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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
 

Data: 21 de desembre 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 
FRANCESC TORNÉ VENTURA, regidor 
JAVIER ÁLVAREZ ÁLVAREZ, regidor 
 
JOAQUIM BACH FABREGÓ, interventor accidental  
JOSEP MARIA AMORÓS BOSCH, secretari 
 
 
 

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 l’acta de la sessió del dia 23 de novembre de 2015. 
Adverteix que aprovem l’acte de les eleccions i l’acta de la sessió anterior s’ha acabat 
avui per tant  procedirem a l’aprovació pel proper ple 
 
Pren la paraula el sr. Bernabé i diu: el motiu de no tenir l’acte del ple passat?  
 
El senyor alcalde li pregunta al senyor secretari. 
 
Pren la paraula el sr. Secretari i diu: el motiu de no tenir l’acte del ple passat és que es 
va acabar de confecció abans d’ahir i no la volíem enviar perquè no haguéssiu tingut 



Ple 21/12/2015 – pàg. 2 

temps de veure-la, motiu?  la feina que hi ha a secretaria, es va fent al mateix horari que 
es treballa a secretaria no es fa en horari especial i es va acabar abans d’ahir.  
 
RENÚNCIA DE LA REGIDORA SRA. FRANCESCA MASCLANS BADIA: 
 
El Sr. President diu: Molt bé abans de passar al punt número dos, el senyor secretari vol 
donar compte de la renúncia de la Regidora Francesca Masclans, senyor secretari. 
 
Pren la paraula el sr. Secretari i diu: passo a donar compte que per una qüestió d’ordre  
que compet  a aquest ple assabentar-se de la renúncia formulada aquest matí davant meu 
per la regidora del Grup Municipal d’Esquerra Republicana la Sra. Francesca Masclans. 
A continuació dóna lectura de la compareixença de la sra. Masclans, que diu: 
 

“Ante mí, Josep Maria Amorós Bosch, Secretario General del Ayuntamiento de Les 
Franqueses del Vallès, con D.N.I 46.217.606-A, comparece la señora Francesca 
Masclans Badia, con D.N.I 34.732.136-C, Concejala de este Ayuntamiento por el 
Grupo Municipal Esquerra Republicana-Acuerdo Municipal, al efecto de manifestar 
su renuncia al cargo de concejala del Ayuntamiento por motivos personales, con 
efectos a la fecha de hoy. 
 
Les Franqueses del Vallès, 21 de diciembre de 2015” 

 
  
 
El President intervé i diu que ens ha passat a tots un correu i a partir d’aquí passaríem al 
punt següent.  
 
 

2. DONAR COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDE NÚM. 1603/2015, 
DE DATA 30 DE NOVEMBRE, EN QUÈ ES RESOL MODIFICAR LA 
DELEGACIÓ DE LA DIRECCIÓ POLÍTICA DE DETERMINADES 
ÀREES 

 
VIST que per Decret de l’alcalde núm. 616/2015, de data 16 de juny, es va resoldre, 
entre d’altres, el que es transcriu a continuació: 
 
“DELEGAR la direcció política de les següents Àrees als regidors/es que s’indiquen: 

 CULTURA, EDUCACIÓ, INFÀNCIA I JOVENTUT:  MARINA GINESTÍ  
CRUSELLS   

 AGRICULTURA, TERRITORI I SOSTENIBILITAT: ROSA MARIA PRUNA 
ESTEVE 

 ESPORTS: JORDI GANDUXÉ PASCUAL 
 SANITAT, SALUT PÚBLICA  I GENT GRAN: ROSA MARIA PRUNA 

ESTEVE 
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 URBANISME: JORDI GANDUXÉ PASCUAL 
 ACTIVITATS I HABITATGE: JORDI GANDUXÉ PASCUAL 
 SEGURETAT CIUTADANA: FERRAN JIMÉNEZ MUÑOZ 
 POLÍTIQUES SOCIALS: MARINA GINESTÍ CRUSELLS 
 DINAMITZACIÓ ECONÒMICA: FERRAN JIMÉNEZ MUÑOZ 
 SERVEIS CENTRALS I HISENDA: FERRAN JIMÉNEZ MUÑOZ  
 OBRES I SERVEIS: MOISÉS TORRES ENRIQUE 
 PLA DE BARRIS: MOISÉS TORRES ENRIQUE 
 RELACIONS INSTITUCIONALS: FERRAN JIMÉNEZ MUÑOZ” 

 
TENINT EN COMPTE que l’esmentat Decret es va publicar en el Butlletí Oficial de la 
Província de data 30 de juny de 2015, en la pàgina web de l’ajuntament i en el tauler 
d’anuncis municipal, i se’n va donar compte al Ple de l’ajuntament, en sessió de 9 de 
juliol de 2015. 
 
ATÈS que es considera convenient fer una reordenació en la delegació de la direcció 

política de determinades àrees. 
 
EN ÚS de les facultats que m’han estat legalment conferides, 
 
RESOLC:  
 
Primer.- MODIFICAR el Decret de l’alcalde núm. 616/2015, de data 16 de juny, en el 
sentit que es deixa sense efecte, a partir del dia 1 de desembre de 2015, la delegació de 
la direcció política de les àrees següents als regidors/es que s’indiquen a continuació: 
 

 POLÍTIQUES SOCIALS: MARINA GINESTÍ CRUSELLS 
 SERVEIS CENTRALS I HISENDA: FERRAN JIMÉNEZ MUÑOZ  

 

i es delega, amb efectes del dia 1 de desembre de 2015, la direcció política de les àrees 
següents als regidors/es que també s’indiquen: 

 POLÍTIQUES SOCIALS: FERRAN JIMÉNEZ MUÑOZ  
 HISENDA I RÈGIM INTERN: FRANCESC COLOMÉ TENAS 
 PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA I PARTICIPACIÓ: FRANCESC COLOMÉ 

TENAS 
 
Segon.- PUBLICAR, de conformitat amb l’apartat 2 de l’article 44 del Reial decret 
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic dels ens locals, la present resolució en el Butlletí Oficial 
de la Província. 
 
Tercer.- NOTIFICAR aquesta resolució als regidors/es delegats i a les àrees 
municipals. 
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Quart.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple en la propera sessió que celebri. 
 
El sr. President demana si hi ha alguna intervenció al respecte. 
 
No es produeix cap intervenció. 
 
El sr. President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia: 
 

3. DONAR COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDE NÚM. 1604/2015, 
DE DATA 1 DE DESEMBRE, EN QUÈ ES RESOL REVOCAR LA 
DELEGACIÓ D'ATRIBUCIONS EN MATÈRIA DE POLÍTIQUES 
SOCIALS EFECTUADA A FAVOR DE LA REGIDORA MARINA 
GINESTÍ CRUSELLS I DELEGAR-LES AL REGIDOR FERRAN 
JIMÉNEZ MUÑOZ 

 
ATÈS que l’alcalde, mitjançant Decret núm. 616/2015, de data 16 de juny, va assignar 
la direcció política de l’àrea de Polítiques Socials a la regidora senyora Marina Ginestí 
Crusells.  
 
VIST el Decret de l’Alcalde núm. 657/2015, de data 19 de juny, en què es va resoldre el 
següent: 
 
“Primer.- DELEGAR en la senyora MARINA GINESTÍ CRUSELLS, regidora 
responsable de la direcció política de l’àrea de Polítiques Socials, les atribucions 
següents:  
 
1. Concessió i denegació dels ajuts sol·licitats a l’emparament del Reglament de 

prestacions econòmiques de caràcter social de l’Ajuntament de les Franqueses 
2. Concessió, denegació i rescissió de qualsevol dels serveis previstos en el 

Reglament  per regular la prestació del servei d’atenció domiciliària de les 
Franqueses del Vallès, que inclouen el servei d’atenció personal, servei d’àpats a 
domicili, servei de neteja, servei de telealarma i teleassistència. 

3. Concessió, denegació i rescissió de targetes d’aparcament per a persones amb 
disminució i altres mesures adreçades a facilitar el desplaçament de les persones 
amb mobilitat reduïda. 

  
Segon.- LA DELEGACIÓ a que es refereix l’apartat anterior, comprèn les bases i els 
procediments d’iniciació, instrucció i resolució dels expedients incoats a l’efecte.  
 
Tercer.- CONTRA les resolucions que es dictin per la regidora de Polítiques Socials, es 
podrà interposar, potestativament, recurs de reposició davant de l’Alcalde, en els casos 
i les formes previstes reglamentàriament.  
 
Quart.- PUBLICAR la present resolució en el Butlletí Oficial de la Província, al tauler 
d’anuncis municipal i a la pàgina web de l’Ajuntament, en compliment de l’apartat 2 de 
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l’article 44 del Reial decret 2568/1986 de 28 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals. 
 
Cinquè.- NOTIFICAR aquesta resolució a les persones interessades. 
 
Sisè.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució en la propera sessió que celebri el Ple de 
l’Ajuntament.” 
 
ATÈS que el Ple de l’ajuntament, en sessió de 9 de juliol de 2015, va donar-se per 
assabentat del Decret abans esmentat. 
 
ATÈS que el Decret abans esmentat es va publicar en el Butlletí Oficial de la Província 
de data 13 de juliol de 2015, en el tauler d’anuncis municipal i en la pàgina web de 
l’ajuntament. 
 
VIST el Decret de l’Alcalde de data 30 de novembre de 2015, en què es va resoldre, 
entre d’altres, delegar la direcció política de l’àrea de Polítiques Socials al regidor 
senyor Ferran Jiménez Muñoz.  
 
EN ÚS de les facultats que m’han estat legalment conferides, 
 
RESOLC:  
 
Primer.- REVOCAR, amb efectes del dia 1 de desembre de 2015, la delegació 
d’atribucions efectuada a favor de la regidora Marina Ginestí Crusells mitjançant 
Decret de l’alcalde número 657/2015, de data 19 de juny, que s’ha transcrit en la part 
expositiva d’aquesta resolució.  
 
Segon.- DELEGAR, amb efectes del dia 1 de desembre de 2015, en el senyor FERRAN 
JIMÉNEZ MUÑOZ, regidor responsable de la direcció política de l’àrea de Polítiques 
Socials, les atribucions següents:  
 

1. Concessió i denegació dels ajuts sol·licitats a l’emparament del Reglament de 
prestacions econòmiques de caràcter social de l’Ajuntament de les Franqueses 

2. Concessió, denegació i rescissió de qualsevol dels serveis previstos en el 
Reglament  per regular la prestació del servei d’atenció domiciliària de les 
Franqueses del Vallès, que inclouen el servei d’atenció personal, servei d’àpats a 
domicili, servei de neteja, servei de telealarma i teleassistència. 

3. Concessió, denegació i rescissió de targetes d’aparcament per a persones amb 
disminució i altres mesures adreçades a facilitar el desplaçament de les persones 
amb mobilitat reduïda. 

  
Tercer.- LA DELEGACIÓ a que es refereix l’apartat anterior, comprèn les bases i els 
procediments d’iniciació, instrucció i resolució dels expedients incoats a l’efecte.  
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Quart.- CONTRA les resolucions que es dictin pel regidor de Polítiques Socials, es 
podrà interposar, potestativament, recurs de reposició davant de l’Alcalde, en els casos 
i les formes previstes reglamentàriament.  
 
Cinquè.- PUBLICAR, de conformitat amb l’apartat 2 de l’article 44 del Reial decret 
2568/1986 de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic dels ens locals, la present resolució en el Butlletí Oficial 
de la Província. 
 
Sisè.- NOTIFICAR aquesta resolució als regidors/es delegats i a les àrees municipals. 
 
Setè.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple en la propera sessió que celebri. 
 
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: 
 
 

4. DONAR COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDE NÚM. 1605/2015, 
DE DATA 1 DE DESEMBRE, EN QUÈ ES RESOL REVOCAR LA 
DELEGACIÓ D'ATRIBUCIONS EN MATÈRIA D'HISENDA 
EFECTUADA A FAVOR DEL REGIDOR SENYOR FERRAN 
JIMÉNEZ MUÑOZ I ESTABLIR QUE SÓN ASSUMIDES PER 
L'ALCALDE 

 
ATÈS que l’alcalde, mitjançant Decret núm. 616/2015, de data 16 de juny, va assignar 
la direcció política de l’àrea de Serveis Centrals i Hisenda al regidor senyor Ferran 
Jiménez Muñoz.  
 
VIST el Decret de l’Alcalde núm. 638/2015, de data 17 de juny, en què es va resoldre el 
següent: 
 
“Primer.- DELEGAR al Sr. Ferran Jiménez Muñoz, regidor de Serveis Centrals i 
Hisenda, les funcions en matèria d’Hisenda que s’indiquen a continuació i que formen 
part de les que la legislació local atribueix en aquesta matèria i amb el caràcter de 
delegables a l’Alcalde:  
 

o Signatura com a ordenador general de pagaments. 
 

o Autoritzar i disposar despeses, i reconèixer obligacions, de conformitat a les 
Bases d'Execució del Pressupost. 
 

o Desenvolupar la gestió econòmica de l’ajuntament d’acord amb el pressupost 
aprovat. 
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o Aprovar padrons fiscals i liquidar els ingressos públics de la corporació. 

 
o Organitzar els serveis de recaptació i tresoreria, sens perjudici de la facultat del 

ple per aprovar les formes de gestió d’aquests. 
 

o Aprovar les factures, certificats d’obra i documents equivalents, que 
corresponguin al desenvolupament normal de les previsions pressupostàries. 

 
o La competència per al reconeixement o liquidació de totes les obligacions 

municipals, dels pagaments a justificar, la tramitación pressupostària de 
factures, així com l'ordenació de tots els pagaments derivats de compromisos de 
despesa legalment adquirits.  

 
o Totes aquelles funcions de l’Alcalde previstes a les bases d’execució del 

pressupost que tenen expressament el caràcter de delegables o que, en el futur, 
es puguin establir amb aquest caràcter a les mateixes bases  

  
Correspondrà a l’Alcalde, entre d’altres i com a competència no delegable, la 
concertació de les operacions de crèdit a que fa referència, entre d’altres diposicions, 
l’article  39.17 del ROM 
 
Segon.- Els actes dictats pel regidor en exercici de les atribucions anteriorment 
assenyalades, s’entenen dictats per l’alcalde, d’acord amb el que disposa l’apartat 4 
l’article 13 de la Llei 30/1992, en la seva redacció donada en la Llei 4/1999 i els 
mateixos posen fi a la via administrativa, de conformitat amb el que disposa la lletra b 
de l’apartat 2 de l’article 52 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril i l’apartat 1 de l’article 172 
del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local a Catalunya. 
 
Tercer.- En totes les resolucions que es dictin de les competències delegades, 
expressament s’ha de fer constar el número i data del Decret de delegació, de 
conformitat amb l’apartat 4 l’article 13 de la Llei 30/1992, en la seva redacció donada 
per la Llei 4/1999. 
 
Quart.- Les funcions anteriorment assenyalades en cap cas podran ser delegades a 
favor de terceres persones i seran exercides personalment per l’òrgan delegat; tot això 
sens perjudici que aquest pugui, en qualsevol moment, sotmetre a la consideració i 
resolució de l’Alcalde, amb caràcter excepcional i mitjançant proposta raonada, 
qualsevol assumpte atribuït a les competències delegades; així mateix, l’Alcalde podrà 
en qualsevol moment procedir a la revocació de les competències delegades. Les 
competències delegades s'entenen sens perjudici de la facultat d'avocació per si de 
l'òrgan delegant. 
 
Els acords adoptats pel Regidor-Delegat en relació a les matèries delegades tindran el 
mateix valor jurídic que les dictades per l'Alcalde com a titular de la competència 
originària, gaudint en conseqüència de presumpció de validesa i executivitat. En 
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conseqüència els recursos de reposició interposats contra resolucions adoptades per 
delegació seran resoltes pel mateix regidor delegat.   
 
Cinquè.- PUBLICAR, de conformitat amb l’apartat 2 de l’article 44 del Reial Decret 
2568/1986 de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic dels ens locals, un extracte la present resolució al Butlletí 
Oficial de la Provincia de Barcelona i en el butlletí informatiu municipal. 
 
Sisè.- Aquesta resolució entrarà en vigor el mateix dia de la seva signatura i, prèvia 
acceptació per part de l’autoritat delegada, produirà efectes jurídics fins que l’Alcalde 
no la revoqui o no es produeixi el nomenament d’un nou Alcalde.    
 
Setè.- NOTIFICAR aquesta resolució als interessats i a l’Organisme de Gestió 
Tributària de la Diputació de Barcelona. 
 
Vuitè.- DONAR COMPTE al Ple de l’Ajuntament en la propera sessió que celebri.” 
 
ATÈS que el Ple de l’ajuntament, en sessió de 9 de juliol de 2015, va donar-se per 
assabentat del Decret abans esmentat. 
 
ATÈS que el Decret abans esmentat es va publicar en el Butlletí Oficial de la Província 
de data 6 de juliol de 2015, en el tauler d’anuncis municipal i en la pàgina web de 
l’ajuntament. 
 
VIST el Decret de l’Alcalde de data 30 de novembre de 2015, en què es va resoldre, 
entre d’altres, delegar la direcció política de l’àrea d’Hisenda i Règim Intern al  senyor 
Francesc Colomé Tenas.  
 
EN ÚS de les facultats que m’han estat legalment conferides, 
 
RESOLC:  
 
Primer.- REVOCAR, amb efectes del dia 1 de desembre de 2015, la delegació 
d’atribucions efectuada a favor del regidor senyor Ferran Jiménez Muñoz mitjançant 
Decret de l’alcalde número 638/2015, de data 17 de juny, que s’ha transcrit en la part 
expositiva d’aquesta resolució, i ESTABLIR que seran assumides per l’alcalde, senyor 
Francesc Colomé Tenas.  
 
Segon.- PUBLICAR, de conformitat amb l’apartat 2 de l’article 44 del Reial decret 
2568/1986 de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic dels ens locals, la present resolució en el Butlletí Oficial 
de la Província. 
 
Tercer.- NOTIFICAR aquesta resolució als regidors/es delegats i a les àrees 
municipals. 
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Quart.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple en la propera sessió que celebri. 
 
El sr. President demana si hi ha alguna intervenció al respecte. 
 
Pren la paraula el Sr. Bernabé i diu: bé he esperat  al final de les tres per fer una petita 
reflexió com va començar aquest mandat jo li vaig dir que creia que era poca dedicació 
la que tenia aquest equip de govern i concretament li vaig dir que vostè hauria d’haver 
agafat alguna àrea. Per motius biològics ens dona la raó lo normal és que una persona 
que porti Serveis Socials que és una àrea que té molta molta feina hi dediqui mitja 
jornada com a mínim, això seria lo normal i lo anormal és que un regidor o una regidora 
a mitja jornada assumís dues regidories tant potents senceres. Una de dos ho dedicava 
moltes més hores que segurament és el que passava d’aquesta mitja jornada o no estava 
ben distribuït, només deixar clar pues que això ara està molt més equilibrat de lo que 
estava fa 1 mes. 
 
El President alcalde el Sr. Francesc Colomé intervé i diu si hi ha alguna intervenció al 
respecte i diu:  En aquest aspecte és així, no hi ha mes, la regidora em va dir que per fer 
la feina ben feta li faltaven hores, és veritat en aquest aspecte i llavors hem rectificat i a 
partir d’aquí és lo que...jo assumeixo també àrees, assumeixo àrees i això no vol dir que 
en un futur hi hagin més canvis de reequilibri però en principi, en principi, creiem que 
ara queda bastant equilibrat, més a més Serveis Socials i Dinamització Econòmica van 
molt entrellaçats. 
 
El sr. President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia: 
 
 

5. DONAR COMPTE DE LA COMUNICACIÓ DE LA SECRETARIA 
GENERAL DE COORDINACIÓ AUTONÒMICA I LOCAL RELATIVA 
A LA CONCESSIÓ DE L'AMPLIACIÓ DEL PERÍODE DE 
REINTEGRAMENT DELS SALDOS DEUTORS A CÀRREC 
D'AQUEST AJUNTAMENT EN LA LIQUIDACIÓ DEFINITIVA DE LA 
SEVA PARTICIPACIÓ EN TRIBUTS DE L'ESTAT DE L'ANY 2013 

 
VIST l’acord del Ple de 29 d’octubre de 2015, en virtut del qual es va acordar 
SOL·LICITAR al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques l’ampliació del 
període de reintegrament dels saldos deutors a càrrec de l’ajuntament de les Franqueses 
del Vallès en les liquidacions definitives de la participació en tributs de l’Estat de l’any 
2013 en 120 mensualitats més. 
 
VISTA la comunicació de la Secretaria General de Coordinació Autonòmica i Local de 
13 de novembre de 2013, rebuda el dia 23 de novembre de 2015 amb RE 8505, en virtut 
de la qual es concedeix a l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès l’ampliació del 
període de reintegrament dels saldos deutors resultants a càrrec d’aquest ajuntament en 
la liquidació definitiva de la seva participació en tributs de l’Estat en l’any 2013.  
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És per això que es proposa el següent 
 
Únic.- DONAR COMPTE al Ple de la Corporació de la comunicació de la Secretaria 
General de Coordinació Autonòmica i Local anunciant que es concedeix a l’Ajuntament 
de les Franqueses del Vallès l’ampliació del període de reintegrament dels saldos 
deutors resultants a càrrec d’aquest ajuntament en la liquidació definitiva de la seva 
participació en tributs de l’Estat en l’any 2013. 
 
El sr. President demana si hi ha alguna intervenció al respecte. 
 
El sr. Alcalde diu:  només en aquí donem compte i amb bones paraules dir que si no es 
complíssim el tema de l’estabilitat pressupostària sinó complíssim els períodes de 
pagament i no complíssim el grau d’endeutament això no ens ho haguessin donat, per 
tant això és una senyal inequívoca de que estem fent les coses una mica bé a nivell 
econòmic. 
 
El sr. President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia: 
 
 

6. PROPOSTA DE RESOLUCIÓ D'AL·LEGACIONS I APROVACIÓ 
DEFINITIVA DELS ACORDS DE MODIFICACIÓ DE LES 
ORDENANCES FISCALS REGULADORES DELS TRIBUTS I 
ALTRES INGRESSOS DE DRET PÚBLIC MUNICIPALS PER A 
L'EXERCICI 2016, ADOPTATS EN SESSIÓ PLENÀRIA DEL DIA 29 
D'OCTUBRE DE 2015 

 
Vistos els acords adoptats pel Ple de l’Ajuntament, en sessió que va tenir lloc el dia 29 
d’octubre de 2015, d’aprovació provisional de la modificació de les Ordenances Fiscals 
per al proper exercici econòmic. 
 
Tenint en compte que els mencionats acords han estat exposats al públic, segons anunci 
publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 5 de novembre de 2015, 
al tauler d’anuncis, a la pàgina web municipal i a l’edició del diari “El Punt-Avui” del 
dia 2 de novembre de 2015, a l’objecte que es poguessin presentar al·legacions, de 
conformitat amb allò previst als apartats 1 i 2 de l’article 17 de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, aprovada per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.  
 
Tenint en compte que, dins del termini d’exposició pública esmentat anteriorment, s’ha 
presentat un escrit d’al·legacions per part dels interessats que es mencionen a 
continuació:  
 

1) Grups municipals LES FRANQUESES EN COMÚ-ENTESA (ILFC-E) i PARTIT 
DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-
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CP), RE 8982/2015 de data 10 de desembre de 2015, presenta les al·legacions 
següents:  

- Al·legació primera: es proposa modificar els impostos, les taxes i els preus públics 
municipals amb criteris de progressivitat segons la renda dels ciutadans/es, fixar una 
fiscalitat amb criteris d’equitat. Es demana l’establiment de mecanismes de tarifació 
social, d’exempció i ajudes. En concret, es proposa iniciar aquest tipus d’actuació en la 
fixació del preu públic de les escoles bressol municipals a les Ordenances fiscals de 
2017. 
 
- Al·legació segona: es proposa l’exempció del 100% de la quota de la taxa per serveis 
administratius per concórrer a processos selectius de personal de l’ajuntament per als 
ciutadans en situació d’atur, sense ingressos superiors al salari mínim.  
 

- Al·legació tercera: es proposa l’atorgament d’una subvenció del 90% al preu del 
transport públic municipal per a la ciutadania en situació d’atur, sense ingressos 
superiors al salari mínim.   
 

- Al·legació quarta: es proposa la fixació d’una taxa per obertura d’expedients 
d’habitatge buit, amb establiment de càrregues i sancions. 

 
Es proposa fer efectiu el recàrrec del 50% en la quota de l’Impost sobre béns immobles 
per als habitatges buits, definits per la Llei 18/2007 d’habitatge de Catalunya.  

 
- Al·legació cinquena: es proposa augmentar el període de durada de la bonificació a 

10 anys pels vehicles energèticament eficients en l’Impost sobre vehicles de tracció 
mecànica.    

 
Es proposa revisar les bonificacions concedides als motors de combustió de baixes 
emissions, amb motiu de la recent notícia de la manipulació dels motors. 
     
- Al·legació sisena: es proposa la modificació del quadre tarifa de l’ordenança 
reguladora de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica, mitjançant la modificació 
dels coeficients legals aplicats en el  càlcul de les tarifes de l'impost, amb minoració 
dels coeficients pels vehicles de menor potència (coef.d'1 a 1,8) i amb augment dels 
coeficients pels de major potència (coef. 2). 
     
- Al·legació setena: es proposa la bonificació en la quota íntegra de l'Impost sobre béns 
immobles per a les famílies monoparentals. 

     
- Al·legació vuitena: es proposa l’atorgament d’una exempció en la taxa per ocupació 
de la via pública per la instal·lació de parades informatives i les activitats sense ànim de 
lucre de les entitats ciutadanes tipus partits polítics, sindicats, associacions, tot i que no 
estiguin inscrites al Registre d’entitats d’interès municipal. 
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- Al·legació novena: es proposa la supressió de l’increment del preu públic  per les 
activitats esportives infantils del Patronat Municipal d’Esports, en l’ordenança general 
reguladora dels preus públics. 
 
- Al·legació desena: es proposa la fixació de tarifes definides als serveis de restauració 
bars/cafeteries en els establiments en règim de concessió administrativa.   
 
- Al·legació onzena: es proposa la supressió o la modificació a la baixa en el 
percentatge de bonificació en la quota de l’Impost béns immobles per a les empreses 
d’urbanització, construcció.   

 
Vista la Memòria d’Alcaldia en referència a les al·legacions presentades.  
 
Vist l’informe de la Intervenció.  
 
De conformitat amb allò que disposa l’article 17.3 del text refós de la Llei reguladora de 
les hisendes locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, l’Alcalde 
proposa que el Ple de l’Ajuntament, previ dictamen de la comissió informativa 
d’assumptes del Ple, adopti  els següents  

ACORDS:  

Primer.- ESTIMAR l’al·legació primera, i en conseqüència, acceptar la proposta de 
cara a les Ordenances Fiscals de l’exercici 2017.  
 
Segon.- ESTIMAR l’al·legació segona, i en conseqüència, establir una exempció de la 
taxa per a concórrer a proves selectives de l’Ajuntament per a ciutadans que es trobin 
en situació d’atur, i sense ingressos superiors al SMI. La redacció de l’article 5 de 
l’Ordenança fiscal núm. 6 reguladora de la Taxa per expedició de documents 
administratius, que haurà de regir per a l’exercici 2016, queda com segueix: 
 
Article 5. Beneficis fiscals  
 
S’estableix una bonificació del 100 per cent, de la taxa per a concórrer a proves 
selectives de l’Ajuntament per ciutadans que es trobin en situació d’atur, i sense 
ingressos superiors al SMI. 
 
Tercer.- DESESTIMAR l’al·legació tercera, de conformitat amb l’informe d’Intervenció i 
la Memòria d’Alcaldia.  
 
Quart.- DESESTIMAR l’al·legació quarta, de conformitat amb l’informe d’Intervenció i 
la Memòria d’Alcaldia, tot fent constar, que l’Ajuntament procedirà a desenvolupar un 
text normatiu per tal de poder aplicar les sancions administratives a determinats 
comportaments dels titulars dels habitatges buits, de conformitat amb el que preveu la Llei 
18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge.  
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Cinquè.- ESTIMAR l’al·legació cinquena, de conformitat amb l’informe d’Intervenció i 
la Memòria d’Alcaldia, i en conseqüència, modificar la durada de la bonificació per 
vehicles energèticament eficients en l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, fixant-
la en 10 anys.  La redacció de l’article 5 de l’Ordenança fiscal núm. 3 reguladora de 
l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica, que haurà de regir per a l’exercici 2016, 
queda com segueix: 
 
Article 5. Beneficis fiscals de concessió potestativa i quantia variable  
 
c) S’estableix una bonificació del 75% de la quota de l’impost a favor dels titulars de 
vehicles que, per les característiques dels seus motors o per estar considerats com a 
vehicles eficients energèticament, es considera que produeixen menor impacte 
ambiental. 
S’entén que els vehicles amb menor impacte ambiental són: 
1.- Vehicles elèctrics, vehicles híbrids (és a dir, els de combustió interna més motor 
elèctric) i vehicles de pila de combustible (entenent com a pila de combustible un 
sistema electroquímic que transforma l’energia química en energia elèctrica i vapor 
d’aigua). 
2.- Vehicles que funcionin amb gas natural, GLP o bioetanol. 
Aquestes bonificacions només s’aplicaran per a les primeres adquisicions de vehicles i 
tindran una durada de 10 anys comptada des de l’any en que es produeix l’adquisició 
del vehicle. Dites bonificacions no són acumulables entre elles. 
Per a gaudir de les bonificacions esmentades, caldrà adreçar la corresponent 
sol·licitud a l’oficina de recaptació de l’Organisme de Gestió Tributària de la 
Diputació de Barcelona (ctra. de Ribes 14), juntament amb la presentació de la fitxa 
tècnica del vehicle, permís de circulació i còpia de l’etiqueta energètica del vehicle amb 
consum de combustible i emissions de CO2. 
 
Sisè.- DESESTIMAR l’al·legació sisena, de conformitat amb la Memòria d’Alcaldia.  
 
Setè.- DESESTIMAR l’al·legació setena, de conformitat amb l’informe d’Intervenció i la 
Memòria d’Alcaldia. 
 
Vuitè.- ESTIMAR l’al·legació vuitena, de conformitat amb l’informe d’Intervenció i la 
Memòria d’Alcaldia, i en conseqüència, establir una bonificació del 100 per cent de la 
quota de la Taxa per instal·lació de parades, barraques, casetes de venda, espectacles o 
atraccions situats en terrenys d’ús públic, per entitats sense ànim de lucre amb 
representativitat municipal. La redacció de l’article 5 de l’ordenança fiscal núm. 26, 
esmentada anteriorment, que haurà de regir per a l’exercici 2016, queda com segueix: 
 
Article 5. Beneficis fiscals 
.../... 
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3. S’aplicarà una bonificació del 100% de la quota de la taxa a les entitats sense ànim 
de lucre amb representativitat al municipi, quan realitzin activitats d’interès municipal.   
 
Novè.- DESESTIMAR l’al·legació novena, de conformitat amb la Memòria d’Alcaldia.  
 
Desè.- ESTIMAR l’al·legació desena, de conformitat amb l’informe d’Intervenció i la 
Memòria d’Alcaldia, i en conseqüència es procedirà a aprovar un Text Refós del preus 
públics de tots els serveis de restauració, bars, i anàlegs, amb el benentès que s’haurà de 
tenir present per a cada concessió administrativa quin és l’òrgan competent per a la seva 
fixació.  
 
Onzè.- DESESTIMAR l’al·legació onzena, de conformitat amb l’informe d’Intervenció i 
la Memòria d’Alcaldia.  
 
Dotzè.- APROVAR definitivament per a l’exercici de 2016 i següents la modificació de 
les Ordenances fiscals que a continuació es relacionen, en els mateixos termes en què 
va ser aprovada en sessió plenària del dia 29 d’octubre de 2015: 
 

1. Impost sobre béns immobles (IBI) 
2. Impost sobre activitats econòmiques (IAE) 
4. Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU) 

 10. Taxa per la prestació dels serveis d’intervenció administrativa en l’activitat dels 
ciutadans i les empreses  
13. Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO) 
17. Ordenança general reguladora dels Preus públics 
34. Preu públic per la prestació del Servei d’Atenció Domiciliària 

 
Tretzè.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació  
d’Ordenances fiscals per a l’exercici de 2016, així com el text refós aprovat, seran 
objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província. 
 
Catorzè.- Contra l’aprovació de la modificació de les Ordenances Fiscals, es podrà 
interposar recurs contenciós administratiu davant  el Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya, en el termini de dos mesos comptats des del dia següent al de publicació del 
corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província. 
 
Quinzè.- NOTIFICAR-HO als grups municipals LES FRANQUESES EN COMÚ-ENTESA 
(ILFC-E) i PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-CANDIDATURA DE 
PROGRÉS (PSC-CP) i a les àrees de l’ajuntament que hagin d’aplicar els anteriors 
acords. 
 
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: bé només una prèvia en aquí, acceptem de 11 
al·legacions diguem de 5.5 per dir-ho d’alguna manera i en desestimem 5.5 de les quals 
4.5 és per un informe negatiu d’Intervenció de no poder aplicar el que ens sol·liciten. 
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Pren la paraula el  Sr. Bernabé i diu: Bé, tot i que li reconeixem que hi ha un canvi 
d’aquestes ordenances a les passades, com a mínim s’han acceptat algunes de les que 
hem presentat, tot i que l’any passat també es va presentat la de passar la recollida 
selectiva del 6 al 10 i del 12 al 20 per exemple, ens hagués agradat que s’hagués fet 
alguna  reunió prèvia a l’hora d’estimar o desestimar per saber quin és el contingut o 
quina és la trajectòria de totes aquestes modificacions fiscals, perquè pot semblar que 
les fem al “tum tum” i no és així ni molt menys. Nosaltres tenim al cap que en principi 
s’ha de cobrir les necessitats del ciutadà amb els propis calers que aporta el ciutadà ja 
sigui a nivell municipal, estatal o com sigui però també tenim en compte que hi ha 
situacions que s’han de tenir especial cura i per tant en aquest sentit, no sé si és legal o 
no però això és una intenció política i els polítics han de parlar moltes vegades 
d’intencionalitat política i llavors els tècnics han de dir si és possible o no. La 
intencionalitat política d’aquestes propostes és bàsicament que qui més té pagui més, i 
qui menys té aporti menys, a través de bonificacions fiscals o a través de lo que sigui; 
de fet les dues mocions que presentem, una rere l’altre, van en aquest sentit per tant ja 
sigui, com vostès aquí  reconeixen, a través d’una normativa  o d’un reglament especial 
o a través de les mateixes taxes es tingui en compte tot això. Ens hagués agradat perquè 
llavors els haguéssim explicat per exemple que tot i que se’ns diu que les famílies 
monoparentals no es poden, la normativa no permet bonificar-les o fer-les exemptes de 
certs tributs, podem trobar en l’Ajuntament de Barcelona en l’època convergent que ho 
va fer; ens podem trobar que l’Ajuntament de Mataró en l’època convergent que les té 
aprovades. Per tant no estem parlant de radicals d’esquerra que han aprovat “nosequé” 
ni molt menys, estem parlant de gent del seu propi partit que ha sentit aquest punt social 
i l’ha aplicat dintre del seu exercici, i podíem haver aportat exemples per fer-los canviar 
d’opinió. Però clar ens trobem amb una resolució feta  i pràcticament sense debat, no? 
Valorem en positiu aquest esforç que han fet aquest any però no ens sembla suficient, 
ens entablem a veure com funcionaran les dues mocions que presentem. Si ens pogués 
avançar  si ho veuen en bons ulls o no, els hi votaríem abstenció i si ens diuen que no 
votarem en contra.  
 
Pren la paraula  el Sr. Corchado i diu: si breument perquè clar al presentar-la junts el 
company Bernabé diu moltes coses. Nosaltres també havíem de (...) el tarannà del 
govern ja era hora des de el nostre punt de vista de que es comencin a donar passes per 
sumar tota la oposició, a tot el consistori no només la suma aritmètica de 9. Llavors 
estem contents d’aquest pas. Sí que és cert que s’han aprovat algunes però considerem  
que les més importants per nosaltres són, precisament, les que ha fet esmena alguna 
d’elles, són les que han quedat precisament sobre la taula. Ha sigut un vot negatiu, i 
nosaltres per aquesta raó també vam presentar aquestes mocions que això ajudarà a que 
realment que això es pugui fer que ara no es pot fer. Llavors també tenim interès si el 
govern estarà a favor d’aprovar això que això seria un pas important també, gràcies.  
 
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: pel que fa a les mocions no les votarem en contra i 
tampoc ens abstindrem. 
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SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per vuit vots a favor dels regidors dels 
grups municipals CiU, ERC-AM i PP, un vot en contra del regidor del grup municipal 
CPF i set abstencions dels regidors dels grups municipals ILF-C i PSC-PM, i per tant, 
amb el quòrum legal. 
 
El sr. President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia: 
 
 
 
 
 

7. PROPOSTA D'APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST GENERAL 
DE LA CORPORACIÓ PER A L'EXERCICI 2016 

 
Vist el projecte de Pressupostos Generals de la Corporació per a l’exercici de l’any 
2016, formats pels de l’Ajuntament, el Patronat Municipal d’Esports i el Patronat 
Municipal Cultura, Educació, Infància i Joventut, als quals s’hi uneix l’annex de 
personal comprensiu de la plantilla i la relació de llocs de treball, juntament amb tota la 
documentació preceptiva, de conformitat amb l’article 169 i següents del Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora 
de les Hisendes Locals. 
 
Vist que l’esmentat projecte de Pressupostos Generals de la Corporació ha estat 
informat favorablement per la Intervenció. 
 
Vist allò que disposen els articles 168 i següents del citat Text Refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals. 
 
A l’Ajuntament en Ple proposo l’adopció del següent 
 
ACORD: 
 
Primer.- APROVAR inicialment els Pressupostos Generals de la Corporació, formats 
pels de l’Ajuntament, el Patronat Municipal d’Esport i el Patronat Municipal Cultura, 
Educació, Infància i Joventut, juntament amb la plantilla de personal i la relació de 
llocs de treball, per a l’exercici de l’any 2016. 
 
Segon.- DONAR publicitat al present acord en la forma prevista en l’article 169 del 
Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, mitjançant la inserció d’edicte 
en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, durant un termini de 15 dies, dins el 
qual els interessats puguin examinar la documentació de l’expedient i formular, si 
s’escau, al·legacions o reclamacions. 
 
Tercer.- ELEVAR a definitiu el present acord, cas que dins el termini assenyalat en el 
dispositiu segon del present acord no es formulin reclamacions. 
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Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: jo aquí faria una explicació dels pressupostos llegint 
si més no la memòria que portem a aprovació i llavors ja faré les intervencions que 
calgui quan pertoqui. El projecte de Pressupostos Generals de la Corporació per a 
l’exercici de l’any 2016 ha estat elaborat com en els darrers anys, amb l’objectiu de 
mantenir els serveis oferts al ciutadà. Des del 2011 d’ençà, en moments de crisis 
complicada jo crec que tots els pressupostos que hem anat aprovat, la qualitat del servei 
no ha baixat. La qualitat dels serveis que prestem cap al ciutadà no ha baixat. I aquest ha 
sigut un esforç molt important. Potenciant de manera especial els esforços en polítiques 
socials. És aquesta l’àrea, que com en els darrers anys és l’àrea que més creix, i on el 
Govern hi aboca més recursos, aconseguint un any més que aquest pressupost que s’ha 
aprovat sigui el màxim en polítiques socials. Que presentem, deixem-ho així. Tot això 
en un context, com heu pogut veure, de congelació salarial i de molta contenció de les 
subvencions que les administracions ens donen. O sigui, les subvencions també han 
baixat molt. Tot i així, el Pressupost augmenta respecte l’any anterior, d’una banda 
perquè la dinàmica dels ingressos del 2015 ha estat força positiva, i us puc anunciar que 
tindrem un superàvit important, donat que el pressupost d’ingressos es va fer amb una 
gran prudència, i aquest també, i d’altra perquè s’han fet actuacions de regularització i 
revisió en matèria tributària que han comportat majors ingressos, que han permès 
consolidar la rebaixa de la pressió fiscals als ciutadans i empreses de Les Franqueses 
que vam aprovar l’anterior govern al 2014, i s’ha fet una gran tasca de gestió, durant 
aquests 4 anys, molt bona gestió, a fi d’aconseguir reduir els costos i despeses de 
determinats serveis. Quant a l’apartat inversor, també hem sigut molt prudents; el 
pressupost té com a actuacions destacades la renovació de la gespa artificial del camp de 
Corró d’Avall, és absolutament necessari, ja té 13 anys de vida, i els vestuaris del camp 
de futbol 7 de Bellavista, que ara la mainada, la canalla que fa esport s’ha d’anar a 
canviar a l’institut. A part de les inversions recurrents, i s’està a l’espera de les 
subvencions que es puguin obtindre durant l’any 2016 de la Diputació que hi ha obert al 
projecte de xarxa de municipis de Barcelona per al quadrienni 2016-2019. També és 
destacable evidentment una nova aportació al Programa d’Ajuts a la Rehabilitació, en el 
marc del Pla de Barris de Bellavista, i el Programa per tal promocionar l’ocupació dels 
aturats a les empreses del municipi mitjançant l’atorgament de subvencions. Aquell 
programa que vam dir que hi hauria una part dels diners de pla d’ocupació que es 
destinarien a crear ocupació a dins de l’empresa. Feta aquesta explicació general 
passaríem al torn de paraules  
 
Pren la paraula el Sr. López i diu: si buenas noches. Empezando por este punto nosotros 
recibimos la primera propuesta el 23 de noviembre que nos enviaron el presupuesto en 
unas hojas de excel donde habían columnas ocultas y dónde habían comentarios que 
decían: “ojo partida”, “revisar”, incluso había anotaciones que ponía “veure Manel” en 
la partida de clavegueram. Si nos tienen que enviar un presupuesto pues oiga, un poco 
más de seriedad, porque claro, esto genera dudas. ¿Es real o no es real? ¿Está acabado o 
no está acabado? A su vez les pedimos que nos enviaran el presupuesto por capítulos y 
hasta el 16 de diciembre no lo han enviado. Cinco días. Por favor, la próxima vez nos 
gustaría que con tiempo nos lo envíen y un poco más de seriedad. En cuanto ya al 
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análisis del presupuesto vemos que globalmente tanto las partidas de ingresos y gastos, 
suben un 8%, un incremento de 1.261.000 euros. En cuanto a ingresos, de este 
1.261.000 euros, vemos que un 32% es una previsión de incremento de recaudación de 
impuestos, 400.000 euros. De estos 400.000 euros, 295.000 euros creemos que son de 
criterios subjetivos, porque están ligados al impuesto de construcciones y obras y al del 
incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, con lo cual si no hay una 
transmisión de propiedad no se cobraría este impuesto, y si no hay obras pues tampoco 
se recaudaría esta cantidad. Ustedes acaban de decir que son prudentes, pero nosotros 
vemos arriesgado contar con estos ingresos tal y como está el tema. Otro concepto 
interesante es que un 24% de este aumento es una previsión debido al aumento de la 
recaudación por las sanciones de tránsito; y por otro lado están incremento de 45.000 
euros que es el 100% de los intereses de demora. O sea, no sólo multamos sino que 
prevemos que tendrán que pagar intereses de demora, ya sea porque no puedan pagar o 
porque pondrán recursos. Pero bueno, castigamos un poco más... El tema es teniendo la 
importancia de este punto, 300.000 euros y que si no se cumple repercutiría 
negativamente. Pensamos estos 300.000 euros es una estimación a la baja porque saben 
que van a recaudar más, y son igual de prudentes, perfecto. Cuando ya tenemos los 
ingresos vamos a analizar los gastos y vemos partidas que nos llaman la atención. 
Vemos un incremento de 100.000 euros en estudios de trabajos técnicos. Somos 
conscientes que una parte debe ser por el centro cultural, pero tenemos constancia de 
que algunos grupos han preguntado y no se les ha sabido desglosar exactamente cuáles 
van a ser estos  trabajos técnicos. Claro, eso preocupa porque si hacen un presupuesto se 
debería desglosar bien y saber en qué se va a gastar los dineros. Vemos que se sube el 
mantenimiento de los parques y jardines en 65.000 euros. Si la empresa que se dedica al 
mantenimiento es la misma ¿Por qué sube el importe? ¿o es que hay previsto cambiar de 
empresa?. Bajan el gasto en todos los servicios de limpieza, equipamientos de alcaldía, 
policía local, secretaria, hacienda, urbanismo, con importes considerables; más de un 
35% de media, ¿qué es lo que pasa? ¿Antes limpiábamos mucho? ¿La empresa nos 
cobraba demasiado? ¿O hemos decidido ser más descuidados y no limpiar tanto? ¿Cuál 
es el motivo? También nos llama la atención el incremento de 93.000 euros en los 
gastos de  gestión del cobro de las multas. Intuimos  que es el canon que hay que pagar 
a la empresa que gestiona las cámaras, con lo cual estamos diciendo que de 800.000 
euros que se recaudan por multas le pagaremos a la empresa 193.000 euros, un 24% 
más, perdón un 24%. Y para acabar vemos que hay previsto inyectar 60.000 euros más 
al Patronato Municipal de Deportes. Nosotros no creemos normal que haya que dar más 
dinero del presupuesto al Patronato, cuando hay una empresa que gestiona el complejo 
que tiene beneficios cada año y le debe dinero a este Ayuntamiento, de forma reiterada, 
gracias. 
 
Pren la paraula el Sr. Corchado i diu: Bé, el PSC les Franqueses ha estudiat aquest 
pressupost en calma i hem demanat més informació al govern, ja que la informació de la 
qual teníem era del tot insuficient. Ens hem trobat amb pressupostos sense gaire partides 
concretades i des del nostre punt de vista poc realista. Segurament ara ens diran que el 
pressupost és continuista, i que el nostre partit va votar un de semblant el 2014. I jo els 
anuncio que de semblant te el nom d’algunes partides en alguns casos. Res més. Des del 
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plenari de les ordenances ja vam escenificar la nostra voluntat d’aixecar punts de diàleg, 
així com altres partits també ho van manifestar, però després, de la manera que aquesta 
informació ampliada i veure el que s’havien donat que realment pràcticament no havien 
respost res. I a sobre mirin, aquestes són algunes de les respostes, perquè tothom de la 
sala pugui escoltar i fer la seva pròpia valoració i també suposo que alguns membres del 
govern que, entenc, que potser no tenen aquesta informació, que a les respostes com en 
diem en castellà “No tienen desperdicio” i ara els hi diré algunes: per exemple el 
comentari que ha fet el Regidor de les Franqueses Imagina, el tema del projecte 
executiu, de la partida que es diu “estudis i treballs tècnics” passa de 80.000 a 180.000 
perquè hi ha la previsió d’encarregar més estudis a l’any 2015. Dintre d’ells el projecte 
executiu del centre de Corró d’Avall. Sí, però és que puja de 80.000 a 180.000. Jo, 
sincerament, aquest tipus de resposta és millor que no me la donin. Jo crec que és una 
manca de respecte que més tard ho diré cap als membres de l’oposició. Neteja viària, hi 
ha un augment de 100.000 euros. Tenint en compte que el contracte es va fer, 
recentment anul·lat, però es va fer recentment, hem demanat a què es devia. La resposta, 
l’augment és deu a una valoració que ha fet l’àrea de cara a la situació dels escombraries 
i neteja diària de cara l’any que bé. Molt bé. Demanem per què són aquests 100.000 
euros. O sigui, hi ha més gent que neteja?, és que s’han de comprar camions?, si, no ho 
sé, no tenim una resposta clara. Un altre exemple: Federació D’Associació de 
Municipis. Demanem que en què es basa, que ens diguin el desglossament de 16.000 
euros que destinen a elles. Ens comenten que no hi ha desglòs, que s’imputen aquí les 
quotes de  pertànyer a diferents entitats; però hi ha un desglòs. Entenc que vostès saben  
quants diners li donen a cada entitat. Tampoc ho sabem. Ara beques menjador; 
preocupant. Demanem que ens diguin exactament cap a on aniran aquests diners, diners 
destinats. Ens comenten que no hi ha previsió general, però sí tenen la previsió del 
2015. Suposo que han de saber. Un tema vinculat dinamització econòmica: 50.000 
euros; demanem per què seran exactament i ens desglossin per partides, que suposo que 
us referiu a la nova. En principi només hi ha una que sigui d’aquesta quantitat. En 
principi anirà destinat a un programa nou amb les empreses del municipi per fomentar i 
subvencionar la contractació d’aturats. Perfecte, ens sembla molt bé, però com? quina 
quantitat? sí, pot ser amb uns diners però no especifiquen què. Després de tot això, que 
hi han més, però no seguiré, vam veure i vam continuar tenint la voluntat de sumar 
encara, i van demanar que com no hi havia desglossament que com a mínim ens 
donessin en què s’havien gastat totes aquestes partides en 2015. Evidentment sí que hi 
havia un desglossament però de 70 fulles. Això es va enviar dijous. 70 fulles. Crec que 
en canvi de fer un “cortar i pegar” hagués estat bé ajudar una mica a entendre millor 
aquestes 70 fulles, però suposo que vostès en aquell moment que era dijous, ja tenien 
bastant aprovat el pressupost, i els hi donava igual, suposo. És una suposició. Cada 
vegada ho tenim més clar. Sembla ser que aquest equip de govern li agrada aixecar murs 
amb l’oposició, com a mínim en alguna, en comptes d’intentar treballar davant el 
desafiament positiu que els hi ha ofert la oposició, no només nosaltres,  CIU ha decidit 
seguir amb el seu camí en solitari, presentant uns pressupostos tancats, i quan diem 
presentats, ho diem amb totes les conseqüències, ja que en cap cas han deixat les 
partides obertes al debat. Ens ho han donat fet; van presentar uns pressupostos tancats i 
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quadriculats i quadrats al mil·límetre, evidentment al seu mil·límetre, de moment per 
avançar aquesta propera, gràcies. 
 
Pren la paraula el  Sr. Torné i diu: Bé, el nostre grup en el tema de la proposta de 
pressupostos votarà que no perquè entenem que aquesta proposta no s’atany o no 
coincideix amb la situació social que té en aquests moments el nostre municipi. I no val 
tampoc a l’intentar mantenir l’estructura de l’Ajuntament, la que considera el grup de 
govern, i després fer uns retocs per intentar dissimular que aquesta és una proposta 
adient en aquests moments, que no ho és, per moltes raons, perquè no es té en compte 
quina és la partida correcte del capítol 1 de personal, ni el capítol 2 de bens i serveis. I 
realment no es valora lo suficient quins serveis calen en aquests moments i no calen, 
que això un Ajuntament es té d’adaptar i té de donar els millors serveis en el moment 
que cal, i una miqueta això no passa. Tampoc no es té en compte, o no es parla que els 
comptes d’inversió i d’endeutament d’aquest Ajuntament, estan paralitzats durant 10 
anys per un préstec que va demanar a Madrid i que tenia aquestes condicions. Per lo tant 
que la majoria d’aquesta partida estan bloquejats durant 10 anys i que realment no són 
així, perquè la gespa no és una inversió, sinó un manteniment i això te d’anar a un altre 
lloc de la partida, eh. Tinguem en compte que la partida d’inversions és fer coses noves, 
no és mantenir una cosa que ja  sap que duren 8, 10 o 12 anys, com és la gespa del camp 
de Fútbol. I si em diu que la inversió és posar uns contenidors en el camp de Fútbol Set 
de Bellavista, quan tenen unes adaptades, uns vestidors en el CEIP i que realment estan 
funcionant, no tenen cap problema, en que realment són de condicions correctes, que 
estan fets exprés, tota aquesta inversió es podia destinar a coses que realment  siguin 
necessàries, o siguin més necessàries, més prioritàries. Però bé això, és una elecció del 
grup de govern o de les persones, dels regidors que votaran o han pactat aquest 
pressupost. L’altre el tema de les multes, les multes, les partides de previsions de multes 
no, realment, no, parem i deixem que soni, que era l’hora?...Bé el tema de multes i de 
fix també ens el podíem estalviar perquè ja hem dit en altres ocasions que aquestes 
partides o aquestes instal·lacions fixes ni tenen que ser-hi ni tal com estan muntades, i 
tal i com està passant, tota aquest sidral de gestió de multes i de ara te la trec ara no. 
Això jo crec, no bé al cas, es poden fer  altres tipus de multes o uns altres tipus de 
sancions però aquestes no venen al cas. Una vegada dit tot això, home hi ha partides 
també apart d’aquesta, que realment es reiteren i que realment estan posades i que es 
podrien canviar, a nivell d’alcaldia, a nivell de cossos de partits polítics o de despeses 
de personal, etc...etc...que es podrien canviar per altres més necessàries i que realment 
creiem que no es fa perquè el que es vol es mantenir una estructura de política que vagi 
bé i que sigui molt d’imatge i poc de resolució de problemes. Però bueno, després venen 
eleccions que tot això ho canvien i lo que ja s’ha vist, ahir que hi ha coses que estan fora 
de lloc, però bé cadascú es pot equivocar amb el que es pot equivocar. Nosaltres podem 
dir que això es podria canviar perfectament. Res més. Esperem que es modifiqui o que 
realment es canviï. 
 
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: faré la intervenció jo. Sí sr. Corchado aquests 
pressupostos són, i he de dir-ho el bloc en el 95%, el bloc de pressupostos que es van 
aprovar a l’anterior legislatura amb el PP, amb el PSC, amb Convergència i Unió i Unió 
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dels Pobles de les Franqueses. És així, però amb certes millores i avui parlaré de 
millores, perquè sinó en els pressupostos al final només queda la part negativa i han 
de...aquest 5% de millora, almenys especificar-ho. Primer s’apliquen 100.000 euros més 
a les partides de valoració de llocs de treball i a promocions internes, per tal que els 
treballadors de la casa que han perdut poder adquisitiu, el puguin recuperar. Votar no als 
pressupostos és votar no això. Recuperació de la paga extra de l’any 2012, també pels 
treballadors de l’Ajuntament, i un 1% d’increment en totes les retribucions dels 
treballadors de la casa atenent a la llei de pressupostos de l’estat. Li recordo que si els 
pressupostos no s’aproven anem prorrogats i tot això no es pot aplicar. Vostè sr. Vega 
digui que no però és així. No, no, xantatgista, és lo que és. Jo li dic el que és. No 
aprovar els pressupostos és no tenir 3 policies nous, i tampoc tenir la plaça 
d’informàtica que vostè, sr. Corchado, reclamava i també l’hem posada;  la partida dels 
horts urbans que és una reclamació també de tota l’oposició. I hem posat partida per la 
pacificació del camí de Marata. Aquesta també és important. Hem incrementat amb 
100.000 euros totes les partides de polítiques socials. Hem incrementat també les 
partides de manteniment de la via pública i de les zones verdes perquè ens dèieu que 
estaven mal cuidades. Donarem més servei. Hem incrementat les partides de neteja 
viària perquè també ens dèieu que el servei era deficitari per tant, i esmerçarem més 
esforços. Ja que la inversió la concentrarem al final de la legislatura, en aquesta mirarem 
de donar una potència en els manteniments; el nou GIS, el sistema d’informació 
geogràfica, que ens servirà al departament d’Urbanisme per tenir estratificat per 
exemple per on passa el clavegueram a tot el municipi, on tenim l’enllumenat públic, 
etc... I hem posat una partida de 30.000 euros de clavegueram que no la teníem. I hem 
posat també diners a esports, per pagar el monitoratge. Hem posat també diners a 
cultura per incrementar les activitats culturals i educatives. Hem fet uns plans 
d’ocupació adreçats a les empreses: és a dir 140.000 euros aniran a parar als plans 
d’ocupació que tots coneixem, a part dels que ens pugui venir per la Diputació, i a part 
dels que ens pugui venir per Pla de Barris, que ara ens han arribat 24, i a més a més 
apliquem una partida de 50.000 euros, sr. Corchado, a un programa de nova creació. Ja 
el  desenvoluparem, posem-hi els diners, i el programa és senzillament el pla d’ocupació 
que abans treballava a l’Ajuntament durant 6 mesos i després se li acabava el món, pues 
inserir-lo en una empresa durant 6 mesos amb el compromís que l’empresa el contracti 
6 mesos més, llavors ja té un any de durada, aquesta persona i no 6 mesos i amb el 
compromís que si la persona funciona l’empresa se’l quedi. És una manera de generar 
ocupació. Hi hem posat més diners en el manteniment de camins rurals; i a nivell 
d’inversió hem posat diners per renovar la flota de la brigada perquè els camions se’ns 
estan espatllant i a més a més, la gespa del camp de futbol, sr. Torné, és inversió perquè 
la traiem tota i la posem nova, no la mantenim. És nou, això és inversió i també els 
vestuaris de Bellavista. Llavors també hem posat més diners per activitats per la gent 
gran, pels tallers de la memòria, per fer informàtica, per les excursions, que alguns 
critiquen però que també és una manera que la gent gran, dinamitzar la gent gran, i 
després també incrementem les partides de Pla de Barris, les de cohesió social de 
Bellavista i a més a més també incrementem, perquè la veritat és que els ajuts de les 
rehabilitació han funcionat molt bé, incrementem la partida d’ajuts a la rehabilitació en 
una tercera fase. En aquests moments podem dir que tot això finançat amb uns ingressos 
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molt prudents. En aquests moments, a 21 de desembre, bueno jo crec que  era la 
setmana passada, hem generat ingressos al 2015 per valor de 18.783.000 euros, i en 
canvi en pressupostarem 17.388.00 euros. Per tant hi ha un decalatge de 1.500.000 
euros. Per això us dic que els ingresso els hem calculat prudentment. I pel que fa a 
l’endeutament jo crec que ens hem de felicitar tots plegats. Quan vam agafar 
l’Ajuntament a l’any 2011, els grups que hi érem, vam fer sortir factures per valor de 7 
milions d’euros, ens vam endeutar amb més del 110% dels ingressos ordinaris; avui us 
comento que, amb aquests pressupostos, a 31 de desembre de 2016, l’endeutament serà 
el 59,50%. Per tant l’haurem baixat casi bé l’endeutament a la meitat en percentatge. 
Només una qüestió, sr. Corchado, li han contestat tècnicament, perquè li ha contestat 
l’interventor; no li han contestat políticament perquè jo creia que això era una qüestió 
que s’havia de contestar tècnicament. Si vostè em demana el desglossament de les 
partides ha de ser l’interventor el que li digui. Li ha contestat millor o en menor encert, 
però jo crec que li ha contestat bé perquè els tres exemples que m’ha posat és que són 
així. No hi ha més explicació que aquesta. Quant paguem per la Federació de 
Municipis? com paguem? que li diguin si veritablement és el problema. Aquí li han dit 
el què veritablement es descompte d’aquesta partida. I de l’altra, contestava vostè jo 
vaig enviar un missatge al sr. Bernabé amb data 26 de novembre, posant-me a la seva 
disposició, val perquè al que fes falta. El sr. Corchado va venir, el sr. Profitós va venir, 
el sr. Javier Álvarez va venir. No us puc dir més en aquest aspecte. Entenc que ho 
pregunteu en el ple, però hem estat a la vostra disposició durant 1 mes l’interventor i jo 
per donar-vos les explicacions oportunes, i a mi m’hagués agradat poder-ho fer, si més 
no després es vota el que es vota, però poder-ho fer. Molt bé passaríem al següent torn.  
 
Pren la paraula el Sr. Bernabé i diu: bé, vostè ho ha reconegut, és un 95% lo de l’any 
passat i un 5% peixet per qui li vulgui votar. L’any passat nosaltres li vam votar en 
contra perquè pensàvem que aquell pressupost no era realista. Vostè ha tingut, vostè no, 
en concret tots els ajuntaments, han tingut un baló d’oxigen que li ha vingut de l’estat i 
així de clar i és el rescat que hem tingut. El deute no és que el tingui ara, el té en diferit. 
Encara tenim 7 anys de pagar 1 milió i pico cada any o 8. El tenim diferit el deute, no és 
que no el tinguem. Per tant ara no el comptabilitzem perquè ja vindrà. Vull dir s’ha fet 
una bona feina, jo li reconec, però no ens d’inventar res perquè sinó vostè estaria de 
directiu a la Volkswagen amb aquests resultats, ja li dic ara, tranquil·lament. El tema de 
personal: celebro que faci la relació de llocs de treball. Vostè sap perfectament com jo 
que no es podrà aplicar durant aquest any, perquè no es pot aplicar. El resultat econòmic 
d’aquesta relació de llocs de treball no el podem aplicar a cap Ajuntament tot i que 
nosaltres estem fomentant que es faci, perquè crec que hi ha Ajuntaments que les han de 
fer. I per tant no ens digui que no podrà pagar als treballadors en la diferència de relació 
de llocs de treball perquè és que realment no podrà perquè l’estat no li deixa 
incrementar el capítol 1 encara. No li deixa, vale? El pagament de la paga extra, tots els 
ajuntaments van agafar més o menys la paga extra i, o la van reservar o simplement 
l’han assumit com a gasto corrent i casi tots els Ajuntaments a dia d’avui ja l’han pagat. 
A dia d’avui, amb modificació pressupostària. No estava pressupostat quan va començar 
l’any l’han pagat quan ha sigut ferma a través del decret del govern. No ens vingui amb 
històries d’aquestes perquè jo me les conec molt bé. Vostè podrà enredar amb aquest 



Ple 21/12/2015 – pàg. 23 

tema a qui vulgui, a mi no m’enrederà amb aquest tema i a vostè tampoc perquè ve 
d’aquest món i ho sap perfectament. Parlem dels sous dels treballadors. Això és 
infumable. Jo li puc dir que em trobo baixades de personal de menys 13.500 euros, 
menys 10.800 euros, després en ho trobem per exemple personal laboral no permanent 
una pujada de 36.000 euros, a personal ja fix pujades de 2500, 3500 euros, com s’ho 
farà per pagar això si no podrà augmentar el capítol 1? Que parlarà? Que aquell lloc de 
treball és singular i aquell se li pagarà? Però és que és continuo i m’ho trobo en vermell 
en tot el pressupost de dalt a baix. Jo vaig assumir al principi que era funcionarització i 
és cer hi ha algunes places que s’han funcionaritzat i evidentment passen d’un cantó a 
l’altre. Vaig inclús assumir que hi havia hagut un rebombori del personal de 
l’Ajuntament, però és infumable. I jo sé del què estic parlant, o sigui hi ha pujades i 
baixades contínues de lo que ens costa el personal d’una àrea a l’altra; a part 
d’imputacions de gastos que, com vostè ha dit, s’estaven pagant com va ser el 
clavegueram, i ara s’estan pagant a través de lo que fos, perquè aquí s’ha fet el 
manteniment si o no i de cop i volta el tenim plantejat. També podem tenir plantejat 
gastos energètics; no es pagava aigua en determinat local i ara paguem 6.000 euros, per 
exemple. I li podria buscar. Per tant, lo que s’ha fet és una mica endreçar el pressupost 
perquè hi havia partides que no estaven desenvolupades i tal. Jo entenc que el que fa el 
sr. Corchado és un exercici de dir-li: “escolti, no pot haver-hi calaixos de sastre tan 
sovint”; pot haver-hi calaixos de sastre però no pot haver-hi calaixos de sastre en totes 
les àrees d’aquesta manera. Per tant desglossi algunes coses. És cert que alguns 
exemples no són tan afortunats però en el fons entenc que fa aquest exercici. Si anem a 
partides socials aquest increment de 100.000 euros que vostè ens anuncia, que no són 
100.000, són 156.000 euros, clar tenim 30.000 euros en seguretat en l’edifici del carrer 
Roselló; 20.000 euros dels projectes dels horts socials, que quan es pregunta es diu que 
segurament serà pel projecte per desenvolupar-ho. Bueno, aquí anem tirant. o sigui no 
tenim clar després quina partida pressupostària tirarem per fer possible aquests horts 
urbans. Tenim també 30.000 euros de beques menjador escola que jo li vaig preguntar a 
junta de portaveus si aquests 30.000 euros els aportava l’Ajuntament, o era la pujada 
que estava fent el consell comarcal, i a dia d’avui no he tingut resposta encara. Entenc 
que és la aportació que fa el consell comarcal, però no ho se segur perquè vostès com a 
ingressos fiquen 100.000 euros en aquesta mateixa partida, fiquen 100.000 d’ingressos i 
100.000 de despeses. Per tant aquests 100.000 euros, clar si vostè en fica 70.000 
d’ingressos, Consell Comarcal, 100.000 despeses, molt bé aquest 30.000 els posa 
l’Ajuntament. Però si m’està ficant 100.000 i 100.000 vol dir que tal com arriba se’ls 
gasta. Bueno, per tant no sé què m’explicaran. L’augment de cultura li celebro, feia 
falta, jo li celebro. L’augment de SEAE d’esports, també, però no quadra amb que 
SEAE no estigui pagant les seves deutes. No pot ser que se li faci a aquesta empresa, 
que està facturant 1.700.000 euros a l’any, que ha de pagar 125.000 euros, que digui que 
no te diners per pagar i que augmentem nosaltres la partida en 60.000 euros perquè 
aquesta empresa no paga. Escolti, les pliques ho diu molt clar, i  la llei de contractació 
ho diu molt clar, si una empresa no compleix, aire, aire. Es fa concurs o s’assumeix, que 
és lo que nosaltres hem recomanat sempre. Però el que no pot ser és que l’Ajuntament 
faci de banquer d’una empresa que no està complint, i a sobre, hagi de posar els calers 
per donar serveis que són necessaris a esports. Això no és de rebut. La gent gran: escolti 
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nosaltres no critiquem que la gent gran surti, evidentment; això és una xorrada. 
Nosaltres el que critiquem és que aquesta política “d’anem a passejar els nostres 
majors” “anem a fer no sé què amb els nostres majors”; no senyor els nostres majors 
han de ser capaços d’autogestionar aquestes sortides, no cal que les munti l’Ajuntament. 
Se les han de muntar ells amb recursos que doni l’Ajuntament, i així si que tindrem gent 
gran activa i sana, perquè s’ho faran ells no estaran a despensa de veure qui m’ho 
munta. I amb això també pel tema joves; sempre hem dit que s’ha d’autogestionar tot el 
tema joventut i tot el tema de la gent gran. L’Ajuntament ha de promocionar, no les ha 
de fer i de fet tenim un exemple molt clar als pobles: les festes majors. Els Ajuntaments 
han passat pàgina  d’organitzar festes majors. Promouen entitats que gestionen aquestes 
festes majors, evidentment amb el recolzament de l’Ajuntament. Doncs això s’ha de 
d’aplicar a altres camps de la vida, gent gran és un més. I per últim ja m’explicaran on 
està la partida del camí de Marata a Llerona perquè jo no l’he vista, ni com jo, vaja ens 
hem mirat pressupostos de dalt a baix o les han incorporat ara o està molt ben amagada 
perquè jo no l’he vista, gràcies. 
 
Pren la paraula el Sr. Corchado i diu, amb tot el respecte sr. Alcalde no ens faci 
demagògia. En tot cas ja ajudarem a fer una modificació de crèdit per poder pagar 
aquests temes que vostè diu perquè per nosaltres el personal de l’Ajuntament és molt 
important. Fan una fantàstica feina. Però ja els avanço que de forma inicial votarem no i  
ho farem no perquè ens agradi fer una oposició frontal al govern municipal, però donada 
la informació sense rigorositat, sense massa concreció, sense respecte del nostre punt de 
vista l’oposició; ja han parlat abans de la forma, i m’he deixat coses, en que vostès 
informen a la oposició. Que per cert vostè està en còpia de tots aquests correus i no ha 
fet massa intents per millorar la resposta que ens hagi donat. Els socialistes el què 
volem és que els comptes siguin un veritable canvi de rumb i aquests no ho són. Volem 
un pressupost que faci un increment de totes les partides socials, de totes. Vostè parla de 
100.000 a nosaltres ens surt 45.000, i aquest no ho fa a totes. En moments de crisis 
calen polítiques innovadores i que donin resposta a reptes socials, i aquest govern no 
està a l’altura de la situació actual. Vostès no exerceixen el lideratge que les Franqueses 
necessita. L’Ajuntament ha de ser el motor de serveis i no només una repartidora de 
recursos. Ha canviat el nom de determinats programes i poca cosa més. I a més, falta 
transparència de forma clara en moltes partides, no saben ni què faran, em refereixo a 
les respostes que ens donen, amb els diners de les partides. Ho he dit abans amb les 
meves intervencions, i si ho saben pitjor, perquè han sigut poc transparents amb els 
aclariments que des de el PSC li hem demanat. Sembla que vostè, alcalde, sí que ho 
sabia. En línies bàsiques el pressupost municipal hauria de ser prioritzar les polítiques 
socials, la educació i la dinamització econòmica i la ocupació. Mantenir la estabilitat en 
l’endeutament, garantir la sostenibilitat financera i aquests no són aquests pressupostos. 
Pel que fa a les polítiques socials, no s’incrementa la partida de 110.000 euros, sinó vaig 
errat, correcte 110.000 euros, no s’incrementa perquè vostès diuen que no cal, perquè no 
s’ha exhaurit, encara hi ha diners i per això la congelen, queda congelada. Senyor 
Alcalde hauria de mirar-se si el barem per arribar a optar a aquesta ajuda està ben 
regulada. Nosaltres creiem que no. Nosaltres creiem que s’ha de millorar. Pel que fa a 
les polítiques de dinamització econòmica i d’ocupació nosaltres volem promoure 
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l’activitat econòmica del territori, i és per aquesta raó que dintre de totes les esmenes 
que farem, que les farem, sinó les farem via moció, volem impulsar el pacte per la 
dinamització econòmica i la ocupació de l’any 2016 a l’any 2019. Aquest pacte de 
potenciar la emprenedoria, la creació d’empreses, impulsar el desenvolupament del 
sector comercial, continuar ajudant a les persones en situació d’atur, entre altres 
mesures. No ens agraden els pressupostos que no aposten d’una forma clara, per la lluita 
de creació de llocs de treball. No ens agrada un pressupost amb unes manques clares 
d’apostes pel futur de les Franqueses. No votarem un pressupost que dibuixa la manca 
de projecte de lideratge de govern municipal, on es limita cada regidor a salvar el seu 
reino, en comptes de construir les Franqueses que tots i totes necessitem; i no només 
d’uns quants que, curiosament, sempre són els mateixos. No aprovarem un pressupost 
que no té rumb sense cap pla d’acció, amb les circumstàncies actuals. Com pot ser que 
no hi hagi cap línia marcada? Vostès han desaprofitat una oportunitat per demostrar que 
podien actuar d’una altre manera. És un pressupost tan poc transparent que el regidor de 
l’àrea, en aquest cas l’alcalde, ha estat una mica insegur, des del meu punt de vista a 
l’hora d’explicar-ho i ha trigat 3 minuts. Les despeses reflexen el poc interès d’aquest 
govern en matèria com la promoció social, on els pressupostos seran insuficients per 
cobrir totes les necessitats. En promoció econòmica ens parlen de 50.000 euros. 
Sincerament, tenint en compte el volum de recaptació que farem de multes és 
insuficient, és ridícul per fer front a les necessitats unes polítiques de creació 
ocupacional. Tenim 1432 aturats en aquests moments en les Franqueses. Ho veig 
insuficient. Des de el PSC no estem a favor de la forma en que es vol aprovar aquest 
pressupost, amb manca de diàleg i no voler cercar consens que vostès busquen sempre 
amb els mateixos, i quan ja tenen aquests mateixos, ja no els interessa parlar amb ningú 
més, i això em fa pensar que quan no els trobi aquests dos grups, es pensa que trobarà 
els altres grups? Aquest pressupost amb la seva elaboració està mancant de 
transparència i participació, i no em cansaré de dir-ho. No només de cara als grups 
municipals, sinó també de cara a la ciutadania. Nosaltres som partidaris de que la 
ciutadania tingui alguna cosa a dir pel que respecte al pressupost i optem per uns 
pressupostos participatius, en algunes de les partides. Pels nostres pobles, ho dèiem al 
nostre programa electoral, la historia de Convergència i Unió al catàleg d’aquest 
ajuntament demostra clarament que està esgotada i que és un govern incapaç de portar 
aires nous i l’impuls i la vitalitat que els nostres pobles necessiten. Gràcies. 
 
(Se sent intervenir el sr. Torné però no queda enregistrada la seva intervenció). Pren la 
paraula el sr. Alcalde i diu: sr. Torné, perquè sempre donem el torn de paraules en base 
a la representativitat que hi ha. Ell té dos regidors, per tant li toca abans que vostè. 
Senyor Profitós, si us plau. 
 
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: Bona nit, a veure, intentaré fer una mica la seqüència 
dels fets com jo trobo que ha anat la cosa. En un moment determinat, estàvem parlant a 
finals de novembre des de govern, sens comunica a tothom que hi ha uns pressupostos. 
N’hi ha que venim a parlar; n’hi ha que no venen a parlar; n’hi ha que diuen això que 
em dones no m’agrada, demano mes informació; n’hi ha que diem això que em dius no 
m’acaba de convèncer, no m’agrada escolta seiem i parlem-ne. Llavors a veure, 
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intentaré aclarir unes quantes coses i espero; m’han agradat molt les intervencions que 
han fet la majoria dels grups. Hi havia un dubte que plantejava el regidor sr. López pel 
que feia referència a la subjectivitat dels ingressos. Escoltin, mirin, dintre de la 
documentació que tots tenim hi ha un apartat que ens van enviar, que és la situació 
d’ingressos tal com estaven pressupostats a l’any 2015 que acabem, a llavors aquí ens 
trobarà que en el tema de les sancions de trànsit que pugen de 500 a 800, els drets 
reconeguts nets hores d’ara, ens agradi o no ens agradi des de el punt de vista de 
filosofia, funcionament, de tot el que tu vulguis, però ara estem parlant de números. Els 
drets reconeguts pugen a 1.503.000 euros, si no ho llegeixo malament. Lo qual vol dir 
que un pressupost de 800 per l’any 2016 em sembla realista. Ha parlat, vostè Sr. López, 
de l’ICIO, de l’ impost sobre construccions, que realment estava pressupostat en 110 i  
per l’any 2016 passa a 295, que és un increment impostant de 185.000 euros. Però és 
que en aquest any 2015 els drets reconeguts nets són de 423.000. Pel que fa a la 
plusvàlua; en la data que es va fer això, és possible que ara sigui més. Pel que fa a les 
plusvàlues passem de 390 a 500 i els drets reconeguts nets estan ja en els 489. Si 
realment la cosa funciona una mica, jo diria que aquests pressupostos de ingressos no 
són descabellats i no són tampoc absolutament subjectius. I repeteixo, aquesta 
informació la teníem tots a l’abast. Més coses. Han parlat vostès per diferents ordres, sr. 
Bernabé, vostè ha parlat dels 30.000 euros del camí de Marata i realment potser el sr. 
Alcalde s’ha precipitat quan ho ha dit. Han parlat vostès del tema de les beques 
menjador, de que el que entrava per una mà sortia per l’altra i tal i com estaven 
dibuixats els pressupostos tenien raó. Han parlat tan el sr. Corchado com el sr. Bernabé 
de aquesta partida de 180.00 euros destinada a projectes. Totes aquestes coses que 
vostès han vist, jo també les vaig veure, més ben dit, nosaltres, la meva gent, també les 
vam veure. I en aquí podríem fer dues coses, parlar-ne o no parlar-ne. Què que vam fer 
nosaltres? Vam parlar-ne. El vot d’Esquerra serà favorable en aquests pressupostos amb 
una sèrie de condicionants que jo ara els hi llegiré i que espero, bueno no espero res, i 
vostès valorin fins on vostès els hi sembli, si d’alguna manera va amb la línia del que 
vostès han estat demanant ara en les seves intervencions o no. Com hem quedat? I no és 
una cosa, sr. Corchado, que estigui feta de fa molts dies, perquè això es va signar ahir a 
la tarda, en aquest Ajuntament. Sí que fa molts dies que n’estàvem parlant, però el tema 
el vam matar ahir a la tarda. Llegiré les coses principals. La partida d’ingrés de sancions 
de trànsit pel servei de seguretat viària; l’escreix de major ingrés que excedeixi l’import 
pressupostat, en el cas de que es dongui, esperem que no, però si es donés un import 
superior en aquest que ens pressuposta, anirà a incrementar  forçosament i allà on calgui 
i un 50% partides de Serveis Socials i l’altre 50% partides de dinamització econòmica 
generadores d’ocupació. Segona cosa: no es realitzarà cap modificació de crèdit de 
sortida a les partides de les àrees de polítiques socials i de dinamització econòmica. 
Tercera cosa, i vaig a la partida de la despesa d’estudis i treballs tècnics de les que 
vostès estaven parlant. En el ple de mes de gener, si els pressupostos s’aproven, es 
realitzarà la modificació de crèdit deixant la partida en un import de 100.000 euros. Els 
80.000 euros restants aniran a parar: 40.000 euros a incrementant la partida de 
dinamització econòmica, programa de subvencions empreses contractació, i els altres 
40.000 euros a partides de polítiques socials; 10.000 euros de partida de nova creació 
ajuda al refugiats, que no estava pressupostada, que trobo que vostès no n’han parlat, 
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quan aquí hem aprovat mocions d’aquest tema, i 30.000 euros a incrementar la partida 
de beques i menjador escolar, amb la qual cosa deixem solucionat i resolt el tema de que 
si l’Ajuntament posa o no posa diners. L’Ajuntament posarà diners. Quart partida de 
despeses en inversions i  infraestructura i equipaments: realització de reserva de crèdit 
immediat de 30.000 euros per les obres de millora i pacificació del camí de Marata a 
desenvolupar a dins del primer semestre de l’any. En el cas que l’import de les millores 
a realitzar siguin superiors i sempre que la inversió estigui en consonància amb els 
efectes que s’esperen, es dedicaran els recursos necessaris per dur a terme el projecte. 
Cinquè: impuls definitiu inici de les obres del projecte el Parc del Falgar i la Verneda 
dins de l’exercici 2016. Pel que fa al sistema de control de trànsit anomenat “foto-
vermell”: estudi informe tècnic emès per l’inspector de la policia local i cap d’àrea de 
Seguretat Ciutadana que digui, si és el cas, que és la millor opció per la millora de la 
seguretat viària i ciutadana; canvi, previ informe favorable de l’inspector de la policia 
local i cap d’àrea de Seguretat Ciutadana, de la configuració del semàfor del carrer del 
Pont, direcció rotonda de Francesc Macià, a la rotonda de Can Mònic, per tal que tingui 
la fase verda, fase ambre i fase vermella. Els  he de dir que també s’ha parlat amb el 
propi, amb el Xavi, cap de la policia i això legalment i tècnicament és possible, amb la 
qual cosa es farà. I al mateix temps un informe de l’inspector de la policia local que 
justifiqui per què el semàfors de Llerona no poden tenir fase verda, si és el cas. Millora 
de la senyalització nocturna dels avisos reflectants amb avisos reflectants en els 
semàfors. I últim punt, a mi em sembla que important i espero que per a vostès ho sigui, 
adjudicacions competència d’alcaldia: compromís de demanar tres pressupostos a partir 
de l’import màxim fixat per la llei, rebaixada la seva quantitat en un 25%, a excepció de 
les adjudicacions d’urgència contrastada. Què tenim en aquí? Aquí tenim un increment 
de les partides de les que vostès manifestaven dubtes, una reducció immediata d’una 
partida de despeses de la que vostès manifestaven dubtes i que a veure, en el fons les 
coses les anem trobant i de llegir suposo que tots llegim aproximadament el mateix. 
Reduïm aquesta partida d’estudis com vostès han comentat. Solucionem el tema, 
almenys inicialment i amb la quantitat a la que la pròpia junta de portaveus vam estar 
comentant que es necessitava sr. Bernabé, d’aquest 30.000 euros. Incrementem, ens 
assegurem que en el cas, i ja et espero que no, que les sancions de trànsit estesin per 
sobre del que s’ha pressupostat, tot vagi a parar íntegrament a àrees que tots hem 
considerat importants, que és creació de feina, polítiques socials i dinamització 
econòmica. I a partir d’aquí dubto que això, vaja no sé, no dubto res. Aquesta és 
l’explicació de perquè el vot d’Esquerra Republicana serà favorable en aquests 
pressupostos dels quals tenim el compromís escrit de que immediatament es 
modificaran algunes coses  i del funcionament que es donaran a d’altres.  
 
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: sr. Torné, hem esgotat... 
 
Pren la paraula el senyor Corchado i diu: és un tema d’al·lusió directa a l’oposició. 
 
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: perdoneu el Ple funciona així, jo he explicat la meva 
part de pressupost. El Sr. Profitós podia parlar el que volgués, jo...no...a mi em sap greu 
però... 
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Pren la paraula el sr. Corchado intervé i diu: alcalde, això no és correcte, vostè és 
conscient d’això i no ens ha informat ni ens ha dit absolutament res. Això és manca de 
transparència, està clar 
 
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: escoltin una cosa el Ple el modero jo. Llavors, a 
partir d’aquí, cap de vostès ha vingut a negociar. Ningú, ell sí, i el sr. Álvarez sí. I hem 
arribat a un acord, ahir al vespre. Llavors a partir d’aquí, sr. Torné, és el seu torn. 
 
Pren al paraula el sr. Torné i diu: Bé jo només volia  parlar d’un tema que l’he trobat 
grotesc tractar als regidors com a responsables d’un acord d’una votació; això és 
impossible. Però ja que realment lo important és aquest pacte soterrat que hi havia pues 
parlem de que realment el nostre grup no està gens d’acord amb aquest pacte soterrat. El 
poden haver firmat ahir, la setmana passada o l’altre. Que això, que aquestes converses 
d’acords, ja fa temps que existeixen perquè a vegades voten o no quan pacten les coses. 
Però que les altres restes de grup o no tenim la mateixa cortesia o realment el govern ja 
te triat la seva parella de ball, fan lo que creuen convenient. Cap problema. Ara jo tinc 
que dir rotundament que aquest pacte que s’ha llegit amb la segona volta i sense 
possibilitat de contestar que no hi estem gens d’acord i que les prioritats ara del 
pressupost general del municipi i del funcionament dels serveis de l’Ajuntament tenen 
de ser un altres. I per això dic i sense cap de tipus ni de negociació prèvia ni tampoc de 
realment res soterrat. Que quedi constància que aquest acord que han fet vostès i que 
han signat, l’han fet perquè ho ha cregut convenient el govern, no perquè hagin cridat a 
un acord amb uns o altres o més enllà. Perquè al final sembla que els que tinguin la 
culpa siguin els altres dels acords. No. Si cas és que el govern i els altres participants 
pues han cregut que eren parella de ball, cap problema. No és ara la primera vegada, 
però que també consti que ni estem d’acord ni tampoc ens aixequin la camisa, és a dir, 
que ens diguin: “no, no, que els altres no volen pacta. No, això és una altra història que 
vostès s’inventen i que no és el nostre, com diu aquell problema. Una altra cosa és que 
tenim que dir les coses com són i no enganyar a la gent. L’altra qüestió que sí que volia 
dir com a regidor, i és que al no votar als pressupostos no vol dir ser responsable de res. 
Cada regidor pot votar el que vulgui, a favor, en contra, i no és responsable del punt. I si 
el punt no s’aprova l’únic responsable és el govern, per què? Perquè el govern abans de 
portar algo al ple el té que tenir pactat, i si no el té pactat és que no sap ni com funciona 
ni el que està fent. Per lo tant que la proposta d’acord que es porti en el ple es tenen que 
estar ...i els que voten no tenen res a veure en que hi hagi una partida que digui allò, ni 
és responsable de que no es destini, no, no. I l’únic responsable és el que ho proposa,  
que és el govern, i si no ho té pactat no ho te posat fins que no ho pacti, ho té que pactar 
amb qui sigui. Perquè això sí, i mai dir que no es pot votar res en contra ni abstenir-se 
perquè ets culpable de que allò no es faci. No, no ho digui més perquè realment això, 
vamos, va en contra de tot el sentit democràtic bàsicament perquè tenim el dret de votar 
a favor, votar en contra o lo que sigui, però no que si no votem a favor serem dolents i 
per lo tant nostre senyor ens castigarà. No, no, podem votar el que cregui convenient 
però no passa res. L’únic responsable és el que ho porta a ple, el porta a d’allò dient que 
s’aprovarà, i si no el té pactat no el pot portar. Ho dic perquè m’ha sentat molt 
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malament que em digui que tinc que votar a favor perquè sinó es quedaran sense cobrar 
no sé qui o no es faran no se què. No. Això no és veritat, ni ho tornin a dir si us plau.  
 
Pren la paraula el Sr. Álvarez i diu: Sí, básicamente el motivo por el cual yo voy a votar 
para que se puedan aprobar estos presupuestos no es otro que por coherència. No me 
parecería lógico que hace un año votara a favor y que ahora incluso con, habiendo 
tenido muchas mejoras, aportaciones que han sido de vuestro grupo, por parte de 
Esquerra Repúblicana, por PSC yo creo que este presupuesto tiene muchas mejoras en 
comparación con el año pasado con lo cual, si el año pasado voté a favor, por 
coherencia este año tengo que votar a favor. De todos es sabido el buen tarannà que 
existe entre, no me acuerdo como se llama, vuestro partido, Esquerra Repúblicana i el 
PP, es famoso no el buen tarannà que tiene, pero yo creo que por coherencia, no sabría 
como explicar, no, no (es senten veus de fons però no queden enregistrades). Estoy 
votando un presupuesto del Ajuntamiento que es continuista del año pasado, que voté a 
favor, i encima además, tiene unas mejoras que creo que vamos para adelante. Y si el 
año que viene és este mismo presupuesto con más mejoras, volveré a votar a favor, 
aunque nos estemos tirando de los pelos por otros motivos. 
 
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: per finalitzar, escolti jo tinc que buscar acords per 
tirar endavant. No, no, escolti jo tinc que, (es senten converses de fons) no, no, espera,  
jo tinc que buscar acords. Les intervencions del sr. Profitós ell és lliure de fer les que 
cregui. Jo no li tinc que dir el què ha de fer. Si ell vol llegir l’acord, pues llegeix l’acord. 
Amb l’acord ell justifica el seu sí. Jo ho trobo lògic que ho hagi dit. Ho trobo lògic, 
vamos és que ho trobo absolutament lògic. I també els he de dir una cosa, aquest acord 
fa temps que en parlem perquè ens hem reunit; hi ha hagut estires i afluixes i el vam 
signar ahir, ho puc dir-ho això oi, que ho vam signar-ho ahir. No el teníem del tot tancat 
però teníem el bloc. Però per què? Perquè el sr. Profitós i el sr, Álvarez m’han vingut a 
veure, i n’hem estat parlant. Res més que això. I han presentat propostes. Han presentat 
propostes. A mi em sap greu els grups, vostès, no n’han presentat cap. No ens han 
presentat cap, llavors no les he pogut discutir perquè no n’hi havia cap. Molt bé 
passaríem a votació 
 
SOTMESA a votació la proposta, obté vuit vots a favor dels regidors dels grups 
municipals CiU, ERC-AM i PP i vuit vots en contra dels regidors dels grups municipals 
ILF-C, PSC-PM i CPF. Es produeix un empat. 
 
Pren la paraula el sr. Secretari i diu: s’ha de repetir la votació, i si persisteix l’empat, 
decideix el vot de qualitat de l’alcalde, segons l’article 100.2 del ROF. 
 
Repetida la votació, obté vuit vots a favor dels regidors dels grups municipals CiU, 
ERC-AM i PP i vuit vots en contra dels regidors dels grups municipals ILF-C, PSC-PM 
i CPF, sent aprovada amb el vot de qualitat de l’Alcalde. 
 
El sr. President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia: 
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8. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL CONVERGÈNCIA 
PER LES FRANQUESES PER REPINTAR EL MUR DE L'INICI DE LA 
CARRETERA DE L'AMETLLA A LLERONA 

 
Atès que el mur de la carretera de l’Ametlla amb el Pas de la Creu, en el poble de 
Llerona, està en un estat lamentable amb pintades de tots els colors i la pintura existent 
està molt degradada, donant un aspecte de brutícia i de degradació. 
 
Atès que la seva neteja i adequació passa per repintar i donar un altre sentit a aquest mur 
per tal de donar una imatge de netedat i de confort, i no pas d’incitació a les pintades i a 
la decadència que en l’actualitat està donant la imatge d’aquest indret. 
 
Els sotasignats proposen al Ple l’adopció dels següents, 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Instar el govern municipal a repintar el mur de l’inici de la carretera de 
l’Ametlla, en el poble de Llerona, per l’estat de brutícia i decadència en què es troba 
actualment. 
 
Segon.- Traslladar aquest acord a les àrees de l’Ajuntament responsables del 
manteniment d’aquesta zona. 
 
El sr. President demana si hi ha alguna intervenció al respecte. 
 
S’absenta la regidora sra. Erica Reche a les 9.15h (passant a ser 15 els regidors 
presents) 
 
Pren la paraula el sr. Torné i diu: bé aquesta moció bàsicament és un tema de 
manteniment ordinari però que dóna bastanta mala imatge. És un mur que de tant en 
quant es te de repintar perquè s’embruta amb pintades i altres qüestions, i és el mur del 
costat de la rotonda, a la baixada de la carretera de l’Ametlla, que bàsicament és un 
tema ordinari que te de fer l’Ajuntament periòdicament, i com que ara fa temps que no 
s’ha fet i que es va degradant degut a les pintades, demanem si us plau que es faci i que 
quedi lo més bé possible, que és net bàsicament net. 
 
Pren la paraula el Sr. Bernabé i diu: bé, nosaltres evidentment la recolzarem tot i que 
entenem que aquestes mocions haurien de ser mes aviat “Precs” però bueno, la 
recolzarem. Però sí que ens agradaria que la intervenció fos una mica més àmplia 
perquè la barana es troba inhabilitada. De fet hi ha una cinta que la fa inaccessible en 
aquest moment. Crec que és bastant més perillós que la paret estigui pintada i tal, per 
tant si es fa una actuació que es faci ja en tot l’àmbit, de la baixada (es senten veus de 
fons) i l’arbre que està a punt de caure. 
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Pren la paraula el Sr. Corchado i diu: bé, nosaltres també recolzarem aquesta moció 
encara que no entenem com fa tant de temps que es troba en aquesta situació i des del 
govern no s’ha fet absolutament res per pal·liar els efectes d’imatge que dona tot el mur 
evidentment. 
 
Pren la paraula el Sra. Pruna: sí, bona tarda. Jo sobre aquest tema, en el Consell de 
Poble va sortir doncs de que estava aquest mur, doncs que pinten pintades poc elegants i 
doncs hi va haver una petició i que ho vam trobar molt correcte que no ha donat més 
d’aquí. Però sí que es va dir, va haver una persona que va dir que coneixia amb un 
grafiter que feia uns grafits molt i molt bonics si li deixàvem fer doncs  tota la paret un 
grafit amb al·legories a la població. (el sr. Alcalde intervé i pregunta si l’artista és 
Aritz).No ens va dir el nom però va sortir al Consell del Poble i doncs, no aquest 
Consell passat sinó l’anterior, doncs per fer tot el mural un grafit amb al·legoria doncs a 
la població, ho dic perquè va sortir aquest tema també. 
 
Pren la paraula el Sr. Profitós: Perdó en qualsevol cas abans que ho dibuixi en una 
cartolina i que ho veiem per si de cas, vull dir aquestes coses.  
 
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per unanimitat dels quinze membres 
assistents, sobre els disset que de dret i de fet componen la Corporació, i per tant, amb 
el quòrum legal.  
 
S’incorpora la regidora sra. Erica Reche. 
 
El sr. President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia: 
 

9. MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS IMAGINEM 
LES FRANQUESES EN COMÚ I PARTIT DELS SOCIALISTES PER 
ESTABLIR UN REGLAMENT D'AJUTS A LES FAMÍLIES DEL 
MUNICIPI AMB L'OBJECTIU DE FACILITAR EL COMPLIMENT 
DE LES SEVES OBLIGACIONS TRIBUTÀRIES VERS 
L'AJUNTAMENT 

 
La gravetat de la crisi econòmica actual colpeja de manera desigual les famílies del 
nostre municipi i, en general, del conjunt del país. Al nostre municipi existeixen 
famílies amb tots o gairebé tots els seus membres en situació d’atur i, en molts casos, 
fins i tot sense prestació per desocupació.  
 
Aquesta situació que en molts casos, s’ha convertit en estructural, dificulta enormement 
que aquestes unitats familiars puguin fer front a totes les despeses bàsiques que han 
d’afrontar dia a dia. 
 
Una part significativa d’aquestes despeses la conformen les obligacions tributàries 
d’aquestes persones vers l’ajuntament, per l’IBI o impost de béns immobles (sigui per la 
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titularitat de l’immoble on resideixen o pel fet d’estar en règim de llogaters), així com la 
resta d’impostos de caràcter municipal (l’IVTM o impost de circulació, l’IAE o impost 
d’activitats econòmiques i l’ICIO o impost de construccions i obres). 
 
Hem de tenir present que, així com en les taxes i preus públics, l’ajuntament té la 
capacitat normativa per tal d’aplicar progressivitat i equitat mitjançant figures com la 
tarifació social, en el cas dels impostos, la capacitat normativa és exclusiva de 
l’administració de l’estat i, en el cas de l’IBI, no existeix la possibilitat d’aplicar 
progressivitat per al conjunt de la ciutadania, sinó que tan sols es pot fer per a les 
famílies nombroses i monoparentals. 
 
És evident que la resta de famílies també poden trobar-se en circumstàncies personals 
i/o familiars que facin necessari un tractament més equitatiu per part de l’ajuntament. Al 
no disposar d’aquesta eina de progressivitat en la resta d’unitats familiars, alguns 
governs municipals opten, entenem que de manera errònia i, especialment, de manera 
injusta, per plantejaments excessivament demagògics, com son els de reduir els 
impostos de forma general.  
 
Res més inequitatiu: quan baixem impostos, estem afavorint especialment als que més 
tenen i, per tant, des dels grups municipals Imaginem Les Franqueses en Comú –  
Entesa (ILFC-E) i Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (PSC-
CP) a l’ajuntament de Les Franqueses del Vallès proposem disposar d’una eina que 
entenem molt potent en l’administració local pel seu caràcter supletori quan la legislació 
estatal no contempla criteris de progressivitat (especialment aplicable en el cas de l’IBI) 
mitjançant l’articulació d’un Reglament de Subvencions a les famílies per ajudar-les a 
complir amb les seves obligacions tributàries vers l’ajuntament. 
 
Per tot això,  els grups municipals Imaginem Les Franqueses en Comú –  Entesa (ILFC-
E) i Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (PSC-CP) a 
l’ajuntament de Les Franqueses del Vallès proposem al Ple Municipal, l’adopció del 
següents 

ACORDS: 

Primer.- Constituir una Comissió Mixta tècnic-política, en un termini no superior a un 
mes des de l’aprovació d’aquesta moció per part del Ple municipal, per tal de que 
aquesta analitzi la situació econòmica i social del conjunt de les famílies del municipi i, 
a partir d’aquestes dades, elabori una proposta de Reglament d’ajuts a les famílies en 
funció de les seva situació econòmica, social i de càrregues familiars i d’altres 
elements a tenir en compte, en funció de les dades de que es disposi als serveis socials 
municipals. 
 
Segon.- Adquirir el compromís d’elevar al Ple Municipal, aquesta proposta de 
Reglament en un termini no superior a sis mesos des de la constitució d’aquesta 
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Comissió Mixta específica, per tal de que el Ple aprovi el Reglament i tingui plena 
vigència en l’exercici 2016. 
 
Tercer.- Fer difusió d’aquest acord i de l’aprovació posterior si s’escau, a tota la 
ciutadania del municipi, mitjançant el butlletí municipal. 
 
El sr. President demana si hi ha alguna intervenció al respecte. 
 
Pren la paraula el Sr. Vega i diu: Bona nit a tots i totes. Bé, aquesta moció que 
presentem va lligada a l’ordenança fiscal que hem votat anteriorment al mateix ple, i és 
una de les raons per les que ens hem abstingut. Entenem que havíeu dit que en un 
principi li donaríeu suport. I per què fem aquesta moció? Perquè ja portem anys fent 
al·legacions a les ordenances fiscals, i és veritat que legalment, per culpa de que els 
impostos són una llei estatal i van lligats a la llei dels Pressupostos Generals de l’estat, 
un municipi no pot modificar-los i no que tindria que modificar-se via Congrés dels 
Diputats, Senat, Congrés del Diputats un altre cop. I aquesta proposta de modificar-la a 
nivell estatal s’ha fet, molts cops i ha sigut tombada al Congrés. No especifica molt el 
motiu de la fallida, però amb els vots de forces com el PP i Convergència, aquestes 
esmenes cauen moltes vegades quan es fan els pressupostos estatals amb vots de tota la 
dreta en conjunt; i veient que no teníem la via legal modificant els impostos directament 
vam anar a buscar el suport conjuntament amb el PSC, els companys que tenim a la 
Diputació d’Entesa, i vam trobar una via que és pot fer servir que ja s’havien format fa 
uns mesos, que és crear la via de la subvenció d’un reglament d’ajudes. De què estem 
parlant? per una via indirecta intentar aconseguir que l’IBI que s’aplica a la ciutadania 
de les Franqueses s’acosti el més possible a que es pagui segons la renda de la 
ciutadania. El què hem dit abans, un sistema que pagui més qui més té i menys qui 
menys té. Com ho fem això? Establint un reglament adaptat a la realitat social del 
municipi. No és vindre aquí amb un document tancat, sinó el què fem aquí  i els no sé, 
he sentit avui i varis cops que no volem treballar, que no volem amb vosaltres, que no 
volem preguntar, que no volem... Potser hauríeu de tenir en compte un fet que nosaltres 
no tenim l’equip tècnic que teniu vosaltres i la capacitat de dedicació que teniu 
vosaltres. I que treballem amb limitacions com fer pressupostos, i ordenances fiscals 
amb el mateix moments a corre cuita. Això no sé si ho teniu en compte. Bé, que hem 
fet? Fem una proposta, ja que accepteu la primera al·legació, és establim una comissió 
de treball en la què caminem cap a la creació d’un reglament a les Franqueses de 
bonificació, bé d’ajudes, a pagament d’IBI a les famílies. Crec que ho fem amb una 
forma bastant oberta, que donem un mes per començar a treballar aquesta comissió; que 
sigui conjunta amb totes i tots. Així podrem treballar amb equip tècnic tots i totes, no 
només el govern; podrem veure quin model s’adapta més al poble. De fet no és una cosa 
que siguem pioners nosaltres. Hi ha pobles que ja han aprovat aquest regalament des de 
fa anys. I per exemple, aquí tinc un dels últims que es van aprovar, que ha sortit al BOP, 
que aquest és de Cerdanyola del Vallès. I té un, no és molt complex aquest està més 
lligat al tema de salaris i tema de valors cadastrals, i el que hem après parlant amb 
tècnics de Diputació, és que això es pot adaptar a qualsevol realitat. Esperem que si 
trobem problemàtiques, que realment ens digueu que hi ha problemàtiques de capacitat 
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de personal i de treball, ja que presumiu de que en el pressupost que heu aprovat teniu 
partides per plans d’ocupació, fem plans d’ocupació d’auxiliars administratius o de 
tècnics. Perquè es pot fer. Hi ha Ajuntaments que ho estan fent. I si està el personal per 
aplicar polítiques socials els busquem on calgui. Però si anem curts, fem més. A 
vegades he tingut respostes de que anem curts. Pues tirem cap a qualsevol via. Sé que la 
desobediència per vosaltres no serà la via, però bueno si tenim vies legals, a menys que 
ho feu, no sé. I en el tema del reglament d’ajuts teniu 6 mesos. Jo crec que és un temps 
prudencial de treball, perquè tampoc ens ditueu que estem portant l’Ajuntament cap un 
col·lapse de feina. Ara lo que us demanem és comencem a treballar a partir d’un mes, 
sis mesos endavant per fer un reglament d’ajudes a les famílies i el portem aquí al ple. I 
si de veritat voleu treballar amb l’oposició, li donarem recolzament, perquè aquí es 
tracta d’ajudar a la gent. I per això si veiem que hi ha voluntat de treballar, encantats. 
Esperem que sigui de veritat, que sigui una comissió de treball i que hi  hagi voluntat de 
treballar realment en fer aquest reglament, que no sigui un corta i pega, o el mínim 
possible, sinó que sigui un treball de profunditat. Si us cal mes temps perquè veieu que 
sis mesos, ho podem parlar i ho discutim. Però esperem que hi hagi voluntat de fer 
aquest treball realment amb tots els grups d’aquest Ajuntament. Gràcies. 
 
Pren la paraula el Sr. Marín i diu: Bé, bona nit. A viam, a nosaltres, doncs bueno, 
comparteixo, compartim l’exposició que ha fet el Sr. Vega, no? Resumint també 
podríem dir doncs que la voluntat d’aquest reglament no és un altre que pugui servir 
d’eina, doncs per ajudar a totes les famílies amb les seves obligacions tributàries enb 
vers l’Ajuntament. Pensem que hi ha moltes famílies en situació d’atur, de tots els seus 
membres, i de ben segur, sense cap mena de prestació. I creiem que aquest reglament, 
com a mínim, podrà ajudar doncs a augmentar la sensibilitat. I si més no també doncs 
donar una agilitat per part de l’Ajuntament, tant  en  taxes com en preus públics. I per 
tant lo que demanem no és una altre cosa que passar a l’acció. És a dir, si com molt bé 
ha dit el sr. Vega, si són sis mesos, si cal una mica mes doncs fem-ho i endavant no. I a 
més a més com no pot ser d’una altre manera, doncs que puguem ser un referent en 
aquest tema, i a les pròximes ordenances doncs que es pugui recollir. 
 
Pren la paraula el Sr. Profitós i diu: El vot d’esquerra serà favorable tant en aquesta com 
en la següent. Tinc només un dubte que voldria que m’aclarís algun dels promotors, que 
fa referència nomes a si vostès preveuen que l’assistència per part dels regidors, que  no 
estem a govern, aquests grups de treball ha de ser retribuïda o no. Jo els hi pregunto 
només perquè quan vam fer el tema de les comissions per la cruïlla, camí, la carretera, 
en cap cas em va passar a mi pel cap que fos facturable. I després d’anar a les reunions 
em trobo en que em van dir: “no, no, si el personal ho està facturant”. Llavors una mica 
si dintre de la seva intenció hi ha que es facturi o no es facturi  l’assistència en aquestes 
reunions, com a aclariment. 
 
Pren la paraula el Sr. Colomé i diu: El nostre vot serà favorable. Posem-nos-hi. 
Comencem a treballar només també sota una premissa. Estem fent un esforç important. 
Portem 3 anys sense pujar els impostos generalment; a l’any 2014 els vam abaixar, a 
viam, aquí hem de ser coherents. No hem de perdre el poder adquisitiu. El poder 
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adquisitiu no és la paraula. No hem de perdre la capacitat de finançament d’ingressos 
que tenim, per tant amb això hauríem de jugar. Si això significa que l’Ajuntament deixa 
d’ingressar 150 0 200 mil euros, parlem-ne. Parlem-ne perquè potser això pot ser 
complicat. També en aquests moments, ho hem dit abans, el tema dels ingressos de les 
multes han de baixar. És que han de baixar per nassos, perquè  la gent el 99’85 % de la 
gent fa les coses ben fetes. Llavors ha de baixar per nassos. 
 
Pren la paraula el Sr. Marín i diu: Sí, bé jo li contestaria (es senten veus de fons). El Sr. 
Colomé intervé i diu: és el que hem dit. 
 
Pren la paraula el Sr. Marín i diu: Bé, Sr. Profitós nosaltres fomentem la participació 
gratuïta, i jo no sé quins són els pensaments que a vostè l’acompanyen en aquest sentit, 
per tant repeteixo,  gratuït.  
 
Pren la paraula el Sr. Vega i diu: Una mica per parts. El tema del cost que implica per 
l’Ajuntament. Si volem fer-ho conjuntament i amb els tècnics és per no fer una proposta 
tancada sense saber els efectes que causa, a qui pot ajudar, a qui no pot ajudar, o anem 
fent raonadament. També li dic una cosa, si la política que teníem fins ara és congelem 
impostos linealment o els baixem linealment, si fem un sistema que permeti apropar-ho 
a pagament per renda, ja no està justificat congelar impostos. Si podem fer que per les 
rentes mes altes pugin, i a les renten més baixes no puguin. Això és un tema a debat. 
Perquè no sé, és un punt de vista progressista, mai ha sigut defensat  que es tenien que 
abaixar tots els impostos quan d’aquí es baixa educació, sanitat i etc tots els serveis 
públics. O sigui, arribarà un moment en què necessitarem recursos, i no sé d’on els 
traurem perquè veig que totes les administracions congelen o baixen, i sempre hi ha més 
serveis a atorgar o més problemàtiques que afrontar. Això algun dia haurem de fer-nos 
aquest plantejament. Bé un tema que no heu tret, i esperàvem que el treguéssiu, és que 
hi ha reglaments, o sigui ja es paguen ajudes per pagar impostos per part de 
l’Ajuntament, des de Serveis Socials. Quina és la diferència? Que amb aquest sistema 
no estigmatitzem a ningú, ningú té que anar a Serveis Socials a dir “estic fotut, ajudeu-
me”. Sinó “jo tinc unes condicions de renda amb una normativa que ha establert 
l’Ajuntament, i puc fer la sol·licitud com un ciutadà directament a l’Ajuntament, i per la 
meva situació d’hisenda justificada i reglamentada no tinc que passar per Serveis 
Socials”. I així Serveis Socials es pot centrar en les situacions més greus i més 
d’urgència. Bé, sobre el tema del cobrament per assistir, nosaltres, jo mai he cobrat per 
anar a un organisme que hem convocat nosaltres, ni tan sols els plens que hem convocat 
nosaltres. Ho veig bé, i a més t’ho està dient algú que està a l’atur. Estic sense prestació 
i sense treball. Sí, em dóna igual. I fins i tot seria dret dels regidors cobrar-ho, però és 
que jo entenc que si demano un treball de més, no el cobro. També entenc que està 
treballant depèn, on sigui minuta, però jo entenc i ja ho han dit els altres grups, que 
quan demanem una cosa més o fem pel treball pel poble. I un altre tema que ha sortit 
abans, el tema del temps. Fem-ho bé. Si voleu treballar bé, plantegeu-ho des de govern 
en quins plaços i amb l’oposició a quins plaços es pot fer. No fem les coses malament, i 
les deixem a mitges, gràcies. 
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Pren la paraula el Sr. Bernabé i diu: jo m’agradaria que m’aclarís, sr. Profitós, qui ha 
cobrat alguna reunió de les que nosaltres hem plantejat i com és que vostè sap el que 
cobra cada regidor en quant a dietes. Gràcies. 
 
Pren la paraula el Sr. Profitós i diu: perquè està a la pàgina web de l’Ajuntament, ho sé 
(es senten veus de fons). A veure perdoni, a la pàgina web de l’Ajuntament surt 
desglossat el que correspon assistència a plens, el que correspon assistències, el que 
cobra vostè i el que cobro jo com a portaveu del grup, etc. Això per una banda. Per una 
altra banda, votarem a favor, ho hem dit. No acabo d’entendre que en una comissió a la 
qual, quan tècnico-política i a la qual entenc que està oberta a tots els grups, govern, 
oposició, en la que serem tots, parleu amb segona persona, i digueu: “el que heu de fer, 
heu de fer”. El que s’hagi de fer ho farem entre tots. I en aquí, en el moment que hi 
siguem ens trobarem, que suposo que serà una de es coses que haurem de decidir, a 
partir de quan això comenci a funcionar, perquè suposant que anem molt de pressa,  
seran 6 mesos a partir del mes de gener, ens trobarem en que una part de l’IBI d’aquest 
any, ja estarà cobrat; ens trobarem en que això pot ser efectiu, això són coses purament 
tècniques que les anirem resolent. I totalment d’acord amb la filosofia i a partir d’aquí, 
escolta, treballem. I jo entenc, veig que hi ha molta cosa a dir: “escolta i si en lloc de 6 
mesos han de ser més, que siguin més”. A veure jo no crec que calgui tocar res ara en 
aquí, a mi em sembla que la pròpia comissió, el propi grup de treball, si decideix que 
han passat 5 mesos i mig i ens en falten 3 per acabar-ho pues ja serà la pròpia comissió 
la que no estarà lligada en aquest termini de 6 mesos. Escolta comencem a caminar i 
veurem fins on arribem. 
 
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.  
 
 
S’absenta el regidor sr. Javier Álvarez, passant a ser quinze els membres de la 
corporació presents. 
 
El sr. President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia: 
 

10. MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS IMAGINEM 
LES FRANQUESES EN COMÚ I PARTIT DELS SOCIALISTES PER 
IMPULSAR UNA POLÍTICA DE TARIFICACIÓ SOCIAL EN ELS 
SERVEIS I EQUIPAMENTS PÚBLICS MUNICIPALS 

 
ATÈS que la crisi econòmica està colpejant amb força la societat catalana, amb atur, 
precarietat i exclusió social.  
 
ATÈS que l'Ajuntament, com a administració més propera a la ciutadania, rep amb 
major intensitat les conseqüències socials d’una crisi que està afectant amb força els 
treballadors i les treballadores i les classes mitjanes. 
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ATÈS que l’increment de les necessitats socials es produeix també en un període de 
major dificultat de les finances locals per la caiguda dels ingressos de l’Ajuntament i la 
manca d’un finançament adequat.  
 
ATÈS que aquesta crisi coincideix en el temps amb un període de profundes 
transformacions de la nostra ciutat que s’ha accelerat els darrers anys.  
 
ATÈS que els ingressos municipals provinents d’administracions supramunicipals, com 
ara i entre altres els que cofinancen les escoles bressol o l’Escola de Música, s’han 
reduït i es reduiran de forma significativa. 
 
ATÈS que el salari mitjà del nostre país amb prou feines arriba als 1000€/mes, per la 
qual cosa prenen rellevància conceptes com el criteri renda personal o altres anàlegs a 
l’hora de determinar preus públics o ajuts vinculats a serveis no obligatoris d’atenció a 
les persones però de gran importància per a la ciutadania. 
 
ATÈS que la igualtat d’oportunitats en l’accés a qualsevol equipament, servei o activitat 
municipal és imprescindible, per garantir-ne la seva funció social i que cap ciutadà en 
pugui quedar exclòs per motius econòmics.  
 
ATÈS que l’adopció d’una política de taxes o preus públics dels serveis públics 
municipals segons la capacitat econòmica dels usuaris esdevé una política fonamental 
per a l’equitat i la inclusió social i que permet superar les barreres d’accés que tenen 
alguns ciutadans a determinats serveis i activitats municipals.  
 
ATÈS que la tarifació social planteja l’establiment de diversos preus d’un mateix servei 
segons el nivell de renda dels usuaris/es (i d’altres circumstàncies personals i/o 
familiars), establint franges d’usuaris/es i un determinat preu per a cada franja que 
cobreix un percentatge variable del preu de cost de provisió del servei. 
 
ATÈS que es fa pal·les la necessitat d’incrementar i enfortir la transparència dels 
sistemes de preus públics municipals, millorant la informació sobre la suficiència 
econòmica dels usuaris i la capacitat redistributiva de les polítiques municipals. 
 
Per tot això, l’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès pren els següents 
 
ACORDS 
 
Primer.- Impulsar un sistema de tarifació social sobre els preus públics municipals dels 
serveis, equipaments i activitats que presta aquest ajuntament, i que s’ajusti per a cada 
persona a la seva renda individual o familiar, constituint un criteri polític central des 
de la perspectiva de la redistribució de la riquesa, tenint en compte criteris de renda i 
de situació personal i familiar. 
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Segon.- Crear una comissió mixta, amb representants dels diferents grups municipals i 
tècnics municipals, per tal de desenvolupar una proposta de tarifació social sobre els 
preus públics dels serveis, equipaments i activitats municipals, per implementar-se 
durant el proper any fiscal. 
 
Tercer.- Fer difusió d’aquest acord i de l’aprovació posterior si s’escau, a tota la 
ciutadania del municipi, mitjançant el butlletí municipal. 
 
Pren la paraula la Sra. Pericas i diu: Bé aquesta moció que es presenta també va una 
mica relacionada amb el punt anterior que ha defensat l’Álex, però bueno expliquem 
una mica el per què, no? Es presenta en un moment de crisi, en un moment de que les 
polítiques d’equilibri social han de ser la punta de llança, contra l’atur, la precarietat i 
tot, i l’exclusió social que estan afectant al nostre municipi bastant agudament. Tot i que 
creiem, i això és una mica al que fèiem referència abans no, que l’administració 
municipal no pot beneficiar linealment a totes les persones, i amb el tema que estàvem 
comentant, tot i que ens han retallat el pressupost, no pretenem amb aquestes mocions 
que l’Ajuntament es quedi sense ingressos, no? Perquè el sistema que presentem, el de 
tarifació social que s’hauria d’anar treballant també en un marge de temps gran perquè 
requereix unes implicacions des de diferents àrees de l’Ajuntament que cal treballar-hi, 
no és que tots sens baixi el mateix o que es beneficiï de la mateixa manera. Si no el que 
el que fa referència és que segons la renda o altres dades, cada família, puguem 
determinar si una família ha de pagar el mínim d’un cost, per exemple de l’escola de 
música, si ha de pagar del total, m’ho invento eh, no tinc ni idea ara mateix, 75 euros 
que costi 1 mes de classes, doncs que una família el mínim que hagués de pagar de 125, 
però hi ha una altra família per renta no necessita fer cap benefici en aquest sentit, i 
pagaria el 75 euros. D’aquesta manera s’equilibren diguéssim tot el preu real, diguéssim 
que les famílies podrien pagar. Els preus públics, que és el que nosaltres estem 
treballant, creiem que es poden assolir prou bé. El què proposem també és que si es veu 
que és molta feinada, començar amb serveis com per exemples escoles bressol. 
Comencem de mica en mica i anem-ho després instaurant als altres preus públics. Una 
mica el que estem creiem important és això la tarifació social segons les possibilitats de 
cada família, no és ara baixem impostos de tothom igual. No té cap sentit això. 
 
Pren la paraula la Sra. Reche i diu: bueno aquí hauria de prevaldre la sentència de qui 
més té, més paga. En una societat i més encara ara, amb la crisis actual no podem posar 
el mateix barem per tothom. Tindríem que ser capaços de trobar mitjans per avaluar 
cada família, cada circumstància dintre del seu context i oferir preus i mesures 
adequades. Això equivaldria a ser justos i com Ajuntament, no podem aspirar a menys. 
Recordem que en una societat justa cadascú aporta el que pot i rep el que necessita. 
Crec que no seria tan difícil fer-ho. Gràcies. 
 
Pren la paraula el Sr. Jiménez i diu: bona tarda. El nostre grup ja ha anunciat que 
votaríem favorablement aquestes mocions, però entenc que la 10, la 11 i la 12 tenen 
contingut molt similar; va adreçat a l’ajut a les famílies i a les persones amb un perfil 
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determinat, i per tant avançant que votarem favorablement, la justificació del nostre vot, 
la farem en el últim punt. 
 
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per unanimitat dels quinze membres 
assistents, sobre els disset que de dret i de fet componen la Corporació, i per tant, amb 
el quòrum legal.  
 
El sr. President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia: 
 

11. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PARTIT DELS 
SOCIALISTES EN RELACIÓ A LA "CRIDA PER LA IGUALTAT AL 
MÓN MUNICIPAL" 

 
Amb el mandat 2015-2019 s’inicia un nou període en el qual seran necessaris nous 
consensos polítics per tirar endavant solucions i iniciar un nou pla d’actuació, centrant 
la prioritat en els greus problemes socials i econòmics dels ciutadans i ciutadanes de 
Catalunya. 
 
Durant la crisi que encara pateix la majoria de la ciutadania, s’ha demostrat que les 
polítiques de proximitat dels municipis han estat les més útils per identificar i combatre 
les desigualtats.  
 
Però també és ben cert que en els darrers anys, els governs municipals no hem trobat el 
suport necessari d’altres administracions per lluitar contra les grans desigualtats 
generades per la crisi i les polítiques de retallades, les de la Generalitat de Catalunya i 
les de l’Estat Espanyol,  que no han cregut en nosaltres.  
 
De fet, el Govern central i el Govern de la Generalitat han menystingut el paper dels 
ajuntaments, i molt sovint no ens han proporcionat els recursos imprescindibles per al 
nostre funcionament i per a la prestació de serveis bàsics, traslladant-nos les seves 
dificultats financeres. Fins i tot –i paradoxalment- han impulsat lleis per afeblir el paper 
dels ajuntaments en un intent de convertir-nos en administracions de segona. 
 
Ara bé, tot i les dificultats, des del municipalisme català tenim la necessitat de situar al 
centre de l’agenda política de les institucions el foment i la defensa dels drets socials 
dels ciutadans i ciutadanes per una societat inclusiva.  
 
Per això, ens cal avançar cap a un model de desenvolupament econòmic dels municipis 
que faci possible combatre les desigualtats i crear les condicions per a un creixement 
sostenible i respectuós amb el medi ambient.  
 
Per tant, hem de reivindicar un finançament just i un model competencial adequat per 
als municipis per tal de dur a terme accions que permetin als ciutadans créixer amb 
igualtat.  
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Els ajuntaments som part de la solució a molts dels reptes que la política té plantejats 
avui Catalunya. Per això, cal que situem la lluita per la igualtat com a centre de l’agenda 
política de les institucions, i dels ajuntaments en concret. És el que ens demanen els i les 
nostres ciutadanes/ns. 
 
PER AQUEST MOTIU DES DE L’AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL 
VALLES DEMANEM EXPLÍCITAMENT A LA GENERALITAT DE CATALUNYA 
I EL GOVERN D’ESPANYA SUPORT PER: 
 

1. Lluitar contra l’atur i per unes condicions laborals dignes a través 
d’accions com: el Foment de l’ocupació, la implicació política per a la millora 
de les condicions socials, salarials i de seguretat dels treballadors i treballadores; 
la promoció de taules d’ocupació i de formació municipal de persones en risc 
d’expulsió social, aturats de molt llarga durada i sense ingressos, joves i dones; 
la implicació en les taules dels agents socials i les empreses per a la creació de 
llocs de treball; el foment del cooperativisme, l’economia social i l’ajuda als 
emprenedors/res i la creació empresarial i la introducció de clàusules socials a 
les empreses.  

 
2. Avançar cap a un model de desenvolupament econòmic dels municipis 

que faci possible combatre les desigualtats i crear les condicions per a un 
creixement sostenible i respectuós amb el medi ambient. 

 
3. Enfortir les famílies i protegir els infants: Adoptar les mesures 

necessàries per evitar els desnonaments d'habitatges a famílies amb infants i 
prioritzar la seva incorporació en programes d'habitatge públic i d'orientació 
laboral; garantir un àpat equilibrat al dia als infants del municipi en risc 
d'exclusió social. 

 
4. Treballar perquè cap família estigui sense llar i cap llar sense família: 

Establir programes d'acompanyament a les famílies desnonades per garantir el 
reallotjament en nous habitatges amb un lloguer assequible; seguir apostant per 
les oficines socials d’habitatge; treballar perquè les entitats financeres que 
disposin de pisos buits durant més de dos anys els ofereixin per al lloguer social 
com la millor alternativa per a la seva ocupabilitat.  

 
5. Lluitar contra les desigualtats, combatre la pobresa i l'exclusió: Crear o 

incrementar el Fons de Contingència Social municipal que garanteixi poder 
cobrir les necessitats bàsiques (alimentació, roba, subministraments, 
medicaments, serveis associats a la salut...) 

 
6. Incorporar sempre la perspectiva de gènere en totes les actuacions 

municipals, perquè només des de la transversalitat de gènere de les nostres 
actuacions podem avançar cap a una plena igualtat d’oportunitats entre dones i 
homes. La pobresa femenina, les retallades en educació, salut i ocupació han 
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estat absolutament devastadores. En l’entorn local no permetrem restar 
oportunitats, només assolirem igualtat quan dones i homes tinguin les mateixes 
oportunitats. 

 
7. Garantir les taules locals de coordinació per la inclusió social, en les 

quals participin el conjunt d'agents socials i econòmics i les entitats del municipi 
que treballen donant suport a les persones afectades per la crisi; incrementar la 
coordinació amb els centres escolars, àrees bàsiques de salut i d'altres agents 
locals per detectar noves necessitats socials relacionades amb la infància, 
l'alimentació o l'habitatge. 

 
8. Garantir l’aigua, la llum i el gas: Garantir aquests drets bàsics; constituir 

les taules i els fons de pobresa energètica amb la implicació de tots els agents 
involucrats en el tema (companyies, entitats, etc.). 

 
9. Treballar pel desplegament del serveis de promoció de l’autonomia 

personal, pel pagament de les ajudes, la prevenció de la dependència, i impulsant 
una atenció integral que incorpori l’atenció sociosanitària.  

 
10. Adaptar els municipis per fer-los accessibles a les persones amb 

discapacitat: Crear un suport supramunicipal per a l’adaptació dels pobles i 
ciutats a través de la planificació, l’assessorament i l’execució d’infraestructures 
adaptades; hem de buscar i crear recursos per tal de generar municipis on 
tothom, tingui la capacitat que tingui, pugui desenvolupar un projecte vital, per 
això necessitem fer inclusius tant els entorns educadors com les activitats 
municipals i crear espais compartits i oportunitats d’ocupació.  

 
11. Assolir més participació de l’administració municipal en la gestió 

sanitària del territori: Defensem la salut pública de qualitat, l’atenció primària ha 
de ser realment de proximitat i universal; rebutgem el tancament de centres, 
d’urgències i de serveis, així com la reducció de personal sanitari i el 
copagament. No tolerem les llistes d’espera actuals. Volem transparència en les 
dades. 

 
12. Treballar l’educació com l’eix vertebrador i de progrés del nostre 

territori. Amb les retallades al sistema educatiu s’ha posat fre a l’ascensor social 
que s’havia aconseguit en els darrers anys. Des de l’administració local hem de 
participar activament en el disseny de les etapes educatives del nostre territori, ja 
que posseïm la informació dels actius de la ciutat; programar accions per 
combatre el fracàs escolar; posar de manifest que tota inversió en les etapes de 
0-3, i la primària, son “estalvis” en els programes de segona oportunitat; hem de 
posar recursos allà on són necessari i canviar els paradigmes que actualment no 
funcionen. 
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13. Fer de la cultura un valor públic de proximitat i accessible per a tothom, 
perquè l’entenem com a imprescindible per construir el futur, creadora de 
riquesa cultural i generadora d’ocupació i oportunitats. La cultura ha de ser el 
nostre eix aglutinador de cohesió; mai és una despesa, sempre és una inversió. 

 
14. Apostar per la sostenibilitat, un urbanisme compromès, que lluiti per una 

millor qualitat de vida i contra les desigualtats: treballar per pal·liar els efectes 
del canvi climàtic amb una mobilitat més sostenible, amb preferència per als 
vianants, la bicicleta i un transport públic amb preus assequibles.  

 
15. Impulsar l’equilibri territorial amb una política activa d’atenció a les 

necessitats dels petits municipis, reforçant el sector agroalimentari de proximitat, 
el turisme rural i la preservació del sòl agrari com a factors econòmics de 
desenvolupament. 

 
16. Demanar un ple monogràfic sobre emergència social i reactivació 

econòmica al Parlament de Catalunya i el Congrés dels Diputats.  
 
Traslladar aquesta moció al grups parlamentaris del Congrés dels diputats, al president 
en funcions de la Generalitat de Catalunya, a tots els Grups Parlamentaris amb 
representació al Parlament de Catalunya, als i les Presidents/es i als grups municipals de 
les Diputacions de Catalunya i a les entitats municipalistes. 
 
El sr. President demana si hi ha alguna intervenció al respecte. 
 
Pren la paraula el Sr. Marín i diu: Durant la crisis que s’està patint encara, perquè 
nosaltres pensem que encara estem immersos dintre de lo que seria la crisis, s’ha 
demostrat que les polítiques de proximitat dels municipis, de ben segur són les més útils 
per identificar i combatre les desigualtats. Hem de dir que de fet el govern central i el 
govern de la Generalitat, sense anar més lluny, moltes vegades, han menystingut el 
paper dels Ajuntaments i molt sovint, no ens han proporcionat els recursos 
imprescindibles per poder tirar endavant el nostre funcionament. De fet aquest 
Ajuntament, sap molt bé el deute que té la Generalitat amb el nostre i amb molts més 
Ajuntaments. Per tot això, és important doncs avançar cap un model de 
desenvolupament econòmic dels municipis que ens permeti combatre les desigualtats. 
Per tant, hem de dir que cal reivindicar un finançament just, i un model competencial 
adequat als municipis, per poder lluitar contra totes les desigualtats. Els Ajuntaments els 
hauríem de dir que són part de la solució amb molts dels reptes que la política te 
plantejats avui a Catalunya. Pensem que som l’eix per la nostra proximitat com hem 
comentat, i per això cal que situem la lluita per la igualtat com a centre de l’agenda 
política de les Institucions. Per nosaltres aquest és el moll, i dels Ajuntaments en 
concret. És el què demanem i el que ens demanen els nostres ciutadans. Per tot això, 
demanem un ple com s’ha comentat abans, un ple monogràfic sobre l’Emergència 
Social i reactivació econòmica, com no, al Parlament de Catalunya i al Congrés dels 
Diputats.  
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Pren la paraula el Sr. López i diu: Sí, nuestro grupo, apoyará como no esta moción y 
sólo comentar que esperemos, visto los resultados electorales de ayer, que si el partido 
socialista llega al poder realmente de este apoyo a todo esto que ustedes proponen. 
Gracias. 
 
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per unanimitat dels quinze membres 
assistents, sobre els disset que de dret i de fet componen la Corporació, i per tant, amb 
el quòrum legal.  
 
El sr. President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia: 
 

12. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL IMAGINEM LES 
FRANQUESES EN COMÚ PER DEMANAR A L'AJUNTAMENT 
ASSUMIR LES BEQUES DE MENJADOR QUE COMPLEIXEN 
REQUISITS PERÒ NO TENEN L'AJUT GARANTIT PER MANCA DE 
RECURSOS A LA PARTIDA DE LA GENERALITAT 

 
Atès que s'està realitzant la resolució de les beques menjador escolars pel curs 2015-
2016. 
 
Atès que la partida del Consell Comarcal que depèn de la Generalitat de Catalunya s'ha 
quedat curta per donar la beca menjador a tots els casos que reuneixin els requisits de la 
convocatòria. Com així ho manifesta el mateix Consell per justificar que no es donin 
aquestes beques i recalca que s'hi es tingues més recursos a la partida de la Generalitat 
es podrien atorgar. 
 
Atès que el mateix ajuntament de Les Franqueses del Vallès pública en una notícia al 
web municipal (http://www.lesfranqueses.cat/actualitat/noticies/2015/11/03/es-resolen-
les-beques-de-menjador-per-al-curs-2015-2016) que 56 sol·licituds de beca menjador 
escolar queden sense la mateixa a causa de literalment : “Codi 3. No superen llindar 
renda i no tenen ajut garantit: 56 infants”. 
 
Atès que al darrer ple municipal de Les Franqueses del Vallès del  29 d'octubre es va 
aprovar per unanimitat de tots els regidors una moció presentada per ILFC-E demanat a 
la Generalitat de Catalunya un correcte finançament d'aquestes partides per garantir 
totes les beques  menjador. 
 
Atès que la mateixa moció demana que cap infant que ho necessiti ha de quedar-se 
sense beca menjador. 
 
Atès que entenem que vetllar pel benestar social de la ciutadania ha de ser una prioritat 
de l'ajuntament de Les Franqueses del Vallès. 
 

http://www.lesfranqueses.cat/actualitat/noticies/2015/11/03/es-resolen-les-beques-de-menjador-per-al-curs-2015-2016
http://www.lesfranqueses.cat/actualitat/noticies/2015/11/03/es-resolen-les-beques-de-menjador-per-al-curs-2015-2016
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Atès que amb els diferents plans d'ocupació és podrien cobrir necessitats de personal 
administratiu o tècnic temporalment. I que en cas d'emergència social estaria justificat 
desobeir el govern central i buscar formules per contractar nou personal. 
 
És per tot això que el Grup Municipal d'ILFC-E proposa al Ple de l’Ajuntament 
l’adopció dels següents: 
 
ACORDS 
  
Primer.-  Que l'ajuntament assumeixi amb fons propis les beques menjador escolars del 
curs 2015-2016 que compleixen els requisits però no tenen l'ajut garantit per manca de 
recursos a la partida de la generalitat, ja sigui per modificacions dels pressupostos de 
l'ajuntament de 2015 o per incorporació als pressupostos del 2016 d'una partida 
concreta. 
 
Segon.- Que l'ajuntament estableixi d'ara endavant aquest criteri als pròxims cursos 
escolars. 
 
Tercer.- En cas de necessitat de més personal per realitzar la tasca per part pels 
serveis socials, preveure fer servir dels plans d'ocupació per cobrir les necessitats 
administratives i tècniques o buscar formules per contractar nou personal per 
l'ajuntament. 
 
Quart.- Traslladar els acords al Consell Comarcal del Vallès Oriental, al Govern de la 
Generalitat, a la Mesa del Parlament de Catalunya, als grups polítics del Parlament de 
Catalunya, als centres educatius del municipi i a les AMPA del municipi. 
 
Cinquè.- Publicar aquests acords als mitjans de comunicació de l'ajuntament. 
 
El sr. President demana si hi ha alguna intervenció al respecte. 
 
Pren la paraula el Sr. Vega i diu: Bé, aquest tema ja el portem portant a ple uns quants 
cops i també ho hem comentat amb el govern. Es dóna la situació que, malauradament, 
que la partida que té pressupostada la Generalitat de Catalunya per beques menjador que 
ens arriba via Consell Comarcal, com a intermediari, es queda curta a l’hora de donar 
totes les beques menjador que tenen reconeguts el dret de percebre-la, però la partida es 
limita a un número determinat de gent i, per tant, hi ha gent que té el dret però no té la 
partida assegurada i per tant es queda sense la beca  menjador. Davant d’aquesta 
situació que també es dóna a les Franqueses, que amb la primera resolució hi ha 56 
casos de beques menjador que quedaven fora per falta de recursos, que caldria amb la 
modificació posterior del Consell Comarcal i no sé si es van acceptar unes quantes més, 
però també es denegaven unes quantes que havien renunciat i el nombre em va ballar 
ara no sé exactament en quantes estan sense ajuts perquè s’han quedat sense fons. Bé, 
aquesta situació també la vam reclamar a la Generalitat, que la Generalitat té que 
destinar més diners en aquestes partides; que no és  lògic que hi hagin nens amb dret i 
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es quedin sense diners la Generalitat. A més és una partida que porta congelada bastant 
temps. I què podem fer des de l’Ajuntament? Pues vaig demanar opinió a altres 
companys d’altres pobles i em van comentar que és una qüestió molt extensa, fer que 
l’Ajuntament assumeixi aquelles beques concedides però que no tenen fons però per 
l’Ajuntament, o sigui que l’Ajuntament posi recursos propis per assumir aquestes 
beques. I vaig preguntar on es produïa i em va sobtar que és un tema molt estès al 
Vallès Occidental, pràcticament totes les ciutats ho porten endavant. Aquí al Vallès 
Oriental, ajuntaments molt diversos, Montornès, Mollet, també La Llagosta em van 
comentar que ho havien fet. No és un tema aïllat de que son nosaltres primers en fer 
aquesta mesura; és un tema de complementar una ajuda que s’ha quedat curta assumint 
que l’altra administració no ha arribat a cobir-ho. Em vau dir en aquest mateix ple que 
assumiríeu aquest cost, que l’Ajuntament es feia càrrec d’aquestes beques. La nostra 
sorpresa, i per això hem portat la moció al ple, és que en els pressupostos municipals del 
proper any hi ha una entrada de 100.000 per part de la donació del Consell Comarcal, a 
no se que, i una sortida de 100.000 en beques menjador. Per tant, ens entren 100.000 en 
ingressos i surten 100.000 en despeses per beques menjador. Aquí pot haver una 
situació o que han entrat diners del Consell Comarcal, dels que no tinc notícia, o encara 
estem en la situació de beques no cobertes. Si heu previst amb el pacte que heu fet de 
govern amb esquerra (es senten veus de fons) bueno no és un pacte de pressupostos, te 
pinta de pacte de governabilitat, és el que sembla. Centrant-nos en el tema, com si 
sembla si heu accedit amb esquerra portar aquesta partida no sé amb quina modificació, 
si la fareu al gener, o quan la fareu, als pressupostos el que també porta aquesta moció 
inclòs és que aquest sigui un criteri d’ara endavant, almenys aquests 4 anys. Que 
aquests 4 anys a partir d’ara sempre portem com a criteri cobrir aquest  beques. I també, 
i entenc que una queixa que havia és que per personal anem desbordats, ja ho he dit 
abans, tenim plans d’ocupació, està molt bé que fem 18 o 19 places d’auxiliars de peó o 
de gent per actuar a la via pública, però potser si fem 10 i els altres 8 els dediquem, si 
anem desbordats de feina, a fer feina administrativa o tècnics de Serveis Socials potser 
podrem cobrir aquests  pics de necessitat de temes tan importants com mantenir la via 
pública en condicions. Gràcies. 
 
Pren  la paraula la paraula el Sr. Jiménez i diu: Intentaré el ser el màxim d’escuet 
possible. El seu grup, sr. Vega, al Consell Comarcal ha aprovat amb el Consell de 
Govern amb la junta de govern d’aquest mes, hi ha una partida a destinar als 
ajuntaments, que també ens toca una part ara a nosaltres. Està previst que un cop s’hagi 
informat des del Departament d’Ensenyament i retorni un altre cop al Consell Comarcal 
quines són les partides que queden i quines són les situacions familiars que són 
acceptades, el gener es torni a aprovar una altra quantitat. Per tant a nosaltres en aquí 
tenim amb aquests tipus de pendents de calcular irregularitats, 46 casos. Entre això, i a 
més a més de que ens han confirmat aquests dies una subvenció de la Diputació que 
podem aportar a temes socials i també de lliure disponibilitat, amb el cas de que quedi 
alguna família pendent en tots aquests dos processos del Consell Comarcal i restin 
alguns infants a atorgar aquest ajut, es tregui i es posi d’acord amb aquesta partida. Per 
tant no quedarà ningú, no quedarà cap família que no pugui ser atesa. Evidentment 
aquests processos haurien de ser a primers de, a principi de curs, intentarem que a partir 
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d’ara això es pugui regularitzar i fer. També he dit que justificaríem el vot de les 3 
mocions el 10, 11 i el 12. Vam parlar amb vostès, tot i que no hem pogut desenvolupar, 
perquè estem a l’inici i en breu si més no podrem facilitar un esborrany, que és la 
creació d’un Consell Assessor Econòmic i Social. Tots aquests àmbits volem que es 
potenciïn i que es puguin tractar sobre aquest consell que ja vam anunciar que havien 
d’estar persones sobretot molt enfortides amb el tema del tercer sector. I per tant, 
evidentment que el pensament social d’aquest govern està present amb això, i per tant 
els hi donem recolzament perquè anem amb aquesta situació anem a la mateixa línia  de 
treball. També crec que aquestes comissions que s’han de crear, que et sol·liciten i tal 
fora bo que també poguessin participar en aquest Consell quan estigui establert, perquè 
hi haurà gent fora de l’administració, i fora de grups polítics nostres, que ens puguin 
assessorar. Demanem participació d’altres administracions supramunicipals que a la 
vegada també ens poden donar informació de quines són realment les situacions 
econòmiques que ens podrien aportar. I en tot cas, si cal parlar més endavant pues ja 
parlaríem tot i que ja hem parlat del tema de compensar la resistència amb aquestes 
comissions, si això ho fem canalitzat a través  del consell assessor, pues seria factible de 
que també poguessin tenir una compensació, però ja ho parlaríem amb el seu moment. 
No obstant també us dic quan això que substitueix en part al Consell, o sigui lo que era 
Dinamització Econòmica, als inicis d’inversió econòmica els consellers que hi havia 
amb pròpia voluntat van decidir tal, i per tant entenc que si és així pues jo també ho 
trobo positiu i correcte. No obstant amb aquest cas del Consell també haurem de posar 
en consideració de les altres persones que no són els polítics i que això si que hauríem 
de tenir en compte, d’acord. Gràcies. 
 
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: A part evidentment hi han els 30.000 euros de la 
modificació de crèdit que, si cal farem, de la partida d’estudis i treballs tècnics que 
abans us ha explicat el Sr. Profitós, anar a parar a la partida de beques menjador per 
poder fer front a totes les beques de menjador que reuneixen els criteris però, que per 
barem, no hagin entrat. 
 
Pren la paraula el Sr. Jiménez i diu: només fer un aclariment, totes aquestes 
recomanacions que estan recollides en aquestes tres mocions, està una consideració que 
està fent arribar el Síndic de Greuges a tots els Ajuntaments, i per tant és una 
recomanació que ens fa. Seguint aquesta recomanació també, per això nosaltres volem 
fer incís en aquest procediment. 
 
Pren la paraula la Sra. Reche i diu: Amb els nous pressupostos teníem 65.000; sinó 
recordo malament pugem a 100.000. Suposo que aquestes 46 famílies que complien els 
requisits entraran. Ara amb quin tant per cent?  Perquè al final tenim només 3 famílies a 
totes les Franqueses amb una beca menjador complerta. Després ens omplim la boca de 
que tenim donades tantes beques menjador. Però l’Ajuntament realment no destina res. 
Ara esteu dient que potser aquests 35.000 els podrem destinar a ... però ara per ara lo 
que estem destinant són subvencions per beques menjador, no estem aportant res. Potser 
podríem mirar una mica els pressupostos, retallar d’alguna partida i dedicar realment a 
que els nens mengin bé. No seria tan difícil. És que és això al final. Al final és mirar per 
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el poble i mirar pels infants que són el futur. Podríem fer  una mica de matemàtiques 
treure una mica d’aquí i una mica d’allà i que tots els infants tinguessin dret a una 
alimentació com cal, i que no fos a un 25, a un 10 o a un 15%. Si hi ha 50 famílies que 
realment necessiten un 100%, que se’ls si pogués oferir. Poc més. 
 
Pren la paraula el Sr. Profitós i diu: Esquerra votarà a favor d’això i contestant a la 
intervenció que s’acaba de fer. És exactament el que farem. En el moment en que els 
pressupostos estiguin aprovats el següent punt de l’ordre del dia serà aquesta 
modificació de crèdit que vostès estan demanant, i que està pactada. Que és, ho hem 
comentat abans, treure 80.000 euros d’aquesta partida d’estudis i projectes, dels quals 
30.000 aniran directament a la partida de beques menjador, 10.000 a una partida de 
nova creació per acolliment de refugiats, i els altres 40.000 a incrementar la partida de 
Dinamització Econòmica. Llavors, votarem a favor? Clar que votarem a favor, i a més a 
més de que votarem a favor hem treballat perquè això pugui ser possible.  
 
Pren la paraula el Sr. Vega i diu: Bé, no tots estem... Vostè ha comentat que la junta de 
govern del Consell es va aprovar... És que no estem a la Junta de Govern nosaltres. 
Seria a la informativa (es senten veus de fons), però no hem fet la reunió de grup del 
Consell Comarcal encara. Entendrà que si no hem fet la reunió la informació del 
Consell Comarcal no m’ha pogut arribar. Si la tenen estaria be que m’avisessin perquè 
així ja estaria informat, (es senten veus de fons). Si arriba una partida superior a 
l’Ajuntament, estaria bé que l’Ajuntament m’avisés abans de que tingui que anar a la 
reunió, un altre organisme, a la meva gent. Partint d’aquí també tenim un problema gros 
que això ho portem parlant des de que va començar el procés d’atorgació de beques, i 
com vostè bé ha dit, anem ja a les vacances de Nadal. El curs va començar al setembre. 
L’any que bé això no es pot tornar a repetir. L’any que bé, en el moment que sortin les 
resolucions, tota beca que quedi fora de la cobertura per falta de pressupost te que ser 
assumida per l’Ajuntament, i això és el que votarem ara. I es tindrà que complir i no es 
pot allargar perquè m’he fixat que hi ha gent que renuncia, no se per què. Potser no 
arriba, no arriba en el temps, i clar així, considera que hi ha gent que renúncia  perquè ja 
no li serveix tenim més. M’agradaria que el plantejament fos de partida, quan surti la 
primera resolució, corre a cobrir totes les que han quedat descobertes a partir del curs 
vinent. D’aquest curs jo no sé quantes estan en capacitat d’assumir de rebre aquesta 
beca, perquè potser ja les han retirat, si ja porten mig curs, sense rebre la beca, un 
trimestre, potser ja no van al menjador directament, perquè no ho poden assumir. 
Agraïm, sembla positiu aquest gir social, però es podria haver fet abans. No calia que 
vinguéssim a recordar una cosa que es bastant bàsica i que a més sabem per experiència 
que es produeix a més pobles i el nostre no és un cas a part. Agraïm el vot i esperem que 
l’any que bé aquesta situació ja sigui passat i mai més es torni a repetir-se. Gràcies. 
 
Pren la paraula el Sr. Jiménez i diu: Té raó es podia haver fet abans durant 4 anys 
anterior aquesta proposta es podria haver fet i aprovat, amb una sensibilitat tal i com 
tenim ara i no es va fer. I no es va fer cap proposta. Ara és benvinguda la seva, però jo 
ja li he anticipat que nosaltres ja teníem previst amb la creació d’aquest Consell tractar 
tots aquests temes, però és evident que es podia haver fet abans. 
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SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per unanimitat dels quinze membres 
assistents, sobre els disset que de dret i de fet componen la Corporació, i per tant, amb 
el quòrum legal.  
 
El sr. President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia: 
 
 

13. MOCIONS, PRECS I PREGUNTES 
 
Pren la paraula el Sr. Vega i diu: Bé, la primera pregunta la faré dirigida a l’Alcalde 
perquè no sé exactament cap aquí dirigiu per tema de polítiques ambientals, que 
recentment a conclòs a Paris la 21 conferència pel Canvi Climàtic i ha resultat l’acord 
de París, i al mateix temps a París s’ha celebrat la Cimera (...) pel clima, on a la Caixa 
Catalunya qui treballa sobretot les Diputacions qui lideren el treball pel tema reducció 
d’emissions i lluita contra el canvi climàtic. Però en aquest cas, comprenent que a les 
Franqueses és un municipi que no té un excés de factor contaminant, o sigui no és un 
dels pobles mes contaminants, sí que l’objectiu que està previst és reducció de gasos 
d’efecte hivernacle d’un 20% al 2020 a un 40% al 2030. Ja que som un municipi molt 
dispers i això genera un transit elevat de vehicles privats, i això és un element 
contaminant considerable, que quines previsions té el nostre govern de les Franqueses 
en aquesta legislatura, de treballar pel transport públic per reduir l’efecte hivernacle i 
el canvi climàtic a mesura limitada que pot fer el municipi, però que el tema del 
transport públic és una via d’actuació?. Una altra pregunta és que al web municipal, en 
l’acord que van tenir vostès govern previ esquerra i CIU en l’investidura ja van dir  
que tindrien que figurar a l’apartat de regidors, les dedicacions o els treballs que es fan 
com a càrrecs públics a altres ens, siguin consorcis, Consells Comarcals, Diputacions, 
que d’aquí no hi ha ningú crec, (es senten veus de fons). També estaria bé al caire 
informatiu que informeu d’on està la gent participant. És interessant per a la 
ciutadania, jo penso. Però això està pendent, teniu un acord signat amb  Esquerra, 
encara no l’hem vist. S’ha publicat el tema de l’Ajuntament, no el tema extra 
municipal de moment. (Se senten veus de fons). I després sobre el tema de l’expedient 
sobre d’habitatge per ús indegut per la banca, voldríem preguntar en quin estat es troba 
actualment, al Regidor d’habitatge suposo que pertocaria, Urbanisme, perquè 
Granollers ja ha començat a sancionar habitatges en ús especulatiu per part de la banca 
i volem conèixer en quin estat es troba els expedients a les Franqueses. En relació a un 
tema semblant però diferent, la llei 24/2015 contra la pobresa energètica i per 
l’emergència habitacional aprovada al Parlament de Catalunya. Està aprovada, és una 
llei en actiu que es té que acomplir i en principi la Generalitat te que haver enviat al 
Govern un reglament, són uns manuals de com aplicar aquesta llei. Volem conèixer si 
aquestes indicacions del Govern de la Generalitat han arribat ja al Govern de les 
Franqueses. També volem preguntar si amb relació al ple anterior, amb unes preguntes 
que vam fer amb el tema del sistema semafòric, que de fet ja me les han respost abans 
amb l’acord que han fet amb Esquerra, que és que ens expliquéssiu quins documents 
deien que la única alternativa viable per triar, i quines alternatives s’havien descartat. 
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Vist que l’informe es té que fer ara, entenc que no s’havien fet aquests informes 
prèviament, no sé si fer la pregunta, si havia informes prèviament a contractar el 
sistema. I també preguntar al cost de retirada del sistema em vau dir que no es podia 
quantificar, vull preguntar si el cost és el que està contemplat en el reglament de la llei 
de contractes del Sector Públic on diu que la previsió de beneficis de pèrdua de lucre 
cessant en cinc anys vista, és la sanció que ens podria caure per retirar el sistema, 
perquè he anat a mirar el llibre de llei i és el surt allà, i no sé, m’ho podrien respost per 
part del govern, no costava tant. També una altre, últim punt, una pregunta, que és 
sobre a partir de les comissions sobre la carretera de Cànoves i el camí de Llerona a 
Marata, ha sortit que es va demanar un estudi global de mobilitat no només al camí 
sinó també al municipi per estudiar la problemàtica de mobilitat del municipi  en 
conjunt. Volem saber si s’ha demanat a la Diputació de Barcelona aquest estudi, que 
s’ha demanat a les darreres comissions si està demanat o no. Gràcies. 
 
El Sr. Bernabé pren la paraula i diu: volia fer un prec si és possible. Voldria explicar ja 
que s’ha citat tant per vostè com per part del Sr. Profitós, per què aquest grup 
municipal no es va reunir amb vostès si té interès de saber-ho, i sinó simplement em 
callo, i continuem amb les preguntes. No? no té interès? Vale. 
 
Pren la paraula el Sr. Corchado i diu: una pregunta, vostè a l’anterior ple, es va 
comprometre a que quan  vingués la delegada del Govern, muntarien una reunió amb 
tots els grups municipals, els portaveus per reclamar i exigir el pagament dels 3 
milions d’euros que la Generalitat deu a les Franqueses pel tema del Pla de Barris. 
Vostè va enviar un correu el 10 de desembre ales 10:25 de la nit, informant que la 
delegada del govern venia l’endemà i deia “pel vostre coneixement”. En cap cas se’ns 
ha informat que podíem assistir a questa reunió; en cap cas el que van muntar que 
arribava a les 13 hores, que es traslladava a alcaldia per signar el llibre d’honor i que 
després vostès com a govern tenien un dinar de treball. M’agradaria saber per què el 
que vostè es va comprometre no ho ha complit aquí? Es va comprometre a sessió 
plenària vostès és el que  ha fet que  no ens deixi anar a veure  a la subdelegada del 
govern, delegada disculpi. Volíem preguntar també el tema de la carretera però ja ho 
han fet ells doncs perfecte. Entenc que el pacte que vostès han fet al no estar informats 
els grups de l’oposició, entenc que no hi ha cap mena de modificació al pressupost que 
teníem i entenc a la vegada que els hauran de ficar com a al·legacions del pressupost i 
que ens enviaran. 
 
Pren la paraula el Sr. Marín i diu: la meva pregunta aquesta va adreçada a qualsevol 
membre del govern, bueno en tot cas que no sigui el Sr. Profitós, si pot ser. Bé, la 
pregunta és, quan faran vostès un mapa dels equipaments municipals dels que 
disposem i a la mateixa vegada, doncs reunions amb totes les entitats per veure les 
necessitats que tenen i poder donar respostes ajustades a la realitat intentant fugir, si 
més no, de la improvisació que a vegades pot suposar una despesa per aquest 
Ajuntament? Com és ara, sense anar més lluny, d’aquests 12.000 euros que 
segurament els gastarem amb un local que tots sabem no. Pensem que tenim locals  
buits i que caldria fer aquest mapa i així hi hauria un estalvi molt important, no? 
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També pensem que portem 7 mesos treballant i es podria haver avançat en aquest 
tema. I en aquests moments no estaríem parlant doncs de tornar a llogar un local per 
aquest import que hem comentat de 12.000 euros durant tot l’any.  
 
Pren la paraula la Sra. Reche i diu: La meva pregunta es pel sr. Torres. Parlo en nom 
dels AMPAS de Guerau de Liost i de l’Escola de Colors. Es van reunir amb vostè per 
parlar de la senyalització de les escoles. Són les úniques escoles que no tenen marcat 
on estan, que no hi ha cartells que diguin “Escola Colors”, “Escola Guerau de Liost”. 
Es va dir que això ja estava en marxa; de fet ja havíem parlat amb l’anterior regidora, 
ja se li havia dit que estava en marxa, van reunir-se amb vostè se’ls hi va dir que ja 
estava en marxa. Continuem sense senyalització. Esperen resposta. 
 
Pren la paraula el Sr. Profitós i diu: un parell de preguntes, tres perdó. La primera pel 
regidor Torres. Suposo que n’és conscient de que la rotonda que tenim entrant a 
Bellavista quan surts de la ronda, que té aquelles lletres metàl·liques, la primera B, la 
B de Bellavista està alterada... més que res si ho sabeu; en preneu nota, no és una cosa 
que mengi pa, però bàsicament que no ens trobem que se us demani una moció. És 
adir, ho sabeu, ja està i avall. La segona cosa pel sr. Ganduxé. Segona part de la 
pregunta que se li ha fet sobre el tema d’aquest estudi més ampli en relació al trànsit i 
això. Si no s’ha fet, es farà a instàncies de l’Ajuntament? O cal que ho demanem els 
demès? Vull dir només és això,  si s’ha de demanar expressament o si es farà igual. 
Tercera pregunta, aquesta és per alcaldia perquè és d’alcaldia des d’on ens ha vingut el 
correu. Hem rebut un correu tots els regidors dient-nos que hi havia a la nostra 
disposició un parell d’entrades pels pastorets, pel concert de Cap d’Any. Potser ho 
entès malament, però he entès que aquestes entrades eren de franc. No sé, jo en el cas 
meu allà on aniré ja he comprat les entrades. Jo voldria que m’aclarissin si realment, a 
veure no sé, si realment aquestes entrades són de franc i voldria fer una consideració. 
Que si de cas que es prenguin nota de la propera junta de portaveus, parlar-ne si el fet 
de que n’hi hagin 17 que estem aquí d’alt ha de fer que amb un espectacle 
l’Ajuntament es gasti pues no sé, 300 euros, 400 euros per nosaltres, em sembla que 
això no mereix la pena. A mi em sembla que nosaltres hem de pagar qualsevol 
activitat de la que anem, que com a molt l’alcalde que té l’obligació de representar el 
municipi i el regidor del ram, poden tenir una invitació per això i que en qualsevol cas 
si opten per aquesta espècie, que sigui com a retribució en espècie pel regidor de 
govern o d’ oposició que accedeixi en aquí. I la última cosa és un prec, un prec a  tots 
els regidors. Qui estigui cobrant alguna cosa en la seva condició de regidor o per ser 
regidor de l’Ajuntament de les Franqueses, d’un organismes supramunicipals, etc etc... 
si de moment és possible que hi hagi coses que l’Ajuntament no sap, segons em van 
comentar dies enredera, feu el favor de comunicar-ho en el propi Ajuntament perquè 
es pugui incloure dintre de la llista del que nosaltres estem rebent per la nostra funció. 
Res més. 
 
Pren la paraula el Sr. Torres i diu: Buenas noches. Sra. Reche, sobre la señalización, la 
legislatura anterior no lo sé, yo le digo que esta en marcha, y por norma lo que digo lo 
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cumplo, y a parte en breve. Y sobre la rotonda es un problema de un accidente de 
tráfico y estamos a la espera de la respuesta del seguro. 
 
Pren la paraula la Sra. Pruna i diu: jo només li puc dir una cosa que sí que a les 
Franqueses properament tindrem, doncs que és un medidor de partícules que es 
posaran en els semàfors de la població. Això ens ho porten des de la conselleria de 
Medi Ambient, doncs perquè és una demanda que s’ha fet en varis pobles del Vallès 
Oriental, perquè ja va sortir en la penúltima reunió que es va tenir de que... Lo que 
teníem més de pol·lució era del trànsit rodat, no? i ara sí que ens posaran aquests 
medidors en els semàfors per saber realment, doncs com estem de les partícules 
mediambientals. No sabem encara quan el tindrem, ni quants ens en donaran per 
població, creiem que ho faran pel gruix de la població que tenim. No ho sabem. Els 
hem de posar nosaltres perquè ells diners ja ens han dit que no en tenen, és a dir, ens 
donen els medidors però des d’obres i serveis és una feina que s’haurà de fer, de 
posar-los; ells ens diran com, però és una cosa que haurem d’assumir. I lo del 
transport, jo no sóc del transport. Bé, jo només sí que puc dir-li doncs que tenim un 
medidor també de mediambiental a l’estació mediambiental a Llerona, i sí que s’ha 
demanat des del Consell del Poble que el tenim per 3 mesos que passi a ser de 6 o 1 
any. Això s’ha demanat a veurem que ens contesten. 
 
Pren la paraula el Sr. Jiménez i diu: Si varis temes. El tema de les retribucions. Estic 
d’acord de que ha de figurar a la pàgina web tota la retribucions que qualsevol 
membre d’aquest consistori, pel fet de ser regidor d’aquest consistori tingui 
intervenció en altres entitats supramunicipals. El cas meu, les retribucions que jo tinc 
del consell comarcal no venen donades per l’Ajuntament, sinó que venen per 
designació directe del meu partit. Per tant no estic obligat a fer una aplicació aquí, no 
obstant el consell comarcal surten. Si algú té l’interès de veure quines són les meves 
retribucions com a membre del partit que estic, que és Demòcrates de Catalunya, ho 
dic perquè algú ara que ha marxat, no sabia el nom del partit de que si més no estava 
jo, que ho sapiguessin. Per tant en allà també estan les retribucions que jo tinc que 
percebre. Per tan és el motiu que no surten. (es senten veus de fons) Ah però la 
transparència del consell jo no mano, en tot cas li demanen vostès i li diuen. En quan, 
m’ha comentat que no li vaig explicar el cost de la rescissió  del contracte del sistema 
semafòric. No, jo li vaig dir, donat el cas, podríem fer una valoració i això seria quan 
entrés en un procés judicial, perquè miri hi ha una qüestió. Amb el contracte que tenim 
ara en vigència encara no està establert tot el sistema que s’ha de proposar, per tant si 
avui en dia hi hagués un litigi, hauríem de fer no una valoració tal com vostè ha dit per 
la llei de contractes, sinó també per altre situacions perquè seria per una branca de 
deficiència amb l’inici de la quantificació dels beneficis etc... Per això li vaig dir que 
donat el seu moment se li podria quantificar. I amb el tema d’habitatges és un tema 
que portem conjuntament amb el regidor d’urbanisme. Hem demanat la relació de tots 
els habitatges propietat de les entitats financeres. Ells com àrea ja han fet la sol·licitud. 
Ens consta de que si no ha arribat avui, demà ha d’arribar la comunicació perquè s’ha 
de fer la demanda de forma oficial, per una qüestió de protecció de dades. Per tant no 
sé si l’han rebut, però sinó l’han rebut avui, en breu l’han de rebre segons les 
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informacions que m’ha passat a mi. En quan arribin iniciarem el tràmit per fer acords 
amb el departament d’habitatge per disposar d’habitatges per gestionar directament 
aquest Ajuntament; la possibilitat de reconvertir habitatges d’una sola habitació, amb 
dues. Però tot això és un  tràmit que s’està treballant. El què volem és, per una part, 
iniciar els tràmits en les entitats financeres per poder trobar aquests habitatges i posar-
los posar a disposició de la gent amb una necessitat d’urgència; primer hi ha aquests, i 
tot això va encaminat amb el conjunt a fer la possibilitat de fer. (es senten veus de 
fons). Si, i disculpi si abans l’hi entorpit amb la seva resposta. 
 
Pren la paraula la Sra. Ginestí i diu: Sr. Profitós, bona nit. Referent al tema dels 
espectacles. Si n recordo malament, el mes d’octubre més o menys es va enviar un 
mail des de la meva àrea a tots els regidors dient que el tema de les entrades i 
espectacles, en el cas dels regidors, es facilitaria una entrada per regidor més un 
acompanyant. Aquest seria l’ítem general per tots els espectacles, excepte en aquest 
últim que vam fer que era per la Marató, era l’únic que era excepcional. Tot i així 
s’està treballant en un protocol, si es pot dir així, perquè sigui això ja ferm. 
 
Pren la paraula el Sr. Ganduxé i diu: Bé, bona nit, la contesta va pel sr. Vega i el sr. 
Profitós. Em diuen vostès si hem demanat l’estudi de pacificació i lo que és l’estudi de 
la carretera 5151, mobilitat, val? Això està demanat. Ja es necessitava la conformitat 
del Sr. Alcalde, el Sr. Alcalde ho ha signat i això està demanat. O sigui que la 
comissió no haurà de fer cap pas. Quan ho tinguem, no sabem quan temps tardarà, 
haurem de convocar llavors una altre vegada a la comissió. Bona nit. 
 
Pren la paraula el Sr. Alcalde i diu, que el tema de la posta del transport públic jo crec 
que ho hem fet, a l’anterior govern, i aquest us puc dir que almenys l’autobús propi, el 
de les Franqueses, mes rere mes, està incrementant el seu passatge. I ara estem parlant 
amb Sagalés per reordenar també, ens han fet una proposta de reordenació del 
transport, que estem acabant de .... , no ens agrada massa, perquè perdem algun 
trajecte, però que si haurien més horaris i més freqüències, a la línia que va de la 
Garriga cap a Montornès, val? I tindríem freqüències cada 15 minuts, però perdríem la 
línia directe les Franqueses - Barcelona i les Franqueses – Vic. Llavors això és una 
cosa que volem estudiar i que també volem parlar amb vosaltres, val? Per tant, aquesta 
és una cosa que ens grinyola una miqueta però a canvi de que tinguéssim, no la 
perdríem perquè tindríem que fer transbord. Clar, a la Garriga transbord i agafar cap a 
Vic, i a Granollers fer transbord i agafar cap a Barcelona. Però a nosaltres això no ens 
acaba d’agradar a canvi de que la línia tingués cada 15 minuts un transport que ens 
portaria a l’hospital, que ens portaria a l’estació d’autobusos i que ens portaria a 
l’estació de Granollers centre. Ho hem d’acabar de sospesar. Pel que fa a la delegada 
del govern és veritat i us demano disculpes en aquest aspecte. Una mala coordinació i 
quan me’n vaig enterar a les deu del vespre us vaig fer el correu. És així, no us puc dir 
una altre cosa que demanar disculpes, en aquest aspecte. Llavors per fer el mapa 
d’equipaments, en aquests moments estem finalitzant el pla d’actuació municipal. El 
28 de desembre, el dia dels Innocents, ens reunim per acabar de tancar a nivell polític i 
nivell tècnic i una de les coses a solucionar evidentment són els equipaments, que en 
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fem amb els equipaments, com els utilitzarem, els que estan amb desús, com tindrem 
els diners per arreglar-ho, etc... etc... Això és una cosa que estem treballant. I amb el 
tema de les entrades, hem de parlar eh, però jo també estic amb vostè. Hi ha algunes 
que jo crec que sí s’han de pagar, algunes possiblement no, hauríem d’acabar de mirar. 
Per exemple el concert de la Meravella jo crec que s’hauria de pagar. Ens costa diners. 
Tenim una subvenció però els Pastorets possiblement, com que són municipals 
podríem tenir màniga més ampla, i al cap i a la fi els que esteu aquí sou regidors i 
representeu el municipi, val? Clar conjugar això no és fàcil però és veritat sou regidors 
i representeu el municipi. Llavors crec que ja n’hem parlat... Sí, el tema de les 
dedicacions jo us ho comento, us dic perquè ho sapigueu. Estic al Consell Executiu de 
l’ACM i sóc el president sectorial de la funció pública. Em sembla que tinc  4 reunions 
a l’any i la dieta neta serà de 150 euros. Això us ho comunico perquè ho sapigueu i ho 
penjaré a la pàgina web, no tinc cap altra dieta més. Llavors les altres que tenen de  
gent del càrrec sigui Consorci de Residus, Consorci del Besòs quan s’hi va, que em 
sembla que la dieta és de 50 euros, quan hi vagin que és una vegada al mes també ho 
penjaran. Però aquest portal crec que ja està en funcionament. Jo almenys m’hi vist ja. 
(es senten veus de fons) i el Sr. Alcalde diu: Jo no crec que ens hagi arribat res, no 
crec, almenys a nivell polític no, ara preguntarem a nivell tècnic. 
 
 
 
El President aixeca la sessió, de la qual, com a secretari estenc aquesta acta.                                                                                                                        
 
 


