han fet algun pla de xoc? És a dir, si
han actuat d’alguna manera? I també li vaig preguntar sobre el túnel de Llerona. És un
perill el túnel de Llerona que va cap a la Garriga, sobre l’enllumenat. Per allà passen
persones, passem molts ciclistes i és un perill. Ara encara més, encara serà més perill a
partir d’ara perquè l’horari, el sol, serà més fosc i no sé, vam parlar-ho el mes passat,
l’altre, i jo què sé, i en cara no hi ha llum allà. A veure si vostès han tingut en compte la
meva sugerència i si tenen pensat resoldre, perquè sinó seré un pesadet i el pròxim ple li
tornaré a preguntar.
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Pren la paraula el sr. Corchado i diu: jo tinc un parell de precs i un parell de preguntes.
La primera pregunta també va destinada al regidor Moisés. Fins ara havia un servei de
mediació ciutadana a Pla de Barris, i en aquests moments la persona que hi era, sembla
ser que no hi és, però hi ha molts veïns o en aquest cas, comunitats de veïns, que han
demanat fer ús d’aquest servei. El consistori, en aquest cas el govern, ha posat en marxa
uns negociats perquè hagi una empresa que faci aquest servei ... Mediació comunitària
... i llavors hi ha una sèrie de veïns i comunitats que han demanat aquest serveis.
Evidentment, com no hi ha una persona no s’està oferint aquest servei, però el problema
és que aquests veïns no han estat informats de que no hi ha aquest servei. Llavors, en
aquests moments tenim molts veïns, perquè parlem de comunitats, que estan esperant
una resposta de l’ajuntament que no arriba, perquè ningú els hi diu que hi ha un conveni
negociat amb diferents entitats per fer aquest servei. Estan desinformats i es queixen de
que no tenen cap mena de resposta. Jo no sé si s’ha fet o no. Ells no la tenen. Jo el que sí
demanaria és que si no s’ha fet, aquests veïns, perquè són via instància, es posessin en
contacte amb ells i els hi diguessin que el servei està paralitzat i està en marxa que es
posarà en marxa quan creguin vostès que estarà resolt aquest tema del negociat. Això
per un costat. Tema vinculat a un prec a l’alcalde i una pregunta. Un prec és que faci
complir el conveni que bé deia el sr. Bernabé, vinculat al quiosc de la plaça Espanya,
només li demano això, faci complir el conveni. I la pregunta és el tercer punt d’aquest
conveni posa que s’establirà una comissió mixta de seguiment entre aquesta fundació i
entenc que l’ajuntament. M’agradaria saber qui està dintre d’aquesta comissió i entenc
que no s’ha posat en marxa perquè això és molt recent, però qui està dintre d’aquesta
comissió? I en tot cas, com es per resoldre dubtes i veig que s’han plantejat molts, jo
demano que l’oposició pugui estar dintre d’aquesta comissió de seguiment. Un altre
prec al senyor Ferran Jiménez. Sóc pesat, perquè faig moltes instàncies amb el partit, i
les contesten. Però aquestes contestes, per què no es corresponen a les nostres
preguntes? No sé si a la resta de grups li passa, a nosaltres sí. Per exemple, he portat
una. Vinculat també a un problema de convivència i un problema que hi ha a diferents
comunitats de veïns que ara no diré, però que jo li marco claríssimament quines són
inclús li dic el carrer i els edificis. Llavors, la nostra demanda en aquella petició era que
vostès procedeixin a fer la feina que cal, o sigui, que és anar a aquests edificis i veure
què esta passant perquè hi ha problemes seriosos de convivència, problemes de civisme
fins a altes hores de la madrugada, problemes de sorolls, de convivència, de no respectar
les normes bàsiques de convivència dintre d’aquests edificis i rebot una resposta, la
qual, m’agradaria llegir-la perquè de fet la pregunta què faran i que ens informin, la
resposta és aquesta: “els ciutadans estan obligats a cooperar amb l’autoritat municipal
per fer complir l’ordenança de convivència ciutadania i rural, donant part d’aquelles
situacions, danys o actituds que poguessin anar en detriment dels objectius generals. Per
tant, quan un ciutadà comunica alguna incidència o problema d’incivisme o convivència
l’autoritat municipal actua en conseqüència per resoldre el conflicte. Des de
l’ajuntament som conscients dels problemes de convivència que generen determinades
comunitats de veïns, però és important que qualsevol conflicte es posi en coneixement
de la policia local per poder solucionar-ho.” Crec que si jo li dic el carrer, li dic els
edificis amb números, li dic tota aquesta informació que tenen, jo rebo una resposta que
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no és coherent. No m’aporten cap mena de solució. Ja només li diré això. Evidentment,
com això va ser una reunió amb veïns, jo ja he traslladat el seu comunicat als veïns i li
puc dir que ja m’han demanat que faci una petició formal d’una reunió amb vostè i amb
el cap de la policia amb els veïns, que vindran, evidentment, perquè veiem que aquí no
hi ha cap mena d’informació. Llavors el meu prec és, si us plau, quan facin les respostes
a les nostres instàncies, siguin coherents. O sigui, evidentment en algunes, també ho
haig de dir perquè sinó no seria just, algunes està molt clara la resposta, però en altres ni
s’apropa a un intent de resposta. Simplement sembla que és un cortar i pegar de com
hem de funcionar i cap solució. Llavors sí que demanaríem, si us plau, que en aquests
casos si consideren que s’ha de fer alguna mena d’aportació, ens truquin, ens seiem,
parlem i ens ho diguin. Però si hi ha una petició i s’especifica clarament on s’ha
d’actuar, actuï. Gràcies.
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: recordeu que són cinc minuts. No els controlem però
avui ens hem excedit tots.
Pren la paraula la sra. Reche i diu: jo seré molt ràpid. La primera pregunta és pel senyor
Torres. M’agradaria saber si s’està fent el manteniment del camp de futbol 7 que hi ha a
Corró d’Avall, perquè hi ha moltes queixes de pares sobre les cadires i el manteniment
en general, si s’està fent, o si es fa un seguiment o hi ha una planificació o el que calgui.
I l’altra és pel senyor Jiménez. La passada festa major de Corró d’Avall van haver-hi
uns incidents al cr. Sant Antoni. M’agradaria saber quants cotxes van haver involucrats i
que donat que l’any passat ja va haver-hi algun altre incident, com és que no es van
prendre algun tipus de mesures al respecte i si tenen previsió de fer algun pla de cara a
l’any vinent. Gràcies.
Pren la paraula la sra. Masclans i diu: sí, tenim una pregunta al regidor Ferran Jiménez.
Si fem cas de la premsa comarcal, el Síndic de Greuges a partir de les primeres queixes
que van haver sobre el funcionament dels semàfors, va fer una petició d’informació a
l’ajuntament i recentment l’ha reiterat perquè la primera resposta, diuen, era incompleta.
Això jo ho he llegit en el diari i volia saber si això és així, quina informació volen que
no tenen, i ja si s’ha enviat per la urgència de calmar la població. Avui mateix els
teníem aquí, apart de l’auditoria que ja s’ha posat en marxa. Gràcies.
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: gràcies senyor alcalde per deixar-nos excedir en el
temps, com en els altres grups, cosa que no dubto que farà. Unes quantes preguntes però
totes fàcils. La primera pel regidor d’obres i serveis, el què li ha comentat ara fa un
moment el regidor Marin, li dic jo també. Vam parlar fa dos mesos del tema dels
contenidors del carrer Girona, del carrer País Basc, on hi ha dos que estan junts, quan en
altres llocs hi ha gent que es queixa de que ha de caminar molt de la situació on estan
posats la zona de reciclatge que està en el carrer lateral que fa baixada. Vam dir que ho
miraríem. Jo he estat parlant amb els veïns aquesta setmana passada per fer el repàs i
m’han dit que continuen tenint mobles al costat del seu contenidor tapant-els-hi el gual,
que està tot igual. Més que res, si no hi ha intenció de canviar-ho doncs ens ho diuen,
però si hi ha intenció de fer-ho, fem-ho. Una cosa que no tregui l’altra: donar-li les
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gràcies en nom meu i jo diria en el nom de Llerona per l’aportació que va fer a la festa
major, dels quals a mi em va tocar algun dels pollastres que vostè donava, i certificar
que realment estava molt bo. Una altra pregunta pel senyor regidor d’Esports. Se’ns ha
acabat l’estiu fa dos dies. Durant aquest estiu, suposo que vostè n’és conscient, la gent
que explota les instal·lacions va posar una entrada a la piscina que permetia accés també
a la zona del gimnàs, que permetia l’accés a tots els vestidors, permetia l’accés a totes
les instal·lacions. No sé si està bé o malament. Jo entenc que tothom té dret a utilitzar,
per descomptat, la piscina, les instal·lacions, però sí que em sembla, per les veus que
m’han arribat, bastantes, que això ha anat molt molt en detriment dels usuaris habituals.
Que hi havia gent en banyador passant a la sala de màquines, cosa que està
absolutament prohibida; que hi havia gent als vestidors que estava així de canto mentre
s’afaitava perquè el lletrero que diu prohibit afaitar-se li privava veure’s bé la cara, etc.
L’estiu s’ha acabat però li demanaria que de cara a un altre any ho tinguéssim en
compte i una mica... Ens convé que aquesta empresa guanyi diners? Sí, per la part que
ens toca, però sobretot que el servei que es dóna sigui correcte. I una mica es va
comentar això en el Patronat d’Esports fa pocs dies. Una pregunta pel regidor
d’Hisenda: hem estat intercanviant correus aquesta setmana i la passada referent al tema
de la revisió del cadastre, de l’increment de l’IBI. Al final vaig entendre, després de
correus intercanviats amb el senyor interventor amb còpia a vostès i al senyor alcalde,
que el què fèiem era convocar a la gent del cadastre perquè ens vinguessin a explicar no
sé què. Potser em vaig equivocar al plantejar-ho. Em sembla que no. Me’ls he rellegit i
em sembla que està ben explicat. Tenim una sèrie de gent, sobretot en els pobles rurals
del municipi, que han rebut un requeriment en el qual se’ls hi incrementa el valor
cadastral del terreny, se’ls hi requereix el pagament d’un import durant 4 anys però, jo
n’he vist uns quants, està incomplert, no hi ha la informació, en la qual ells hi poden
veure: “escolti, miri, li estem demanant això perquè vostè ha fet una piscina, li estem
demanant això perquè vostè ha fet un no sé què”. No tenen el barem de dir: “com que
vostè ha fet una piscina de tants metres, això l’incrementa en no sé què; com vostè ha
fet un cobert això li incrementa tant”. Ni tenen tampoc el mecanisme des de dintre de
l’ajuntament per poder recórrer. Jo li demanaria facilitin-nos una mica les coses, no a
mi, a la gent que ens ha votat als 17 que estem aquí, en el sentit de, vaja, em remeto al
correu, diguin-nos quin és el barem, diguin-nos on han d’anar, que no sigui el cadastre
de Barcelona, i aquesta reunió que està programada sigui com més aviat millor. I la
última, senyor Colomé, el regidor Bernabé li ha comentat al començament que es
felicitava el tema de que hem aturat la rotonda per decisió de l’ajuntament. Està molt bé.
Tenim temps fins a mitjans de novembre per dir-li a la Diputació què és el què volem
els veïns de Marata, els veïns de Corró d’Amunt, els veïns de les Franqueses i decidir el
que sigui. Es va parlar de crear dues comissions. A mi em consta que la gent de Marata
s’està bellugant per fer representants, els tenen nomenats. A mi em consta que els de
Corró d’Amunt els tindrem nomenats el dilluns. Diguin-nos si per part seva falta alguna
cosa per fer, si la faran de seguida, i posem fil a l’agulla i comencem a tirar.
Pren la paraula el sr. Torres i diu: señor Marin, sobre el túnel de Llerona, espero que el
próximo pleno no me lo tenga que recordar. Estamos a la espera de que lleguen los
focos. La empresa tiene dado el visto bueno y estamos esperando a que la empresa
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reciba los focos. En cuanto reciba los focos se ponen a trabajar. Espero que para el
próximo pleno, como mínimo, hayan empezado a trabajar. Que estén puestos no lo sé,
pero que hayan empezado, sí. ¿Limpieza? Yo, se me quejan de la limpieza. Bueno, lo
acepto. Pero yo considero que les Franqueses es uno de los pueblos que está limpio.
Puntualmente, encontrar basura? Podemos salir a la plaza del Ayuntamiento y echar
fotos. Seguro que encontramos basura. Pero yo estoy seguro de que vamos a cualquier
plaza de cualquier ayuntamiento y podremos echar fotos también. Yo considero que les
Franqueses está limpio. ¿Bellavista? Está limpia. Puntualmente habrá sitios sucios. Sí
que es verdad. Pero que en Bellavisa hay 3 operarios diariamente que están limpiando
Bellavista. Por la extensión que tiene Bellavista yo creo que es más que correcto. Es
decir, yo hace 45 años que vivo en Bellavista. No creo que Bellavista está más sucia que
hace dos años. Yo considero que Bellavista está limpia. ¿Que podría estar más limpia?
Indiscutiblemente. Pero cualquier pueblo podría estar más limpio. Puntualmente, el
problema que me dice el señor Profitós con los muebles, no podemos hacer nada. Hay
una opción: martes, Bellavista; jueves, Corró d’Avall. La gente tiene que concienciarse.
Ahora vamos a mandar una carta a todo el pueblo para que sepan, que lo saben, porque
todo el mundo lo sabe que los martes se cogen los muebles en Bellavista i los jueves en
Corró d’Avall. Si usted me saca un mueble en Bellavista el miércoles, estará hasta el
martes. Ahora la brigada de limpieza tiene orden de poner adhesivos a todo. Y aparte
que echen fotos, para que no nos recriminen que no hemos recogido los muebles. La
empresa de limpieza yo creo que está la faena bastante bien. Pero lo que no vamos a
hacer es sacar cada día el camión a recoger muebles. No, porque si no la gente
aprovechará esa situación y sacará muebles y de todo. Hay dos días a la semana en el
pueblo para recoger los muebles. La gente tiene que empezar a acostumbrarse, aparte
que tenemos la deixalleria, tenemos que empezar a utilizarla. Que la deixalleria es de
todos, eh? Nosotros sí que tenemos la obligación, pero vengo a referirme que la gente
ya sabe como funcionan las cosas. Y vuelvo a repetir: yo creo que les Franqueses es de
los pueblos que está limpio. Usted seguramente anda más que yo y usted lo sabe
perfectamente. Pero si usted quiere echar una foto en cualquier sitio, puede echarla. Es
fàcil. Ahora mismo me bajo aquí y puedo echar una foto seguro. Pero bueno, la faena la
estamos haciendo bien. Sobre lo que me ha dicho usted, señor Corchado, tomo nota y le
tendré informado. Hablaré con Pla de Barris y que me tenga informado. Le explicaré
como está el tema éste y a los ciudadanos. El futbol 7, señora Reche, tiene
mantenimiento. ¿Que no sea suficiente? Me voy a preocupar de revisarlo a ver si es
suficiente o no es suficiente. Tomo mides. El problema con los contenedores, señor
Profitós, a nosotros nos dicen los operarios los contenedores que están más vacíos y
están más llenos. Entonces, si vemos que hay contenedores que tienen que haber dos
juntos, aunque la gente crea que no son necesarios, los tenemos porque los operarios
nos dicen que ahí se acumula más basura. Yo no recojo la basura, pero nosotros
hacemos bastante caso a los operarios. No tengo nada más que decir.
Pren la paraula el sr. Jiménez i diu: el sr. Bernabé és el que m’ha comentat el tema de
les multes. Un cop ja hem aplicat tot el tema del decret, hem comunicat a la Diputació
que s’havia de fer el retorn d’aquests imports que no eren correctes. Hores d’ara no li sé
dir, amb sinceritat, si algú ja l’ha rebut o no. Però demà li podré confirmar, demà o
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dilluns li podré confirmar. I si no, demanarem que agilitzin el tràmit. Sí que és veritat
que pel procés de la pròpia Diputació és una mica lent perquè ho fan per remeses. No
obstant insistirem perquè totes aquestes persones puguin recuperar aquests imports lo
més ràpid possible. En quant al procés dels punts és automàtic. La mateixa Diputació
comunica a Tràfic i no tenen efecte els 4 punts. En quant a lo que em demana que
durant els dies de comprovacions l’empresa, l’enginyeria sobre els semàfors, el què sí
que estimarem és que sobretot, per no crear confusió els vehicles que facin ús de les
vies és de què en els moments que estiguin fent les comprovacions, evidentment, no
serà ningú sancionat. Perquè evidentment podria crear una distorsió que la gent veiés
una persona que està manipulant o fent mesures o a la vorera. Com ja tenim
l’experiència de que quan hi ha una situació d’aquesta provoca una certa inquietud, ja
ho teníem en compte però a més a més de que vostès ho demanen, doncs ja li
confirmem que sí. En el tema de la resposta que li han fet al sr. Corchado, crec que ha
sigut encertada perquè li dic, la resposta a lo que nosaltres li comuniquem és lo que
volem realment provocar. El què volem provocar és de que les coses, per poder
quantificar-les, per poder certificar-les ens han d’avisar en el moment que es produeixen
les incidències. Per tant, veig que si vostè també ha tingut la voluntat de parlar amb els
veïns i tal, com és regidor, també ha posat que demanaria la meva disposició per parlar
amb aquesta comunitat, pues perfecte. Però el que jo vagi a atendre a ells no vol dir que
jo pugui modificar els tràmits de com hem de fer el seguiment de quan es produeixen
aquestes manques de convivència. El què hem fet és un reflexe del que hi ha a
l’ordenança de convivència. Per tant, si l’ordenança de convivència no està bé, o no està
ben redactada el què podem fer és estudiar-la entre tots i modificar-la. No obstant, amb
el tema de les comunitats jo els hi dic, l’actuació policial, o sigui, dels agents de
seguretat, és de forma immediata a requeriment de qualsevol persona, sigui de la
comunitat que sigui, se’ls hi va i també se’ls informa de quins són els tràmits que han de
fer, que són el què li estic dient: que facin la denúncia o que facin l’avís, sigui l’hora
que sigui i en qualsevol moment, por poder tenir el control. Evidentment que tindrem
més atenció amb els casos que hi ha repetició en les actuacions, perquè serà prioritari a
fer les actuacions. Em preguntava la regidora Reche sobre el tema del carrer Sant
Antoni a la festa major. El què no podem és posar un policia per a cada carrer de la festa
major perquè és impossible, van circulant i van atenent on hi ha més concentració de
gent i tal, però s’han d’anar repartint. Evidentment el què va passar al carrer Sant
Antoni és una qüestió de joves, de jovent. Això desgraciadament no podem estar en el
moment que es produeix. Sí que és veritat que jo ara no li sabria dir si eren 4 o 5
vehicles, però si vostè té interès en què li digui el número exacte dels cotxes afectats
doncs ja li diré. Van fer un grup de nois joves, presumiblement, van fer petits
desperfectes en els vehicles. Evidentment que això no és desitjable. En totes les festes
majors sempre passen incidents. No tenim constància de cap incident més durant la festa
que sigui rellevant. Per tant, podem considerar que la festa major ha estat un èxit en
quant a la convivència i la seguretat. Per la regidora sra. Francesca Masclans em
comentava que aquests dies la visita del Síndic. Són dos coses diferents. Lo que surt a la
premsa són coses diferents. Nosaltres teníem pendent de fer uns informes per contestar
al Síndic. Això ja s’ha fet, ja hem fet aquest informe i ja s’ha enviat, s’ha remés aquesta
sol·licitud d’informació que ens havien fet. El què passa que la visita del Síndic aquí a
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les Franqueses ha provocat que una sèrie de persones hagin qüestionat, segons quins
temes personals, sobre el tema dels semàfors. I llavors evidentment com la premsa actua
que vol donar notícies, entenc jo que va anar a consultar al mateix personal del síndic
quines eren les preguntes o qüestions que havien tingut durant la seva estada. I van
comunicar això. Per tant, la informació no està completada. Ara el què haurem de fer,
quan ens ho requereixi el síndic farem la resposta i la comunicació de lo que els veïns i
veïns hagin sol·licitat. Per tant, aquest és el tràmit i que segueix. No obstant, si vol que
li informem amb més detall de lo que són les respostes, vostès ja saben que reben tota la
informació de les entrades i sortides de registre, per tant estaran a la seva disposició.
Senyor Profitós, respecte al tema de l’IBI i que principalment vostè parla per Corró
d’Amunt. D’acord amb la sol·licitud seva i veient les possibilitats que nosaltres teníem
de poder informar un cop ja passat l’exposició que es va fer en el seu dia, o sigui, el
període d’al·legacions que tenien totes les persones que van rebre la seva notificació de
que havien anomalies en les seves acreditacions de propietats, se’ns fa difícil a nivell
d’ajuntament, que no és una competència nostra, que és del cadastre, donar una
informació que sigui correcta. El que sí és que vam creure oportú, si ens ho admeten, el
que vingui una persona del cadastre a donar una explicació global, però la persona que
vingui no ens podrà donar una explicació detallada a persona a persona. No obstant
això, jo, com a responsable de Consell de Poble, ja ho comentarem el dilluns, estic
disposat a anar uns dies fora del que siguin les reunions del consell, per recollir les
demandes de les persones que tinguin alguna inquietud i que no tinguin la possibilitat de
desplaçar-se ells mateixos al cadastre per fer les al·legacions i tenir la informació més
directa. Per tant, sí que em poso a la disposició que, per altra part, també em sembla que
vostè ho ha fet. Per tant, si ens posem tots dos, un al costat de l’altre en una taula, doncs
miri, potser farem més via. En comptes d’atendre un cada cinc minuts, atendrem dos. I
em penso que no m’he deixat cap resposta més.
Pren la paraula la sra. Ginestí i diu: jo volia contestar en relació al conveni amb la
Fundació Martí l’Humà del sr. Bernabé i del sr. Corchado. Només volia dir que aquest
conveni sabem que s’ha acabat aquest estiu i que per no córrer, per no fer les coses amb
pressa i malament, m’ho vull mirar detalladament a veure com ho fem, què fem i què
deixem de fer. Per tant, els pròxims mesos s’estudiarà la proposta i s’anirà treballant. De
moment s’ha de prorrogar durant un any perquè s’ha acabat aquest estiu i com que no
havia res més a tirar endavant, doncs s’ha hagut de prorrogar a un any, que és el mínim
temps possible. Això aquí ja no hi puc contestar.
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: no perquè ja hi havíem quedat que la Fundació Martí
l’Humà, com a govern, havíem quedat que se li prorrogava. Havíem quedat que se li
prorrogava almenys un cert temps i la regidora de Cultura ha dit: no, se li prorroga un
any perquè jo vull estar al corrent d’això, val? Però l’anterior govern volia més. Fixa’t
lo que et dic, i ha sigut la regidora que ha dit “no, només un any”. I evidentment “donde
manda patrón, no manda marinero”. No és culpa de l’altra regidora.
Continua la sra. Ginestí diu: de fet tinc entès que era dos anys de contracte amb
pròrroga de dos anys, i llavors vam decidir, o vaig decidir, vaig creure convenient que

Ple 24/09/2015 – pàg. 72

m’ho volia mirar detalladament. I per no fer les coses amb pressa el mínim temps
possible.
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: sí, perdoneu, sr. Moi. Xerra tothom. El què
comentava vostè de que la gent deixi els mobles el dimecres només hi ha una manera de
que no passi i la tenim a les nostres mans, que és que hi hagi els nostres agents que
sancionin, que vigilin i que si convé tota la merda que han tret el dia que no toca la
tornin a portar cap a dalt. I senyor Jiménez, encara que ens hi posem tots dos no ho
veurem perquè el què no tenim és el barem, no sabem perquè...
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: senyor Profitós, després ho discutiu, que no se’ns
desmadri això.
Pren la paraula el sr. Ganduxé i diu: bona nit. Seré ràpid. Senyor Bernabé, jo he pres
nota de lo que vostè diu. Però a mi m’agrada que les paraules que jo pugui dir quedin
escrites. O sigui, jo li contestaré a vostè per escrit tot lo que m’ha demanat, ràpid, o
sigui, ho faré ràpidament. No, crec que tinc tot el dret. Senyor Marin, idènticament. Les
preguntes eren quasi iguales, més o menys, també faré lo mateix. Li contestaré per escrit
i suposo que seré bastant concís. Senyor Profitós, aquí puc matisar una mica. També ho
faré per escrit però deixi’m dir que és veritat lo que vostè diu, a mitges, o sigui tampoc
és del tot cert, eh? Està bé, però també li diré una cosa: s’ha rebut queixes i jo he estat
en aquest tema i el conec. Però vull aprofundir en aquest tema i donar-li per escrit també
dades concretes. Res més.
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: bé, les meves, per dir-ho d’alguna manera. Tema
rotonda Marata. Primer de tot, ara us parlaré com a portaveu del grup municipal de
Convergència i Unió, perquè vull que quedi absolutament clar que el grup municipal de
Convergència i Unió vol la rotonda de Marata. Que quedi clar. Volem la rotonda de
Marata. Sigui més gran, sigui més petita, sigui adequada, sigui de color verd, sigui – i
aquí entro com a Alcalde – consensuada amb totes les parts, ja m’agradaria això. Però
som partidaris absoluts de la rotonda perquè així ho creiem i perquè així deien els
informes de la Diputació. Com a alcalde, jo tinc que acatar – només faltaria – la majoria
del ple. I la majoria del Ple va decidir demanar aturar la rotonda, replantejar-ho. La
Diputació va venir i va dir que així es faria i ens passa la pilota a nosaltres perquè
decidim què es fa allà. Per tant, les comissions han de volar i ha d’haver-hi gent de
Corró d’Amunt, ha d’haver-hi gent de Llerona, ha d’haver-hi gent de Marata, perquè
també són veïns, perquè els de Llerona no hi eren. Jo crec que també han de ser-hi
perquè també passen i el camí també és part d’ells. Hi ha una part evidentment molt
positiva, tot el tema del replanteig de la pacificació. Jo crec que aquesta és positiva i
podrem explicar el projecte que tenim mig embastat. El podem explicar a les
comissions, però hem de volar. Hem de volar, no sé, jo preguntaré al secretari si ha
arribat ja els nomenaments de la gent, crear les comissions i reunir-nos. Per què? Perquè
allà tenim un problema i si no hi posem fil a l’agulla, i ara ens han traspassat a nosaltres
i hi ha un accident, tothom llepa. Tothom, ja dic tothom. Però com a portaveu del grup
municipal de Convergència i Unió estem absolutament a favor de la rotonda i que es
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faci ja, el més aviat possible. Perquè la nota de premsa d’ahir de la Diputació
semblava... ho fem! El tema quiosc de Bellavista, nosaltres vam creure que tenim una
fundació molt potent a Bellavista i que se’ls hi podia donar el quiosc a explotar.
L’anterior quiosquer va renunciar, per tant, el quiosquer de premsa va renunciar. I ara
estem mirant, no és fàcil, perquè demanen una fiança de 15.000 euros per vendre
premsa i l’altra, tenir premsa és molt esclau. És els 363 dies l’any, perquè em sembla
que en lliuren dos. Estem mirant la fórmula, ho estem mirant a través del sr. Secretari,
estem mirant la fórmula a veure si podem aconseguir que el quiosc tingui la premsa
nacional, d’alguna manera. Ho estem intentant. De la resta, miraré conveni. Sé que s’ha
parlat amb els bars afectats perquè s’hi ha anat personalment. Hi ha anat també el sr.
Secretari, que a més a més és coordinador de l’àrea d’urbanisme. Hi ha anat amb la
directora d’APADIS i a mi em consta que han arribat a un acord. Per tant a mi em
sorprèn. Em consta que han arribat a un acord. Deixi’m-ho mirar. Ara, estem parlant
d’APADIS, eh? D’una fundació.... (se sent intervenir algun regidor però no queda
recollida la intervenció) Sí, sí, d’acord, ho mirarem, sr. Bernabé, el conveni no posa res
de preus, crec que no ho posa. El túnel de Llerona fa anys que està així, eh? Fa molts
anys, eh? El senyor Torres li ha dit que el proper Ple hauran llums o si més no... Moi,
pongamos tres meses de margen. Però perquè les coses de vegades van com van. Però
en principi mirarem de que hi sigui. Jo crec que totes les preguntes s’han contestat. (Se
sent intervenir algun regidor però no queda enregistrat). No està definit diria jo.
Comissió mixta del ... mixta significa una part APADIS i una part nosaltres, no? Em
sembla que si aquí no ho posa no està definit, per tant l’hem de definir. Què voleu serhi amb veu i sense vot o amb vot? Parlem-ne. No tinc cap... Jo crec que la regidora de
serveis socials, evidentment que ha de ser-hi, a partir d’aquí la tècnica de serveis socials
i algú també de territori ha de ser-hi, podem fer la comissió que creguem oportuna.
El President aixeca la sessió, de la qual, com a secretari estenc aquesta acta.

