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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
 

Data: 26 de novembre 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 
ÀNGEL PROFITÓS MARTÍ, regidor 
FRANCESCA MASCLANS BADIA, regidora 
FRANCESC TORNÉ VENTURA, regidor 
JAVIER ÁLVAREZ ÁLVAREZ, regidor 
 
JOAQUIM BACH FABREGÓ, interventor accidental  
JOSEP MARIA AMORÓS BOSCH, secretari 
 
S’ha excusat: 
 
ERICA RECHE FERNÁNDEZ, regidora 
 
 

1. APROVAR ESBORRANY ACTA SESSIÓ ANTERIOR 
 
El sr. PRESIDENT obra la sessió i pregunta als senyors regidors si desitgen realitzar 
alguna esmena al contingut de l’acta de la sessió del dia 29 d’octubre de 2015.  
 
No havent-hi cap intervenció  es procedeix a l’aprovació i signatura de l’esborrany de 
l’acta de la sessió anterior. 
 
El sr. President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia: 
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2. DONAR COMPTE DE L'INFORME D'INTERVENCIÓ DE 
SEGUIMENT DEL PLA D'AJUST CORRESPONENT AL TERCER 
TRIMESTRE DE 2015 

Don Joaquim Bach i Fabregó, Interventor accidental del Ayuntamiento de Les 
Franqueses del Vallès, en cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 2/2012, de 
27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad financiera, y que desarrolla la 
Orden HAP 2105a / 2012, de 1 de octubre respecto a las obligaciones  de suministro de 
información previstas en la Ley, se procede a emitir el presente 
 
INFORME 52/2015 DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE AJUSTE 
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE 2015 
 
1. ANTECEDENTES 
 
En fecha 27 de marzo de 2012, el pleno del Ayuntamiento aprobó el plan de ajuste al 
que se refiere el artículo 7 del Real Decreto Ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que se 
determinan las obligaciones de información y los procedimientos necesarios para 
establecer un mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las entidades 
locales. 
 
El objetivo del plan de ajuste era la generación de suficientes recursos para poder 
proceder a la devolución de la operación de endeudamiento ligada con el mecanismo de 
pago, con unos indicadores a lo largo del período de su vigencia positivos: remanente de 
tesorería, recursos generados netos, cumpliendo los objetivos de estabilidad 
presupuestaria y sostenibilidad financiera,  dando cumplimiento asimismo a los plazos 
previstos para el pago de las obligaciones de la entidad local. El plazo máximo de 
vigencia era de 10 años, hasta el ejercicio 2022. 
 
La  disposición adicional séptima del Real Decreto Ley 17/2014, de 26 de diciembre, 
amplió en un año el plazo de amortización de la operación de endeudamiento con cargo 
al fondo de financiación de los pagos a proveedores concedido en los términos del Real 
decreto Ley 4/2012 
 
El artículo 10 del Real Decreto Ley 7/2012, de 9 de marzo, por el que se creó el fondo 
para la financiación del pago a proveedores, se recogen las obligaciones de información 
de las entidades locales, estableciendo que las entidades locales que hayan formalizado 
las operaciones de endeudamiento previstas en este Real Decreto Ley, deberán presentar 
trimestralmente al Ministerio de Economía y Hacienda y Administraciones Públicas el 
informe del interventor sobre la ejecución del plan de ajuste contemplado en el artículo 
7 del Real Decreto Ley de 4/2012, de 24 de febrero, del que se dará cuenta al pleno de 
la corporación local 
 
Para las entidades locales no incluidas en los artículos 111 y 115 del texto refundido de 
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, caso en que se encuentra el Ayuntamiento 
de las Franqueses del Vallès, la remisión del primer informe trimestral (que incluirá los 
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datos acumulados de todo el ejercicio), se realizó transcurrido un año desde la 
aprobación del plan de ajuste. 
 
La información a suministrar corresponde a unos formularios que se adjuntan al 
presente informe y que han de ser remitidos al Ministerio de Economía y Hacienda y 
Administraciones Públicas por vía telemática  con el presente informe de seguimiento 
correspondiente al tercer  trimestre del ejercicio 2015, y la fecha límite para ello es el 
día 31 de octubre de 2015 a las 18:00 horas (hora peninsular). 
La entidad local ha cumplido con la obligación de remitir en el plazo previsto el informe 
trimestral sobre el cumplimiento de los plazos previstos en la Ley 15/2010, de 5 de 
julio, de modificación de la Ley 2/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen 
medidas de lucha contra la morosidad de operaciones.   
 
2. SEGUIMIENTO PLAN DE AJUSTE - PREVISIÓN 30/09/2015 
 
MEDIDAS DE INGRESOS 
 
MEDIDA 1: AUMENTOS TRIBUTARIOS 
 

a) Incremento del IBI. 
 

En la confección del plan de ajuste se estimó un aumento de recaudación en 425.000 
euros anuales.  
En la confección de las ordenanzas fiscales para este ejercicio se redujo el tipo 
impositivo  y se situó en el 0,745% para compensar el incremento de valores catastrales 
del municipio para el 2015 (10%), que se producirá en aplicación de la actualización de 
valores por la ley de Presupuestos Generales del Estado para 2015 para los municipios 
que aprobaron su última ponencia en 1999, caso en que se encuentra el ayuntamiento de 
les Franqueses del Vallès 
El  padrón del ejercicio 2015 asciende a 4.878.130,76€. El aumento respecto al ejercicio 
anterior (unos 250.000€) es debido a la revisión catastral realizada y a la incorporación 
al padrón de las incidencias detectadas.  
El padrón correspondiente a 2014 fue de 4.628.761,38€, el de 2013 fue de  
4.609.521,75€ y el de 2012 fue de 4.426.832,98€.  
La recaudación neta correspondiente al ejercicio 2011 fue de 3.626.935,59€, la 2012 fue 
de 4.097.931,31€, la de  2013 fue de 4.237.202,84€ y la correspondiente a 2014 fue de 
4.410.917,20€.  
Durante este tercer trimestre la recaudación asciende a 3.275.427,22 euros.  A fecha de 
30 de setiembre de 2014 la recaudación fue de 2.742.197,43 euros, cuando a la misma 
fecha en 2013 fue de 2.664.532,55€, en 2012 de 2.617.860,87€ y en 2011 de 
2.445.406,07€. 
 
En el calendario fiscal del ayuntamiento se ha fraccionado su recaudación intentando 
potenciar  la domiciliación bancaria: 
 -Recibos domiciliados:  



Ple 26/11/2015 – pàg. 4 

1. la primera fracción: 1 de junio   
2. la segunda fracción:  2 de noviembre  

-Recibos no domiciliados:  del 1 de abril al 4 de junio  
 
Se espera cumplir o incluso superar los 425.000 euros previstos.  
 
b) Revisión catastral 
En aplicación de la Ley 16/2012, de 27 de diciembre, por la que se adoptan diversas 
medidas tributarias para consolidación de las finanzas municipales, el Ayuntamiento de 
las Franqueses del Vallés se acogió durante el primer trimestre de 2013 a la 
actualización de los valores catastrales de los bienes inmuebles urbanos por aplicación 
de los coeficientes previstos, a estos efectos, en las Leyes de Presupuestos Generales del 
Estado que entró  en vigor a partir del ejercicio 2014. 
 
Asimismo este Ayuntamiento fue incluido en el proceso de Regularización prevista para 
todos los municipios entre 2014-2015, para el primer semestre de 2014.  
Durante el ejercicio 2014 la empresa designada por la Dirección General del Catastro 
comunicó al Ayuntamiento la apertura de 566 incidencias por omisiones y/o 
regularizaciones en IBI. De este total de 566 incidencias, 190 no comportarán atrasos y 
serán incorporados al padrón de 2015. Las 376 restantes comportarán atrasos (2014-
2013-2012 y 2011) además de ser incorporadas al padrón de 2015. 
 
En estos momentos las incorporaciones al padrón suponen un aumento de unos 250.000 
euros. Del total  liquidaciones de los atrasos previstas para el tercer trimestre se han 
practicado unas 300 liquidaciones por un importe total de 540.000 euros. Las restantes 
no se han practicado por tener alegaciones pendientes de resolución por parte de la 
dirección general del Catastro 
 
Se aumentan la liquidaciones por este concepto en este trimestre a 540.000 euros 
 
c) Incremento medio de los impuestos 
Para los ejercicios 2013, 2014 y 2015 se propuso en el plan de ajuste un incremento 
lineal de un 3% (excepto IVTM y la tasa por recogida de residuos por la que se propuso 
un incremento del 5%) Para el resto de ejercicios se propuso un incremento del 2,5%. 
 
Para el ejercicio 2015 se aprobó una congelación general de las tarifas, potenciándose el 
aumento de recaudación en base a las inspecciones o infracciones.   
 
MEDIDA 3: POTENCIAR LA INSPECCIÓN TRIBUTARIA PARA 
DESCUBRIR HECHOS IMPONIBLES NO GRABADOS 
 
a) Inspección tributaria licencias de actividad 
 
Durante el ejercicio 2012, se contrató un servicio externo para actualizar los datos 
referidos a empresas que operaban en el municipio sin licencia de actividad o para 
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verificar que la licencia se adecuaba a la actividad realizada. Se estimó un incremento 
de recaudación de 50.000 euros para el ejercicio 2012, que ayudaría a paliar la caída de 
ingresos producida en los últimos ejercicios. 
 
El total liquidado por este concepto en el ejercicio 2012 fue de  23.630,70 euros, en 
2013 fue de 84.067,11 euros y en 2014 fue de 25.620,33 euros 
 
La liquidaciones efectuadas por este concepto durante el tercer trimestre de 2015 
ascienden a 638,70 euros, que con los liquidados los trimestres anteriores por importe 
de  7.922,95 euros se prevé una recaudación anual de unos 10.000 euros 
  
MEDIDA 4: CORRECTA FINANCIACIÓN DE TASAS Y PRECIOS PÚBLICOS 
 
a) Incrementos de los precios públicos de los servicios deportivos 
 
El incremento mínimo estimado en la confección del plan de ajuste para esta medida fue 
de 30.000 euros anuales.  
El incremento real producido durante el ejercicio 2012 fue de 10.634,74 euros, pasando 
de unas liquidaciones de 156.409,84€ durante el ejercicio 2011 a 167.044,58 euros. 
Durante el ejercicio 2013 el incremento producido respecto al 2011 fue de 34.150,99 
euros, el efectuarse liquidaciones por importe de 190.560,83€, con un amento de 
4.150,99€ sobre los 30.000 euros previstos en el plan.  
La recaudación efectuada durante el ejercicio 2014 asciende a 169.302,77 euros, con lo 
que el aumento producido respecto al ejercicio 2011 es de 12.892,93 euros no 
cumpliendo con los 30.000 euros previstos en el plan de ajuste, produciéndose una 
diferencia de 17.107,07 euros. 
Para el ejercicio 2015 se ha previsto una recaudación de 176.000 euros, lo que 
supondría un aumento de 20.000€ respecto a 2011, pero que suponen una reducción de 
10.000 euros anuales respecto a los 30.000 euros previstos en el plan para este 
ejercicio. Durante este primer trimestre la recaudación ascendió a 44.860,51€, durante el 
segundo trimestre la recaudación asciende a  54.845,61 y durante el tercer trimestre 
asciende a 41.074,93€, por lo que puede que no se produzca reducción y se mantengan 
los 30.000 euros del plan de ajuste. El aumento  trimestral producido es de 2.500€  
 
b) Incremento de precios de otros servicios públicos 
 
En la confección del plan de ajuste se estimó un incremento anual de 10.000€   
No se prevé incremento de recaudación por este concepto  
 
Tasa de recogida y eliminación de RSU 
 
Para los ejercicios 2013, 2014 y 2015 se propuso en el plan de ajuste un incremento 
lineal del 5%, para adecuar el coste del servicio al incremento del coste de la vida que 
no se había podido recuperar en ejercicios anteriores Para el resto de ejercicios se 
propuso un incremento del 2,5%.  
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Para el ejercicio 2014 se propuso una disminución del 1% en la confección de las 
ordenanzas fiscales. Para el ejercicio 2015 se han mantenido tarifas 2014.   
 
El padrón correspondiente al ejercicio 2012, sin tener en cuenta las liquidaciones, fue de 
1.340.929,71€. El de 2013  fue de 1.380.607,65€. El del 2014 fue de 1.367.074,54€. El 
de 2015 asciende a 1.378.531,08€ 
 
En el calendario fiscal aprobado por el ayuntamiento se establece que la tasa de 
recogida de residuos se pone al cobro el día 1 de abril para los recibos no domiciliados. 
Para los recibos domiciliados se conceden 2 fracciones: el 1 de junio y el 2 de 
noviembre. 
 
Se ha pasado de una recaudación de 1.159.037,78 euros en el ejercicio 2011 a 
1.305.926,62 euros en el ejercicio 2012,  a 1.306.398,19 euros en  el ejercicio 2013 y a 
1.300.523,51 euros en 2014 
 
Se espera mantener la recaudación del ejercicio 2014, habiéndose recaudado hasta 30 de 
setiembre 830.693,87 euros  
 
MEDIDA 5: OTRAS MEDIDAS POR EL LADO DE LOS INGRESOS 
 
a) Novación contrato SEAE. 
 
El Ayuntamiento presta el servicio de las instalaciones deportivas mediante gestión 
indirecta, a través de una concesión administrativa.  
En la confección del plan de ajuste se estimó un aumento anual de 100.000 euros 
producto de la renegociación del contrato.  
Durante el ejercicio 2012 se aprobaron las liquidaciones correspondientes a los 
ejercicios 2010 y 2011 después de la auditoría interna efectuada. También se firmó un 
nuevo acuerdo de novación del contrato actual, que tendría efectos en la liquidación 
correspondiente al ejercicio 2012,  
Se efectuaron  liquidaciones durante el ejercicio 2011 por importe  de 53.180,63€ 
(liquidación ejercicio 2009), en 2012 por 215.524,05 euros (liquidación ejercicios 2010 
y 2011), en 2013 por 124.488,84 euros (liquidación ejercicio 2012) y en 2014 por 
120.884,3€ (liquidación ejercicio 2013) 
Durante este tercer trimestre se ha realizado la liquidación correspondiente al ejercicio 
2014 que asciende a 114.753,86 €, lo que supone un incremento de 60.000€ respecto 
liquidación efectuada en 2011, no llegando al aumento de los 100.000 euros 
previstos en el plan de ajuste.  
 
b) Inicio cobro canon anual cesión uso terreno 
 
En fecha 9 de diciembre de 2003 el Ayuntamiento y la  empresa Gestió de Runes del 
Vallès Oriental (actualmente Tecnocatalana de Runes, SL) firmaron un contrato para la 
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cesión de uso de un terreno para la instalación de una planta de gestión de residuos. El 
citado contrato preveía el anticipo de los 5 primeros años por parte de la empresa, una 
vez obtenidas todas las licencias preceptivas para desarrollar su actividad  y un pago de 
54.960 euros anuales a partir del quinto ejercicio con las licencias en vigor. Las obtuvo 
en 2009, obligando el pago del citado canon a partir del ejercicio 2015, por tanto el Plan 
de Ajuste tendrá sus efectos a partir del primer trimestre del ejercicio 2015. 
Durante el primer trimestre se ha realizado la liquidación del canon correspondiente al 
ejercicio 2015 por importe de 54.960 euros 
 
c) Inicio cobro canon concesión uso privativo bien de dominio público 
 
El 9 de enero de 2007 el Ayuntamiento de las Franqueses del Vallès y  la empresa 
Hotels Bisnet, SA (ahora Sidorme Hotels, SA) firmaron un contrato derivado de la 
adjudicación de la concesión del uso privativo de un bien de dominio público 
(equipamientos) para la construcción y posterior explotación de un hotel. El mismo 
contrato preveía el anticipo de los cánones de los cinco primeros años de concesión, 
período que finalizó el 2011. A partir del ejercicio 2012 la empresa concesionaria, debía 
ingresar un canon previsto de 70.000 euros anuales con la actualización  prevista del 
índice de precios al consumo.  Se efectuaron liquidaciones durante el ejercicio 2012 por 
un importe de 73.620,24 euros, durante el ejercicio 2013 por un importe de 75.755,28€ 
y durante el ejercicio 2014 por importe de 75.755,28€.  
 
El tercer trimestre de 2015, el importe liquidado ha  ascendido a 18.938,82 euros, 
siendo la estimación anual de 75.755,28€, lo que supone 5.755,26 euros anuales por 
encima de la previsión efectuada,  1.438,82€ trimestrales 
 
Durante el cuarto trimestre de 2013 se adjudicó a empresa TG INDUSTRIA I 
CONSTRUCCIÓ, SL la concesión del uso privativo de un bien de dominio público 
(equipamientos) para la construcción y posterior explotación de una área de 
estacionamiento de vehículos de transporte de mercancías. El canon anual asciende a 
20.000 euros, a liquidar con un año de carencia. Durante el segundo trimestre de 2015 la 
empresa adjudicataria realizó el ingreso de los 20.000 euros. 
 
Se trata de una medida de ingresos no prevista en el Plan de Ajuste inicial.  
 
MEDIDAS DE GASTO 
 
Como norma general se contempló un incremento medio en las partidas de gastos 
corrientes y transferencias corrientes (Capítulos II y IV) del 2% de media anual a lo 
largo del período de vigencia del Plan. Un incremento inferior al de los ingresos durante 
estos mismos años y que responden fundamentalmente a una previsión del incremento 
del coste de la vida. Sin embargo durante los tres primeros años esta tasa de crecimiento 
se ha situado en el 0% hecho que sumado a las medidas estructurales que se tomaron (y 
que serán vigentes durante todo el Plan de Ajuste) implican un decrecimiento de estos 
capítulos presupuestarios los próximos cuatro años respecto al presupuesto del 2011.  
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Cabe destacar, pues, que los capítulos I, II y IV de gastos, según el plan de ajuste 
aprobado,  estarían congelados desde el ejercicio 2012 hasta el ejercicio de 2015. En 
este sentido, la cifra contenida en el capítulo II de 2012 arrojaba un valor de 5,4 
millones de euros, unos 117 mil euros superiores al 2011, pues en el primero de estos 
ejercicios se incluyeron las facturas pendientes de aplicación presupuestaria del 
ejercicio 2011 (116.773 euros).  El incremento del capítulo II en el ejercicio 2013 fue de 
de 29 miles de euros. Se  efectuó una contención del gasto en líneas generales que en 
algunos casos no fue posible debido principalmente a la previsión de las futuras 
revisiones de precios de los contratos y al incremento de los tipos impositivos del IVA.  
En el ejercicio 2014 el capítulo II se redujo en 105 mil euros respecto al ejercicio 2013. 
En el ejercicio 2015, la reducción del capítulo II respeto a 2014 ha sido de 495.000 
euros en el ayuntamiento. Ello es debido básicamente a una mejor distribución de los 
gastos que se han presupuestado en los patronatos municipales, a quien correspondían 
(el de cultura aumenta en 467 miles de euros y el de deportes en 72 miles de euros), 
siendo el aumento del capítulo II consolidado de 44 miles de euros. 
 
INFORMACIÓN TERCER TRIMESTRE DE 2015 
 
MEDIDA 1: REDUCCIÓN GASTOS DE PERSONAL 
 
a) Jubilaciones de 2012 a 2021 
Del cálculo del ahorro para el período 2013-2022 producido por la no provisión de las 
plazas que quedaran vacantes por jubilación,  se mantiene en este trimestre la cobertura 
de las dos vacantes justificadas por situación excepcionalidad y prioridad de los 
Servicios, sin producirse ahorro. 
 
b) Reducción horas extras por ampliación jornada laboral 
Con la entrada en vigor de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 
2012, la jornada semanal pasó de 35 a 37,5 horas. No se produce ahorro. 
 
c) Reducción de cotizaciones sociales por funcionarización 
El proceso de funcionarización de determinadas plazas laborales finalizó en fecha 31 de 
diciembre de  2014. La previsión de ahorro anual, por la funcionarización de 5 puestos 
de trabajo, es de 10.285,46 euros. Se mantiene el ahorro previsto, y en este tercer 
trimestre de 2015 se obtiene el ahorro trimestral de 2.486,00,-€, en seguridad social 
(desempleo i FOGASA) siendo el ahorro acumulado hasta el tercer trimestre de 
7.587,04,-€. 
  
d) Aplicación del régimen funcionarial del complemento salarial por incapacidad 
transitoria 
El Ayuntamiento dejó de complementar hasta el 100% del sueldo íntegro en casos de 
incapacidad laboral transitoria. Sólo se complementa por la cantidad y el tiempo que 
prevé la legislación vigente y aquellos casos que por acuerdo con los representantes 
sindicales se pactaron en fecha 11/10/2012. El ahorro producido por este concepto en 
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este tercer trimestre de 2015 es de 682,23,-€. El ahorro acumulado de 2015 de 
5.686,12,-€.  
 
MEDIDA 7: CONTRATOS EXTERNALIZADOS QUE CONSIDERANDO SU 
OBJETO PUEDAN SER PRESTADOS POR PERSONAL MUNICIPAL 
 
a) Reducción de gastos jurídicos 
 
Se ha previsto una reducción de 30.000 euros anuales a lo largo de la duración del plan 
de ajuste.  
La reducción producida en el ejercicio 2012 respecto al ejercicio 2011 es de 50.000 
euros, pasando de un crédito inicial de 110.000 euros en el ejercicio 2011 a un crédito 
inicial de 60.000 euros del ejercicio 2012. 
Para el ejercicio 2013 se dotó crédito inicial de 60.000 euros. Se autorizó gasto por 
importe de 34.485,95€ y se reconocieron  obligaciones por importe de 30.189,93€. 
El ahorro anual producido fue de 75.514,05 euros (50.000€ corresponden a la reducción 
de la dotación presupuestaria y 25.514,05€ a la dotación presupuestaria no gastada).  
Para el ejercicio 2014, la dotación presupuestaria se redujo a 50.000 euros, 10.000 euros 
menos que el ejercicio anterior. Las obligaciones reconocidas ascendieron a  41.604,99 
euros, con lo que el ahorro respecto al ejercicio 2013 fue de 18.395,01€ (10.000€ por 
reducción de dotación presupuestaria y 8.395,01 euros por dotación presupuestaria no 
gastada.) 
Para el ejercicio 2015, se ha reducido la dotación presupuestaria a 45.000 euros, 5.000 
euros menos que el ejercicio anterior. Durante el primer trimestre se ha reconocido 
obligaciones por importe de 606,47€, en el segundo por importe de 1.330,88€ y en el 
tercero por 2.240,10€ con lo que se espera mantener e incluso aumentar el ahorro 
producido el año anterior en 25.000 euros anuales, correspondiendo a este  trimestre 
10.000 euros 
 
b) Reducción en estudios y proyectos externos 
 
Se ha previsto una reducción de 30.000 euros anuales a lo largo de la duración del plan 
de ajuste.  
La reducción producida en el ejercicio 2012 respecto al ejercicio 2011 fue de 14.000 
euros, pasando de unas obligaciones reconocidas de 59.000 euros en el ejercicio 2011 a 
45.000 euros en el ejercicio 2012. 
El crédito inicial previsto en el presupuesto del ejercicio 2012 fue de 60.000 euros, 
reduciéndose en el ejercicio 2013 a 40.000 euros.  
Durante el ejercicio 2013 se autorizaron gastos por importe de 26.351,08€ y 
reconocieron obligaciones por importe de 16.230,24, con lo que el ahorro anual fue de 
43.769,76€ (20.000€ producidos por la  reducción de la dotación presupuestaria y 
23.769,76€ por dotación presupuestaria sin reconocimiento de obligaciones).  
En la confección del presupuesto de 2014 se redujo la dotación a 30.000 euros 
estimándose una reducción anual de 10.000 euros respecto al ejercicio anterior. A lo 
largo 2014 se tuvo que aumentar en 27.700 euros la dotación presupuestaria. Durante 
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2014 se autorizaron gastos per importe de 56.619,64 euros, siendo el importe total de 
obligaciones reconocidas 43.509,44.€, con lo que se ha aumentado el gasto en 
14.509,44 euros en lugar de reducirlo en los 30.000 euros previstos inicialmente en el 
plan de ajuste. 
En la confección del presupuesto para el ejercicio 2015 el crédito dotado para este 
concepto fue de 40.000 euros, con lo que se esperaba reducir el gasto en 3.500 euros 
respecto al ejercicio anterior. Hasta este tercer trimestre se ha reconocido obligaciones 
por importe de 13.864,10 euros, con lo que el ahorro anual producido puede ser 
incluso superior y llegar a los 20.000 euros anuales 
  
MEDIDA 15: REDUCCIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TIPO 
NO OBLIGATORIO 
 
a) Novación del contrato de concesión de la Escuela Municipal de Música 
 
El Ayuntamiento presta este servicio público mediante gestión indirecta por concesión 
administrativa a la fundación Conservatorio del Liceo, con la que se negoció una  
reducción de la aportación municipal de 100.000 euros anuales. Se había previsto que la 
novación del contrato tendría efectos en curso 2011-2012. El ahorro real producido en el 
presupuesto de 2012 fue de 144.415,18€ (incluye el ahorro producido correspondiente 
al curso 2011-2012 y el correspondiente al curso 2012-2013).  
El ahorro producido el ejercicio 2013 fue de 115.025€ (incluye el ahorro producido 
correspondiente al curso 2012-2013 y el correspondiente al curso 2013-2014). 
El ahorro producido el ejercicio 2014 fue de 116.300€ (incluye el ahorro producido 
correspondiente al curso 2013-2014 y el correspondiente al curso 2014-2015). 
El ahorro previsto para el ejercicio 2015 es de 116.300€ (incluye el ahorro producido 
correspondiente al curso 2014-2015 y el correspondiente al curso 2015-2016), 
correspondiendo a este tercer trimestre 29.075 euros. 
 
b) Reducción gasto autobús urbano 
 
A lo largo del plan de ajustes se estimó una reducción de 50.000 euros anuales. 
 
Durante el ejercicio 2012 se redujo en 55.000 euros la dotación presupuestaria respecto 
a la dotación del ejercicio 2011 motivada por el acuerdo al que llegaron el 
Ayuntamiento y la empresa Sagalés, concesionaria del servicio de autobús, gracias al 
cual se redujo en 50.000 euros anuales la aportación municipal al servicio.  
Durante el ejercicio 2013 la dotación presupuestaria  al servicio del transporte urbano 
aumentó a 119.000€ porque se incluyó en esta partida la aportación al ayuntamiento de 
Granollers para financiar el déficit (75.000€) que estaba contabilizado en otra partida en 
el ejercicio 2012 y también se incluyeron los gastos de los títulos sociales (30.000€), 
que también estaban contabilizados en otra partida, siendo el aumento real de dotación 
la presupuestaria para el 2013 de 14.000 euros respecto al ejercicio 2012, lo que supone 
una reducción de 41.000 euros respecto a 2011. 
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Una parte del servicio de autobús urbano de les Franqueses del Vallès, L1, L2 (20, 21 y 
22) y L3 está integrado en el área urbana de Granollers, La Roca del Vallès i 
Canovelles. Los gastos producidos durante el ejercicio 2013 por estas líneas ha sido de 
75.351,24€. Hay que tener en cuenta que durante el ejercicio 2013 se  produjo la 
liquidación de la participación en los gastos correspondientes al ejercicio 2012, que 
debido a una reducción de usuarios, significó para el ayuntamiento un gasto 
complementario de 8.373,66€, siendo el gasto total anual de estas líneas de 83.724,90€. 
 
La otra parte del servicio, L6 (L408) servicio de autobús municipal, tubo un coste anual 
de 63.168,48€. En esta línea aumentó el número de usuarios en un 30% respeto al 
ejercicio 2012, pasando de los 16.000 usuarios a los 21.000, debido sobretodo la 
racionalización del servicio, con la implementación de un nuevo recorrido y la 
adecuación del horario.  
 
Por otra parte, se realizó un mayor control en los títulos bonificados, con el que se  
obtuvo un ahorro anual de unos 18.000 euros, pasando de un gasto de 30.000 euros 
durante el ejercicio 2012 a un gasto de unos 12.000 euros en 2013. 
 
El ahorro producido durante el ejercicio 2013 fue de 51.000€ anuales (41.000€ por la 
reducción de la dotación presupuestaria +18.000€ por control títulos bonificados -
8.000€ liquidación ejercicio 2012). 
 
Durante el ejercicio 2014 no se han producido cambios respecto al ejercicio 
anterior y tampoco se prevén para el ejercicio 2015. 
 
c) Nueva contratación concesión Can Font 
 
Se había previsto que con la negociación de la prórroga del contrato que se efectuaría en 
el mes de septiembre de 2012 se obtendría un ahorro anual de 11.000 € (facturan 11 
meses-1.000 € mensuales). Para el ejercicio 2012 se estimó un ahorro de 3.000 euros. 
 
La prórroga del convenio se realizó en agosto de 2012, por 3 ejercicios, y de los 41.000 
euros anuales del ejercicio 2011 se pasó a un gasto máximo anual de 31.000 euros 
(6.000 € como  patrón jurídico y un máximo de 25.000€ en aportación a gastos). El 
ahorro efectuado en el ejercicio 2012 por este motivo fue de 5.000 euros, teniendo en 
cuenta que el gasto anual producido fue de unos 36.000 euros.  
 
El ahorro anual producido en  2013 fue de 13.913,09 euros, 2.913,09 euros superior al 
ahorro previsto en el plan (11.000€ anuales), siendo el gasto anual de 27.949,43 euros 
 
El gasto producido durante el ejercicio 2014 ascendió a 23.985,62 euros, con lo que el 
ahorro anual producido durante 2014 respecto al ejercicio 2013 es de 3.963,81 euros 
 
Para el ejercicio 2015 se prevé mantener el ahorro producido durante el ejercicio 
anterior, Los gastos producidos durante el primer trimestre ascienden a 7.851,21€ , los 



Ple 26/11/2015 – pàg. 12 

del segundo trimestre a 5.155,10 euros y los correspondientes al  tercer trimestre 
ascienden a 4.921,01€ 
 
MEDIDA 16: OTRAS MEDIDAS POR EL LADO DEL GASTO 
 
a) Renegociación contrato recogida de residuos 
 
Se había estimado una reducción del gasto en  el ejercicio 2012 de 50.000 € y de 
100.000 euros  para el resto del período debido a las negociaciones que se habían 
iniciado entre el Ayuntamiento y la concesionaria. El vencimiento del contrato, de 
1.000.000 de euros anuales (1.300.000 euros con la actualización de las revisiones de 
precio a 2013), se produjo el ejercicio 2013. En este contrato se preveía una posible 
prórroga por 2  ejercicios más.  
 
Durante el ejercicio 2013 finalizó el periodo de amortización de los vehículos afectos al 
servicio, que a nivel anual representan un ahorro 115.000 euros aproximadamente. A 
nivel trimestral representa un ahorro de 28.750 euros.  
 
Por otra parte el mes de diciembre de 2013 se suprimió el servicio de recogida de papel 
y cartón, lo que supuso un ahorro anual de 25.000 euros, un ahorro trimestral de  6.250 
euros.  
 
El 25 de septiembre de 2014 el pleno del ayuntamiento aprobó el expediente de 
contratación para una nueva licitación del servicio con un precio de salida de 
1.567.487,59€. En esta nueva licitación se  incluyeron servicios realizados hasta ahora 
por el Consorci de Residuos del Vallès Oriental como la recogida selectiva y el coste  la 
transferencia a la planta de tratamiento de la fracción rechazo. Se pasará a disponer de 2 
vehículos en lugar del 1,5 que figuraban en el contracto actualmente en vigor. También 
incluye aumentar la frecuencia de algunos servicios. A fecha de emisión de este informe 
aunque se ha producido la adjudicación del contrato per 1.457.920,21 euros no se ha 
procedido a la formalización del mismo. 
 
El tribunal de contratación de Catalunya declaró nulo el procedimiento de contratación a 
fecha 1 de julio de 2015. 
 
Por lo tanto el ahorro estimado anual, hasta la adjudicación definitiva, es de 
140.000 euros, correspondiendo a este tercer  trimestre de 2015, 35.000 euros. 
 
b) Renegociación contrato limpieza edificios municipales 
 
Se había previsto prorrogar el contacto durante el ejercicio 2012, y se estaba negociando 
una mejora con la empresa titular, que ofrecía un aumento del servicio al mismo costo 
(la limpieza de un centro escolar que hasta ahora no estaba incluida en el convenio y 
supondría un ahorro anual de 40.000 euros, que para el ejercicio 2012, teniendo en 
cuenta las fechas, estimaba un ahorro de 12.000 €). No se logró llegar a ningún acuerdo 
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y finalmente el Ayuntamiento licitó el servicio que fue adjudicado durante el ejercicio 
2013 por importe de 500.968,62 € ( 414.023,65 € + IVA).  
 
El coste del servicio de limpieza del anterior contrato, junto con la limpieza del centro 
escolar y la limpieza de las dependencias de la sociedad municipal Les Franqueses 
Entorn Verd, SL era de unos 500.000 euros. Aparentemente hubo ningún ahorro, pero 
hay que tener en cuenta la subida del IVA del 3%. 
 
Durante el cuarto trimestre de 2013, el ayuntamiento tubo que modificar el contrato 
suscrito con la empresa IDONIA-NATUR,SL en 49.634,35 euros anuales, para incluir 
nuevas necesidades de limpieza derivadas del incremento en la frecuencia de uso de 
diversos centros, del uso de espacios que no se utilizaban con anterioridad, del aumento 
de líneas en diversas escuelas y de la asunción de trabajos específicos de limpieza que 
hasta el momento no se realizaban, lo que supuso un gasto superior para este ejercicio 
2013 de 16.544,78€. 
 
Durante el ejercicio 2014 no hubo variación respecto al ejercicio 2013. 
 
Durante el ejercicio 2015 no se prevé  variación respecto al ejercicio 2014. 
 
c) Nuevo contrato de mantenimiento de edificios municipales 
 
Se había previsto la licitación de un nuevo contrato de mantenimiento de los edificios 
municipales. Se esperaba una reducción del coste de un 25%, con lo que se esperaba 
una reducción de 25.000 euros anuales.  
 
Durante el ejercicio 2012 se efectuó  una mejor gestión del servicio, reduciendo las 
facturaciones fuera del convenio, pasando de unas obligaciones de 150.489,06 euros el 
ejercicio 2011 a 119.401,74 euros en el ejercicio 2012 y a 95.327,59 euros en el 
ejercicio 2013. Hasta 30 de septiembre de 2014 se reconoció obligaciones por importe 
de 60.339,16 euros 
 
Durante el segundo trimestre de 2014 se adjudicó el nuevo contrato por 46.200 euros + 
IVA lo que supuso un ahorro de 47.500 euros anuales. El inicio del servicio por la 
nueva empresa entró en vigor desde el día 1 de julio de 2014, con lo que el ahorro 
producido en 2014 fue de 23.750 euros. 
 
Para el ejercicio 2015  se estimó un ahorro de 80.000 euros anuales, pero debido a la 
incorporación de nuevos equipamientos municipales y que hasta la fecha se realizaba 
únicamente un mantenimiento correctivo, el ahorro producido será inferior. 
Actualmente se quiere implantar un mantenimiento preventivo y normativo, pasando de 
un operario a 1,5 operarios con lo que el ahorro estimado se reducirá a 30.000 euros 
anuales, correspondiendo al tercer trimestre 7.500 euros.  
 
d) Adhesión al contrato de compra agregada de telefonía y datos 
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La reducción prevista para el ejercicio 2012 era de 10.000 euros anuales y para el resto 
de ejercicios en los que estuviera vigente el plan de ajuste era de 20.000 euros anuales. 
 
El ayuntamiento tenía contratados los servicios de telefonía fija y móvil con varias 
compañías y nunca se había realizado un concurso público para licitar estos servicios. 
Se había iniciado, durante el ejercicio 2012, contactos con el Consell Comarcal del 
Vallès Oriental (CCVO) para la adhesión del ayuntamiento al contrato de compra 
agregada que tenía suscrito este consejo pero no  prosperaron.  
 
Durante el ejercicio 2012 i 2013, fruto de negociaciones que se mantuvieron con la 
compañía suministradora  del servicio de telefonía básica, acceso básico RSDI, puesto 
de trabajo de voz y ADSL, se obtuvo un descuento en la aplicación de las tarifas, 
pasando de un gasto anual de 81.802,19 euros durante el ejercicio 2011, a un gasto de 
72.181,43 euros durante el ejercicio 2012 y  a un gasto de 68.597,21 euros durante el 
ejercicio 2013. 
 
Por otra parte durante el ejercicio 2013 se implementaron otras mejoras, sobre todo por 
lo que respeta a los gastos de conexión a internet. Su resultado económico, estimado en 
un  ahorro anual de unos 5.000 euros, se produjo durante el ejercicio 2014. 
 
Respecto a la telefonía móvil no se había realizado ninguna acción, siendo el gasto 
anual durante el ejercicio 2011 de 24.047,63 euros, el correspondiente al ejercicio 2012 
de 24.004,10 euros y el de 2013 de 23.845,05 euros. 
 
Se optó finalmente por una licitación mediante subasta electrónica de la telefonía, fija y 
móvil, adjudicándose durante el primer trimestre de 2014 a la operadora VODAFONE 
ESPAÑA SAU por 41.079,20€ anuales. La portabilidad de las líneas entre los meses de 
mayo y junio de 2014.  
 
Durante el ejercicio 2013 el gasto en servicio de telefonía básica, acceso básico RSDI, 
puesto de trabajo de voz y ADSL había sido de 68.597,21€ y el servicio de telefonía 
móvil había sido de 23.745,05 siendo el importe total 92.442,26 euros. 
 
Durante el ejercicio 2014 el gasto en servicio de telefonía básica, acceso básico RSDI, 
puesto de trabajo de voz y ADSL fue de 37.685,05€ y el servicio de telefonía móvil de 
33.562,20 siendo el importe total 71.247,45 euros con un ahorro de 21.195,01 euros 
respecto al ejercicio anterior.  
 
Se prevé que en 2015 la reducción será de unos 20.000 euros más porque los efectos de 
la nueva contratación se extenderán  a todo el ejercicio económico, con lo que se prevé 
un ahorro anual de 40.000 euros correspondiendo a este tercer trimestre 10.000 
euros 
 
e) Reducción de gastos en prensa y representación 
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Se  reestructuró y redimensionó el equipo de prensa, no renovando dos contratos 
laborales a su vencimiento, se  modificó el formato de boletín municipal y se  
racionalizó el gasto en las partidas de prensa, publicaciones y representación. El ahorro 
previsto era de 60.000 euros. 
 
La dotación presupuestaria para el ejercicio 2013 se redujo a 140.200 euros que respecto 
a los 160.000 del ejercicio 2012 y a los 190.000 euros del ejercicio 2011, supuso una 
reducción total acumulada de 49.800 euros. 
 
Para el ejercicio 2014 la dotación presupuestaria asignada fue de 130.200 euros, lo que 
supone una reducción respeto a 2013 de 10.000 euros anuales. Durante este tercer 
trimestre se recibió una subvención que ha permitido aumentar el crédito 
presupuestario. Las obligaciones reconocidas ascienden a 162.478,13 euros, no 
produciéndose el ahorro inicialmente previsto, sino un aumento del gasto en 22.278,13 
euros 
 
Para el ejercicio 2015 la dotación presupuestaria asignada ha sido de 136.200 euros, con 
lo que se espera ahorrar 26.000 euros respecto el ejercicio anterior, correspondiendo a 
este trimestre 6.500€. Las obligaciones reconocidas hasta 30 de setiembre ascienden a 
96.898,16€  
 
f) Medidas de ahorro energético en el alumbrado público y en los equipamientos 
municipales 
 
El Ayuntamiento está implementando un plan de racionalización del consumo 
energético del alumbrado público y equipamientos municipales. El ahorro anual 
previsto se estimó en 30.000 euros.  
 
A lo largo del plan se produjeron diferentes apagones selectivos de puntos de luz. El 
último apagón selectivo de puntos de luz efectuado en el municipio lo aprobó la Junta 
de Gobierno Local en la sesión celebrada en 28 de febrero de 2013 
 
Durante el ejercicio 2012 el ahorro producido por reducción del consumo energético 
(apagón de puntos de luz y reducción del tiempo de alumbrado de farolas) fue de 60.000 
euros. Se consumieron 1,6 millones de kW anuales.  También se produjo un ahorro 
importante en la facturación de los consumibles valorado en 160.000 euros. 
 
Durante el ejercicio 2013 el ahorro producido por reducción del consumo energético 
(apagón de puntos de luz y reducción del tiempo de alumbrado de farolas) fue de 40.000 
euros anuales. Durante el ejercicio 2013 se consumieron 1,4 millones de kW anuales. 
Hay que tener en cuenta de todas maneras, el incremento de los tramos de potencias 
altas del segundo semestre de 2013, comportó que el ahorro en KW no comportase el 
proporcional ahorro económico. También se produjo un ahorro importante en la 
facturación de los consumibles respecto al ejercicio 2012 valorado en 73.000 euros. 
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Para el ejercicio 2014 no se produjeron variaciones respecto a 2013, aunque se realizó 
un concurso para la adjudicación del nuevo contrato de mantenimiento de alumbrado 
público que se formalizó en diciembre de 2014.  
 
Este contrato comportará la sustitución de la mayoría de las instalaciones de alumbrado 
por unas de menor consumo y menor potencia, renovación que debe hacerse según 
contrato, dentro de los 6 meses desde la formalización del mismo, y que según el 
informe técnico, comportará un ahorro mínimo del 30 por ciento de consumo, lo cual 
tendrá efectos a nivel presupuestario a partir del tercer trimestre de 2015, aunque hasta 
que haya trascurrido un ejercicio completo se hace  difícil su valoración.  
A 30 de setiembre se ha sustituido el 100% de los puntos de luz y el 60% de los cuadros 
de alumbrado (tele gestión)  
 
g) Reducción de determinadas partidas de gasto corriente (material de oficina, 
correos ...) en un 15% 
 
La reducción media en las partidas de gasto corriente se estimó en un 15%.  
 
El ahorro previsto en la adquisición de material de oficina y en gastos de correos, por 
ejemplo, se  estimó en 20.000 euros anuales.  
La dotación presupuestaria para el ejercicio 2011 era de 125.000 euros. En 2012 se 
redujo a 95.000 euros. En 2013 a 80.000 euros. En 2014 las obligaciones reconocidas 
fueron de 91.237,75 euros. 
Para el ejercicio 2015, la dotación en el presupuesto del ayuntamiento se redujo a 
68.000 euros. Hay que tener en cuenta que para una mejor distribución de costes 5.100 
euros se han previsto en los presupuestos de los patronatos municipales.  
El ahorro previsto anual es de unos 18.000 euros, correspondiendo a este tercer 
trimestre de 2015 la cantidad de 4.500 euros. Las obligaciones reconocidas hasta 30 
de setiembre ascienden a 33.303,75€ con lo que se prevé cumplir e incluso mejorar las 
previsiones 
 
3. ANEXOS 
 
Se adjuntan diferentes anexos según modelo elaborado por el Ministerio de Economía y 
Hacienda 
 
Anexo 1: Informe trimestral de seguimiento de ingresos, donde se comparan las 
magnitudes de la liquidación del ejercicio 2014, los datos previstos según el plan de 
ajuste con los de la previsión de la ejecución para cada trimestre del ejercicio 2015 con 
el detalle de los ajustes propuestos en el plan de ajuste y su grado de cumplimiento 
 
Anexo 2: Informe trimestral de seguimiento de gastos, donde se comparan las 
magnitudes de la liquidación del ejercicio 2014, los datos previstos según el plan de 
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ajuste con los de la previsión de la ejecución para cada trimestre del ejercicio 2015 con 
el detalle de los ajustes propuestos en el plan de ajuste y su grado de cumplimiento 
 
Anexo 3: Informe trimestral de los avales recibidos 
 
Anexo 4: Informe operaciones o líneas de crédito contratada. Actualización CIR-Local 
 
Anexo 5: Informe trimestral de seguimiento de deuda comercial. 
 
Anexo 6: Operaciones con derivados y otro pasivo contingente 
 
Anexo 7: Informe sobre finalización del plan de ajuste 
 
4. CONCLUSIÓN 
 
El objetivo del plan de ajuste era la generación de suficientes recursos para poder 
proceder a la devolución de la operación de endeudamiento, con unos indicadores, a lo 
largo del período de su vigencia, positivos: remanente de tesorería, recursos generados 
netos, cumpliendo los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad 
financiera, dando cumplimiento asimismo a los plazos previstos para el pago de las 
obligaciones de la entidad local. A final del ejercicio se cumple en términos generales 
con las medidas y se cumple con el objetivo básico del Plan de Ajuste, generar recursos 
suficientes para atender el préstamo concertado en su día.  
 
Las previsiones contemplan: 
 
1. Cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria. 
 

No se prevé que se incumpla con el objetivo de estabilidad presupuestaria cuando se 
efectúe la liquidación del ejercicio 2015. 

 
2. Las medidas contempladas en el plan para la mejora de ingresos para el ejercicio 

2015 se cuantificaron en 710 miles de euros. Durante el primer trimestre de 2015 la 
mejora por el lado de los ingresos ascendió a 78,68 miles de euros por encima de lo 
previsto, durante el segundo trimestre ha sido 9,15 miles de euros por encima de lo 
previsto y durante el tercero de 604,58 miles de euros por encima de lo previsto. 

 
3.  Las medidas contempladas en el plan para la mejora de gastos para el ejercicio 

2015 se cuantificaron en 603 miles de euros. Durante el primer trimestre del 
ejercicio 2015 el ahorro  ascendió a 41,29 miles de euros por encima de lo previsto, 
durante el segundo trimestre ascendió a 52,14 miles de euros de ahorro por encima 
de lo previsto y durante el tercero a 68,25 miles de euros por encima de lo previsto.  

 
4.   No se ha recibido ningún aval público durante el tercer trimestre del ejercicio        
2015 
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5. Por lo que respecta a las operaciones o líneas de crédito contratadas y contratos 

suscritos con entidades de crédito para facilitar el pago a proveedores se ha 
cumplido con la obligación de actualización de información de la CIR-Local. 

 
6. En el informe de seguimiento de la deuda comercial se declara que la entidad local 

ha cumplido con la obligación de remitir el informe trimestral sobre cumplimiento 
de los plazos previstos en la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 
3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la 
morosidad en las operaciones. 

 
7. El Ayuntamiento no ha realizado ninguna operación de derivados u otro pasivo 
contingente 
 
Respecto a la finalización del plan de ajuste, no se prevé para este ejercicio 
 
El sr. President demana si hi ha alguna intervenció al respecte. 
 
Pren la paraula el sr. Vega i diu: bé, com hem dit molts cops ja en aquest Ple, aquest 
pla d’ajust és un pla d’austeritat forçat. Bàsicament un xantatge cap a les 
administracions públiques on ens obliguen a no poder contractar, a no fer ocupació i a 
retallar serveis públics. Entrant en el pla que hem fet nosaltres, nosaltres trobem, i ho 
hem repetit en molts plens, que no es pot considerar una mesura d’estalvi fer més 
inspecció d’activitats i fer més sanció d’activitats. O sigui, posar al dia les activitats 
que hi ha al municipi, fer més inspecció com una mesura d’austeritat ho trobem una 
mica ridícul perquè això significa que quan hi havia bons temps no es revisaven les 
activitats d’aquest municipi, i quan hi ha temps complicats fiquem pressió sobre la 
gent que té activitats. La pressió, en tema d’activitats, té que ser sempre. Podem 
entendre que hi ha activitats que quan havia època de vaques grosses igual estaven 
sense llicència. I això ho trobem que no pot entrar dintre d’un pla d’estabilitat fer una 
cosa que té que ser ordinària i del dia a dia. I també volem fer una pregunta, que és 
com afecta aquest pla d’estabilitat, possiblement no sigui molt, la situació que es 
trobat Tecnocatalana de Runes i SEAE actualment.  
 
Pren la paraula el sr. Corchado i diu: bona nit. Nosaltres tenim una pregunta vinculada 
a la medida 5 otras medidas por el lado de los ingresos, el qual diu el següent: “durante 
este tercer trimestre se ha realizado la liquidación correspondiente al ejercicio 2014 
que asciende a 114.753,86 €” sobre SEAE, cuando los datos que tenemos nos dicen 
que hace dos semanas aproximadamente o tres se aprobó que se ampliaba el año 2013, 
se le dejaba pagar en 2 veces, y ahora nos dicen que han liquidado el ejercici 2014 con 
los datos que usted nos da es que finaliza el vencimiento el 7/12. Realmente nos han 
pagado estos 114 mil euros estos que ustedes dicen que se liquidan? Esa es la 
pregunta. 
 
Pren la paraula el sr. Jiménez i diu: demano l’aclariment del sr. Interventor, si us plau.  
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Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: senyor Interventor? Penseu una cosa, el pla d’ajust 
és un document tècnic, llavors dins del pla d’ajust hi ha unes mesures d’ingrés i de 
menor despesa que no tots els punts es compleixen però que es mira és que la totalitat 
del pla d’ajust sigui positiu. És a dir, la capacitat que té l’ajuntament de tornar el 
préstec. Llavors, hi ha mesures que potser hem ingressat més del què tocava, i mesures 
que han ingressat menys. Però en norma general, si cas el secretari ens ho explicarà, 
els ingressos i la minoració de la despesa està molt per sobre, per tant, anem molt 
sobrats per tornar tot el tema del préstec del pla Rajoy. Seria la visió general. Senyor 
interventor? 
 
Pren la paraula el sr. Interventor i diu: el pla d’ajust, d’alguna manera, el què va 
aprovar una vintena i pico de mesures d’ingressos i de despeses. Lo que passem aquí 
és l’informe que fa l’interventor i que envia a Hisenda sobre el compliment d’aquestes 
mesures, ja es compleixin o no es compleixin.  
 
Interromp el sr. Alcalde i diu: aprovar no, donem compte 
 
Continua el sr. Interventor dient: o sigui, lo que donem compte és l’informe que emeto 
jo trimestralment i envio al Ministeri d’Hisenda i donant compte de fins a quin cert 
punt aquestes mesures es van complint o no, i ja siguin de manera positiva o negativa. 
En quant als ingressos i les despeses, el pla d’ajust lo que va aprovar és una sèrie 
d’ingressos i de despeses, que no vol dir cobraments i pagaments. Per tant, és correcte 
que la mesura que comentava el sr. Corchado que posem que s’han liquidat com a 
ingressos aquest import, però que efectivament no s’ha cobrat. Parlem de liquidar 
ingressos que no vol dir que s’hagin cobrat. I el pla d’ajust que vam fer sempre parlem 
d’ingressos liquidats i de despeses, no de cobraments i pagaments. És un concepte 
comptable. 
 
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: és a dir, el liquidat no vol dir el cobrat. És el 
devengat. I aquest pla d’ajust va en base al devengat. 
 
Pren la paraula el sr. Interventor i diu: sí, donem compte del què és el devengat, tant 
d’ingressos com despeses i com s’ha de fer. Però és cert que això no està cobrat però sí 
que està liquidat. 
 
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: contestant al què ha preguntat el sr. Bernabé que 
no li han contestat, què passarà amb Tecnocatalana de Runes que... ah! Perdó, l’Àlex, 
que no li han contestat què passarà doncs que a la propera edició de l’informe sortirà 
en lloc de la quantitat de 50.000 euros que s’havia establert fins ara, el què s’estableixi 
a partir d’ara, amb lo qual obligatòriament, si se’ls hi acorda una reducció del cànon, 
seran menys ingressos en aquest sentit, no ja cobrats, sinó realment devengats, 
liquidarem menys.  
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Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: i que compensarà amb altres majors ingressos 
d’altres partides perquè sinó no complirem el pla d’ajust.  
 
Pren la paraula el sr. Vega i diu: és que preferiria que em respongués el govern, si us 
plau. És qui tindria que fer resposta a l’oposició. I un tema, quan parlo del tema 
d’inspecció, una cosa que em crea atenció és que veient com hi ha una pujada molt 
gran a les anteriors edicions d’aquest informa i ara ja comença a haver una baixada, 
perquè suposo que tenim activitats sense controlar. Si busquem fer estalvi, busquem 
estalvi a llarg termini, no amb mesures, o sigui, fem el control en tot el temps, encara 
que hagi pla o no hagi pla, i basem l’estalvi no en mesures on puguem, sinó en 
mesures encara que siguin a curt termini menys efectives, però a llarg termini l’estalvi 
energètic, l’estalvi de recursos, però és que no té sentit dir: mesura d’estalvi, 
inspeccionar activitats. Això és una competència que tenim que fer, no és una mesura 
d’estalvi. Gràcies 
 
Pren la paraula el sr. Corchado i diu: simplement una ironia, a mi també m’agradaria 
que contestés el govern i, jo sóc com en els metges, m’agrada una segona opinió, 
llavors està bé que el senyor Profitós faci de regidor d’hisenda del govern, però estaria 
bé que hagués una segona opinió també del govern o com a molt que fos la primera, 
no ho sé. Gràcies 
 
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: la opinió del govern subscric el què ha dit el sr. 
Profitós perquè té raó en aquest aspecte. És que no hi ha més.  
 
Pren la paraula el sr. Jiménez i diu: jo voldria fer un aclariment. Aquí es va aprovar un 
pla en el seu moment, en el seu dia, que sempre és donar compte sobre lo mateix. Aquí 
l’únic que està obligat a fer aquest informe és l’interventor de l’ajuntament, que és el 
que té el tracte directament amb Hisenda. Per tant, no hem d’aprovar aquest Ple. 
Aquest Ple ja va aprovar en el seu dia la normativa de com s’ha de fer aquest informe. 
Per tant, la persona que tècnicament ens pot facilitar tota la sèrie de dades i els 
aclariments és l’interventor. Jo, evidentment, no tinc la capacitat financera per poder 
esbrinar tot aquest procés. Per tant, per això és l’interventor el què ha de fer els 
aclariments. Agraeixo que hagin persones dins d’aquest ple que tenen una formació 
econòmica rellevant i que també facin el complement a la informació que faci 
l’interventor.  
 
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: només una cosa per finalitzar. Les mesures de 
major ingrés sumades amb les mesures de menys despesa, també sumades, en aquests 
moments, quedem sobradíssims per fer el retorn del préstec. Les mesures d’inspecció 
que hi ha, ja s’haurien d’haver fet abans, és frau. És frau. Per tant, no em discutiu 
mesures d’inspecció. Bueno, sí que les podeu discutir, només faltaria. Però és frau. 
Llavors, és una de les mesures que jo crec que hem d’actuar més, evidentment, i ho 
hem de fer sempre. Té tota la raó del món, però aquesta mesura jo que crec que no és 
discutible en aquest aspecte.  
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El sr. President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia: 
 

3. DONAR COMPTE DE L'INFORME D'INTERVENCIÓ SOBRE EL 
PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT CORRESPONENT AL TERCER 
TRIMESTRE DE 2015 DE L'AJUNTAMENT, PATRONATS 
MUNICIPALS I L'EMPRESA MUNICIPAL LES FRANQUESES 
ENTORN VERD, SA, EN ELS TERMES ESTABLERTS PEL REIAL 
DECRET 635/2014, DE 25 DE JULIOL 

 
En Joaquim Bach i Fabregó, Interventor accidental de l’Ajuntament de Les Franqueses 
del Vallès, en referència al període mig de pagament en els termes establerts pel Reial 
Decret 635/2014, de 25 de juliol, pel qual es despleguen la metodologia de càlcul del 
període mitjà de pagament a proveïdors de les administracions públiques i les 
condicions i el procediment de retenció de recursos dels règims de finançament, que 
preveu la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera, corresponent al tercer trimestre de 2015,  emet el següent  
 
 

INFORME 58/2015 
TERCER TRIMESTRE 2015 
 

     

PERIODE MIG DE PAGAMENT SEGONS 
RD 635/2014 

RATI 
D'OPERACIONS 

PAGADES 

IMPORT 
PAGAMENTS 
REALITZATS 

RATI 
D'OPERACIONS 

PENDENTS 

IMPORT 
PAGAMENTS 

PENDENTS PMP 

Ajuntament de les Franqueses del Vallès 27,23 
   

1.683.475,73   16,56         1.381.330,27   22,42 

Patronat Municipal de Cultura 20,22 
   

357.874,23   6,59              42.986,93   18,76 

Patronat Municipal d'Esports -1,75 
   

96.253,81   -4,9              23.015,24   -2,36 

Les Franqueses Entorn Verd, SA 30 
   

164,86   110              21.780,00   30 

PMP GLOBAL   
   

2.137.768,63             1.469.112,44   21,72 
 

 
Aquesta informació ha estat tramesa al Ministeri d’Hisenda i administracions públiques 
dins del termini establert, abans del 31 d’octubre de 2015 i s’ha publicat al portat web 
de l’ajuntament tal i com s’estableix a l’apartat 2 de l’article 6 de l’esmentat Reial 
Decret 635/2014. 
 
El sr. President demana si hi ha alguna intervenció al respecte. 
 
Pren la paraula el sr. López i diu: volia dirigir-me a l’interventor, com és habitual en 
aquestes preguntes. Tornem a observar un altre trimestre més que puja aquest valor. Ja 
no preguntaré el motiu, sinó vull fer una pregunta més de futur. Llavors el quart 
trimestre cap a on anem? Augmentarem? Quina és la previsió que tenen? Perquè 
entenem que fan una previsió d’aquest valor. Gràcies 
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Pren la paraula el sr. Interventor i diu: no ho sé. Clar, estem avui a dia 27 de 
novembre. Fins el 31 de desembre falta un mes i mig. En principi a finals de desembre 
la Diputació ens ha de liquidar tot el compte de recaptació de tot l’any i això 
representa una bona entrada d’ingressos, de cobraments, perdó. No ho sé, estarem per 
aquí, cinc dies amunt o cinc dies avall. Però no tenim cap notícia molt bona ni molt 
dolenta que ens hagi de trencar aquests terminis que són normals.  
 
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: i que no estem malament. Aquesta és la conclusió: 
i que no estem malament. El què hem de mirar és que això no ens pugi. Ara bé, també 
aquí tenim morositat cap a l’administració. Ens estan demanant que complim en 
terminis de pagament, i hi ha administracions que són moroses amb nosaltres. Llavors 
aquí amb tota la cura del món, perquè aquí entraríem en disquisicions econòmiques, 
polítiques de país. Nosaltres fem un esforç amb el què ens deuen per pagar dins de 
termini, i no anem malament. 
 
El sr. President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia: 
 

4. DONAR COMPTE DE L'INFORME D'INTERVENCIÓ SOBRE EL 
COMPLIMENT DE LA LLEI DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT 
CORRESPONENT AL TERCER TRIMESTRE DE L'EXERCICI 2015 
DE L'AJUNTAMENT, PATRONATS I EMPRESES MUNICIPALS 

 
Joaquim Bach i Fabregó, interventor accidental de l’Ajuntament de les Franqueses del 
Vallès, de conformitat amb el previst a l’article 4 de la llei 15/2010, de 5 de juliol, de 
modificació de la llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures de 
lluita contra la morositat en les operacions comercials, emeto el següent  
 
INFORME 57/2015 
 
LEGISLACIÓ: 
 
L’article 4.3 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 
desembre, per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les 
operacions comercials estableix que, els tresorers o, en el seu defecte, interventors de les 
Corporacions Locals elaboraran trimestralment un informe sobre el compliment dels 
terminis previstos en aquesta llei pel pagament de les obligacions de cada Entitat Local, 
que inclourà necessàriament el número i quantia global de les obligacions pendents en 
els que s’estigui incomplint el termini. 
 
L’article 4.4 estableix que, sense perjudici de la seva possible presentació i debat al Ple 
de la Corporació Local, dit informe haurà de remetre’s, en tot cas, als òrgans 
competents dels Ministeri d’Economia i Hisenda i, en el seu respectiu àmbit territorial, 
als de les Comunitats Autònomes que, amb arreglo als seus Estatuts d’Autonomia, 
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tinguin atribuïda la tutela financera de les Entitats Locals. Aquests òrgans podran 
igualment requerir la remissió dels citats informes.  
 
L'article 5.3  estableix que, transcorregut un mes des de l'anotació en el registre de la 
factura o document justificatiu sense que l'òrgan gestor hagi procedit a tramitar l'oportú 
expedient de reconeixement de la obligació, derivat de l'aprovació de la respectiva 
certificació de l'obra o acte administratiu de conformitat amb la presentació realitzada, 
la Intervenció o l'òrgan de l'Entitat Local que tingui atribuïda la funció de comptabilitat 
requerirà a dit òrgan gestor per tal de que justifiqui per escrit la falta de tramitació de dit 
expedient. 
 
L’article 5.4 estableix que, la intervenció o òrgan de l’Entitat Local que tingui atribuïda 
la funció de comptabilitat incorporarà a  l’informe trimestral al Ple regulat a l’article 
anterior, una relació de les factures o documents justificatius amb respecte als quals 
s’hagi transcorregut més de tres mesos des de la seva anotació al citat registre i no 
s’hagin tramitat els corresponents expedients de reconeixement de l’obligació o s’hagi 
justificat per l’òrgan gestor l'absència de tramitació dels mateixos. El Ple en el termini 
de 15 dies contats des del dia de la reunió en la que tingui coneixement de dita 
informació, publicarà un informe agregat de la relació de factures i documents que se li 
hagin presentat agrupant-los segons el seu estat de tramitació. 
 
La disposició transitòria vuitena indica la reducció dels terminis de pagament, arribant a 
30 dies l’exercici 2013. 
 
«Disposición transitoria octava. Plazos a los que se refiere el artículo 200 de la Ley. 
El plazo de treinta días a que se refiere el apartado 4 del artículo 200 de esta Ley, en la 
redacción dada por el artículo tercero de la Ley de modificación de la Ley 3/2004, de 29 
de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las 
operaciones comerciales, se aplicará a partir del 1 de enero de 2013. 
Desde la entrada en vigor de esta disposición y el 31 de diciembre de 2010 el plazo en el 
que las Administraciones tienen la obligación de abonar el precio de las obligaciones a 
las que se refiere el apartado 4 del artículo 200 será dentro de los cincuenta y cinco días 
siguientes a la fecha de la expedición de las certificaciones de obras o de los 
correspondientes documentos que acrediten la realización total o parcial del contrato. 
Entre el 1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2011, el plazo en el que las 
Administraciones tienen la obligación de abonar el precio de las obligaciones a las que 
se refiere el apartado 4 del artículo 200 será dentro de los cincuenta días siguientes a la 
fecha de la expedición de las certificaciones de obra o de los correspondientes 
documentos que acrediten la realización total o parcial del contrato. 
Entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2012, el plazo en el que las 
Administraciones tienen la obligación de abonar el precio de las obligaciones a las que 
se refiere el apartado 4 del artículo 200 será dentro de los cuarenta días siguientes a la 
fecha de la expedición de las certificaciones de obra o de los correspondientes 
documentos que acrediten la realización total o parcial del contrato.» 
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Pel que fa referència a l’ajuntament, patronats i empreses municipals s’adjunten annexes 
trimestrals segons models corresponents al tercer  trimestre de l’exercici 2015, que han 
de ser tramesos al ministeri abans del 31 d’octubre de 2015, amb les dades següents: 
 
Primer.- Relació de pagaments efectuats en el trimestre 
 
Segon.- Interessos de demora pagats en el període 
 
Tercer.- Factures o documents justificatius pendents de pagament a final de trimestre. 
 
 
CONCLUSIÓ:  
 
Atès la normativa de referència, es dóna compte al Ple del següent: 
 
 Ajuntament 

 
1. El termini mig de pagament és de 84,29 dies i el termini mig del pendent de 
pagament és de 65,74 dies. 
 
2. Els pagaments totals realitzats durant el tercer trimestre de l'exercici 2015, 
han estat de 1.690.812,52€ corresponents a 764 factures, dels quals 
205.352,00€, corresponents a 153 factures, s'han efectuat dins el termini legal i 
la resta fora d'aquest termini establert per la normativa sobre morositat. 
 
3. Les obligacions reconegudes pendents de pagament a final del tercer 
trimestre de l'exercici 2015 importen la quantitat de 1.791.526,30€, i correspon 
a 1.215 factures, en les quals s'està incomplint amb el termini legal segons la 
normativa de morositat  en 794 factures per un import de 1.071.091,55€. 

 
        Patronat municipal de cultura 
 

1. El termini mig de pagament és de 49,95 dies i el termini mig del pendent de 
pagament és de 36,39 dies. 
 
2. Els pagaments totals realitzats durant el tercer trimestre de l'exercici 2015, 
han estat de 359.291,48€ corresponents a 210 factures, dels quals 164.774,97€, 
corresponents a 115 factures, s'han efectuat dins el termini legal i la resta fora 
d'aquest termini establert per la normativa sobre morositat. 
 
3. Les obligacions reconegudes pendents de pagament a final del tercer 
trimestre de l'exercici 2015 importen la quantitat de 43.718,84€, i correspon a 
89 factures, en les quals s'està incomplint amb el termini legal segons la 
normativa de morositat en 27 factures per un import de 8.634,18€. 
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 Patronat municipal d’esports 
 

1. El termini mig de pagament és de 56,04 dies i el termini mig del pendent de 
pagament és de 25,13 dies. 
 
2. Els pagaments totals realitzats durant el tercer trimestre de l'exercici 2015, 
han estat de 98.948,35€ corresponents a 174 factures, dels quals 69.829,48€, 
99 factures, s'han efectuat dins el termini legal i la resta fora d'aquest termini 
establert per la normativa sobre morositat. 
 
3. Les obligacions reconegudes pendents de pagament a final del tercer 
trimestre de l'exercici 2015 importen la quantitat de 22.924,49€, i correspon a 
53 factures, en les quals s'està incomplint amb el termini legal segons la 
normativa de morositat la data 17 factures per un import total de 3.623,63€. 

 
Entorn Verd, SA 

  
1. El termini mig de pagament és de 30 dies i el termini mig del pendent de 
pagament és de 141 dies. 
 
2. Els pagaments totals realitzats durant el tercer trimestre de l'exercici 2015, 
han estat de 164,86€ corresponents a 1 factures, que ha estat pagada dins del 
termini establert per la normativa sobre morositat.  
 
3. Hi ha  una factura d’import de 21.780 euros pendent de pagament a final del 
tercer trimestre de l'exercici 2015 que es troba fora del termini legal segons la 
normativa de morositat.  

           
 Les Franqueses Dinamització Econòmica, SL 

 
1. El termini mig de pagament és de 6,85 dies. No hi ha factures pendents de 
pagament. 
 
2. Els pagaments totals realitzats durant el tercer trimestre de l'exercici 2015, 
han estat de 1.340,89€ corresponents a 2 factures que s’han liquidat  dins del 
termini legal establert per la normativa sobre morositat. 
 
3. No hi ha  obligacions reconegudes pendents de pagament a final del tercer  
trimestre de l'exercici 2015. 

 
El sr. President demana si hi ha alguna intervenció al respecte. 
 
Pren la paraula el sr. Vega i diu: bones, gràcies. En l’últim ple va sortir el tema de 
pagament fraccionat que ens feia l’estat en el tema de les diners que ens havien 
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avançat de més i que havíem de tornar, i en unes condicions que estava lligada al tema 
dels terminis de pagament de l’ajuntament. Volem conèixer si veient que hi ha una 
progressió, si estem en situació real de perill de que allò que es va aprovar en 
l’anterior ple per la morositat de l’ajuntament ens ho deneguin.  
 
Pren la paraula el sr. Jiménez i diu: sí, senyor Vega, li informo de que ha estat 
aprovada la nostra proposta. Per tant vol dir que complim tots els ratis necessaris per 
ser creditors d’aquest finançament. El què sí voldria ampliar una mica el tema de com 
estem en aquest moment amb els terminis de pagament a l’ajuntament, com a general, 
estem a 84,29 dies en tot lo que és el procés, i el termini mínim de pendent de 
pagament és de 65,74 dies. El Patronat de Cultura tenim un termini mig de pagament 
que és de 49,95 i el termini mig de pendent de pagament de 36,39 dies. El Patronat 
d’Esports el tenim a 56,04 i el termini mig de pendent de pagament és de 25,13 dies. 
Entorn Verd té un termini mig de 30 dies i el termini mig de pendent 141 dies. I les 
Franqueses Dinamització Econòmica té un termini 6,85 i no hi ha factures pendents de 
pagament. Això és per ampliar la informació. 
 
El sr. President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia: 
 

5. DONAR COMPTE DE L'ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE 
L'AJUNTAMENT, PATRONATS MUNICIPALS I L'EMPRESA 
MUNICIPAL LES FRANQUESES ENTORN VERD, SA A 30 DE 
SETEMBRE DE 2015, EN COMPLIMENT DE L'ORDRE 
HAP/2015/2012, D'1 D'OCTUBRE, DE SUBMINISTRAMENT 
D'INFORMACIÓ TRIMESTRAL PREVIST A LA LLEI ORGÀNICA 
2/2012, DE 27 D'ABRIL, D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I 
SOSTENIBILITAT FINANCERA 

 
En compliment del que estableix l’ordre HAP/2105/2012, de 1 d’octubre, per la que es 
desenvolupen les obligacions trimestrals de subministrar d’informació (article 16) per 
mitjans telemàtics de les entitats locals incloses en l’article 2.1 de l’àmbit subjectiu 
d’aplicació de la esmentada ordre, previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, 
d’Estabilitat Pressupostària i sostenibilitat financera i  l’art. 191 Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals 
 
Vist l’informe de l’nterventor accidental referit a  l’estat d’execució dels pressupostos a 
30 de setembre de  2015 en el que es posa de manifest que:  

 
 S'ha complert en termes generals el que estableix l'art. 92 i següents del Reial 

decret 500/1990, de 20 d'abril, segons el qual es desenvolupa el Capítol primer 
del títol sisè del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova 
el Text Refós de la Llei reguladora de las hisendes locals (TRLLRHL), en 
matèria de pressupostos, així com la nova Instrucció del model normal de 
Comptabilitat.  
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 La corporació local donarà compliment al requeriments de la Llei orgànica 

2/2012 d’estabilitat pressupostària i regla de la despesa. 
 

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

 
 Cal donar compte al ple de la corporació de l’estat d’execució dels pressupostos 

corresponen al tercer  trimestre de 2015 
 
Vista  la comunicació telemàtica efectuada al ministeri per cadascuna les entitats locals 
incloses en l’article 2.1 de l’àmbit subjectiu d’aplicació de la esmentada ordre, 
ajuntament i patronats municipals amb el seguen detall: 

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

 
S’hi afegeixen els annexes següents: 
 

 Ajustos informe d’avaluació amb normes SEC 
 Interessos i venciments meritats 
 Avals de l’entitat 
 Fluxos interns 
 Vendes d’accions i participacions 
 Adquisició d’accions i participacions 
 Operacions atípiques 
 Moviments compte creditors per operacions pendents d’aplicar al pressupost 

 
I la comunicació efectuada per la societat mercantil que inclou: 
 

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

 
Primer.- DONAR COMPTE al ple de l’ajuntament de l’estat de l’execució dels 
pressupostos corresponents al tercer trimestre de 2015, que inclouen els de l’ajuntament, 
el Patronat municipal de cultura, el Patronat municipal d’esports i la societat municipal 
Les Franqueses entorn verd, SA. 
 
El sr. President demana si hi ha alguna intervenció al respecte. 
 
No hi ha cap intervenció.  
 
El sr. President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia: 
 
 

6. PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE 
L'AJUNTAMENT, ELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS I LES 
SOCIETATS DE CAPITAL PÚBLIC CORRESPONENT A 
L'EXERCICI DE 2014 

 
ATÈS que per part de la Intervenció s’ha procedit a formar els estats i comptes anuals 
de l’Ajuntament, dels seus organismes autònoms i de les societats mercantils de capital 
íntegrament municipal, corresponents a l’exercici de 2014, comprensius de totes les 
operacions pressupostàries, independents i auxiliars, patrimonials i de tresoreria, dutes a 
terme durant aquell exercici, de conformitat amb allò que disposen els articles 208 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, i les regles 413 i següents de la 
Instrucció de Comptabilitat per a l’Administració Local, aprovada per Ordre de 27 de 
juliol de 1990 del Ministeri d’Economia i Hisenda i el que estableix l’Ordre EHA 
4041/2004, de 23 de novembre, per la que s’aprova la Instrucció del Model Normal de 
Comptabilitat. 
 
ATÈS que aquests estats i comptes anuals han estat informats per la Intervenció i s’han 
sotmès a dictamen de la Comissió Especial de Comptes d’aquest Ajuntament. 
 
ATÈS que aquests estats i comptes anuals han estat exposats al públic per un termini de 
quinze dies i vuit més mitjançant edictes inserits en el Butlletí Oficial de la Província, 
sense que s’hagi formulat cap reclamació, reparament o observació. 
 
D’acord amb allò que estableix l’article 212.4 del referit Text Refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, a l’Ajuntament en Ple proposo l’adopció del següent  
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ACORD: 
 
Primer.- APROVAR els estats i comptes anuals de l’Ajuntament, el Patronat Municipal 
d’Esports, el Patronat Municipal de Cultura, la societat Les Franqueses Entorn Verd, 
S.A. i la societat Les Franqueses Dinamització Econòmica, S.L., corresponents a 
l’exercici de 2014. 
 
Segon.- RENDIR els esmentats comptes de la corporació, esdevinguts com a resultat de 
l’exercici econòmic 2014, a la Sindicatura de Comptes de Catalunya. 
 
El sr. President demana si hi ha alguna intervenció al respecte. 
 
No es produexi cap intervenció. 
 
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per nou vots a favor dels regidors dels 
grups municipals CiU, PSC i PP, cinc vots en contra dels regidors dels grups municipals 
ILF-C i CPF, i dues abstencions del grup municipal ERC-AM, i per tant, amb el quòrum 
legal. 
 
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: ara aquesta liquidació es passarà a la Sindicatura de 
Comptes i al Tribunal de Cuentas de Madrid.  
 
El sr. President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia: 
 
 

7. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA REVISIÓ ANUAL DEL PADRÓ 
MUNICIPAL D'HABITANTS AMB REFERÈNCIA A L'1 DE GENER 
DE 2015 

 
ATÈS que l’article 81 del Reglament de població i demarcació territorial dels ens locals 
de Catalunya estableix que els Ajuntaments aprovaran la revisió dels seus padrons 
municipals d’habitants amb referència a l’1 de gener de cada any. 
 
DE CONFORMITAT amb el que disposen els articles 60 a 62 del Reial Decret 
1690/1986, d’11 de juliol, pel què s’aprova el Reglament de població i demarcació 
territorial dels ens locals; l’apartat 2 de l’article 17 de la Llei reguladora de bases de 
règim local i altres normes concordants, segons els quals els Ajuntaments aproven el 
Padró i les variacions que s’hi hagin produït. 
 
DE CONFORMITAT, així mateix, amb allò que disposa l’article 22.2. lletra q) de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, l’Alcalde proposa al 
Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
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Primer.- APROVAR la revisió anual del Padró Municipal d’Habitants, amb referència 
a l’1 de gener de 2015, que dóna un resultat de 19.467 habitants (9.998 homes i 9.469 
dones), de conformitat amb els resums numèrics que s’incorporen com annex al present 
acord. 
 
Segon.- REMETRE el present acord i els resums numèrics a la Delegació Provincial de 
Barcelona de l’Institut Nacional d’Estadística i al Servei d’Atenció a la Ciutadania de 
l’ajuntament. 
 
El sr. President demana si hi ha alguna intervenció al respecte. 
 
Pren la paraula el sr. Marin i diu: bé, nosaltres, el PSC no farem el què es va fer a la 
legislatura 2007-2011 que van votar en contra Convergència del padró municipal, i per 
tant, votarem a favor del padró municipal. 
 
Pren la paraula la sra. Masclans i diu: sí, nosaltres també votarem a favor però no 
volem deixar passar l’oportunitat que parlem d’això del padró municipal per tornar a 
recollir, insistir en la demanda que ens va fer l’associació papers per a tothom, 
demanant que s’empadroni les persones que viuen en una màxima vulnerabilitat, 
segons els seus càlculs, que són complicats de precisar, parlen d’unes 350 persones 
entre Franqueses i Canovelles, més o menys. És un tema de consciència, de no podem 
fer veure que no veiem aquestes persones que estan aquí al municipi, arrossegant 
carretons amb ferralla. Estan aquí, passegen per aquí i viuen aquí. Llavors tornem a 
demanar un suport actiu de l’ajuntament en coordinació amb aquestes entitats, 
estudiant els casos un per un, amb totes les verificacions que s’hagin de fer per donar 
una escletxa de llum a aquestes persones que viuen en condicions terribles. Després 
d’això ja vindrà una gestió del seu permís de residència, d’obtenció del NIE i la seva 
vida continua sent un desastre. Però ens assembla que la incorporació a 
l’empadronament, de forma seriosa i rigorosa i estudiant cas a cas, és important. No 
empadronar algú és deixar-lo absolutament al marge de tota possibilitat d’integració. 
 
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: només li puc dir que estem totalment d’acord i que 
ho estem fent, rigorosament, però ho estem fent. I pel què diu vostè senyor Marin, hi 
ha coses que de vegades t’equivoques, i de savis és rectificar també. No crec que 
hagués estat en aquell moment un bona, veient el temps, no crec que hagi estat una 
cosa que em sento massa orgullós d’haver fet quan tocava.  
 
SOTMESA a votació la moció, és aprovada per unanimitat dels setze membres 
assistents, sobre els disset que de dret i de fet componen la Corporació, i per tant, amb 
el quòrum legal.  
 
El sr. President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia: 
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8. MOCIÓ DE SUPORT A LA RESOLUCIÓ 1/XI APROVADA PEL 
PARLAMENT DE CATALUNYA A LA SESSIÓ DE 9 DE NOVEMBRE 
DE 2015 

 
El Ple del Parlament de Catalunya, en la sessió del dia 9 de novembre de 2015, va 
aprovar la següent 
 
RESOLUCIÓ 
 
“Primer. El Parlament de Catalunya constata que el mandat democràtic obtingut a les 
passades eleccions del 27 de setembre del 2015 es basa en una majoria en escons de les 
forces parlamentàries que tenen l’objectiu que Catalunya esdevingui un estat 
independent i en una àmplia majoria sobiranista en vots i escons que aposta per 
l’obertura d’un procés constituent no subordinat. 
 
Segon. El Parlament de Catalunya declara solemnement l’inici del procés de creació 
d’un estat català independent en forma de república. 
 
Tercer. El Parlament de Catalunya proclama l’obertura d’un procés constituent 
ciutadà, participatiu, obert, integrador i actiu per tal de preparar les bases de la futura 
constitució catalana.  
 
Quart. El Parlament de Catalunya insta el futur govern a adoptar les mesures 
necessàries per fer efectives aquestes declaracions. 
 
Cinquè. El Parlament de Catalunya considera pertinent iniciar en el termini màxim de 
trenta dies la tramitació de les lleis de procés constituent, de seguretat social i 
d’hisenda pública. 
 
Sisè. El Parlament de Catalunya, com a dipositari de la sobirania i com a expressió del 
poder constituent, reitera que aquesta cambra i el procés de desconnexió democràtica 
de l’Estat espanyol no se supeditaran a les decisions de les institucions de l’Estat 
espanyol, en particular del Tribunal Constitucional, que considera mancat de 
legitimitat i de competència arran de la sentència de juny del 2010 sobre l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya, votat prèviament pel poble en referèndum, entre altres 
sentències. 
 
Setè. El Parlament de Catalunya ha d’adoptar les mesures necessàries per a obrir 
aquest procés de desconnexió de l’Estat espanyol, d’una manera democràtica, massiva, 
sostinguda i pacífica que permeti l’apoderament de la ciutadania a tots els nivells i es 
basi en una participació oberta, activa i integradora. 
 
Vuitè. El Parlament de Catalunya insta el futur govern a complir exclusivament les 
normes o els mandats emanats d’aquesta cambra, legítima i democràtica, a fi de 
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blindar els drets fonamentals que puguin resultar afectats per decisions de les 
institucions de l’Estat espanyol, com els especificats en l’annex d’aquesta resolució. 
 
Novè. El Parlament de Catalunya declara la voluntat d’iniciar negociacions per tal de 
fer efectiu el mandat democràtic de creació d’un estat català independent en forma de 
república i acorda posar-ho en coneixement de l’Estat espanyol, de la Unió Europea i 
del conjunt de la comunitat internacional. 
 
Annex. Mesures que haurà d’aplicar el futur govern destinades a blindar drets 
fonamentals afectats per decisions de les institucions de l’Estat espanyol. 
 

1. Pobresa energètica 
Per tal de garantir que cap persona no es vegi privada de l’accés als 
subministraments bàsics, el futur govern ha de desplegar les mesures per a 
evitar la pobresa energètica aprovades per la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de 
mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la 
pobresa energètica, de manera que es garanteixi el dret d’accés als 
subministraments bàsics d’aigua potable, de gas i d’electricitat a les persones i 
unitats familiars en situació de risc d’exclusió residencial, mentre duri aquesta 
situació. 

2. Habitatge 
Per tal de garantir que cap persona no es vegi privada de l’accés a un habitatge 
digne, el futur govern ha de treballar en l’aplicació del nou marc normatiu que 
regula la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar 
l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica. En aquest marc, 
el futur govern ha de garantir que en processo de desnonament de l’habitatge 
habitual que afectin persones i unitats familiars en situació de risc d’exclusió 
residencial es compleixi, per a poder fer efectiu el desnonament, el principi de 
reallotjament adequat de les persones i unitats familiars afectades. 
Així mateix, de forma urgent, el futur govern ha de dur a terme modificacions 
normatives que permetin fer efectives les disposicions de la dita Llei 24/2015, 
com és el cas del reglament de funcionament de les meses de valoració per a 
l’adjudicació d’habitatges per a situacions d’emergències econòmiques i socials 
i per a altres casos de necessitats especials en l’àmbit de l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya. 

3. Sanitat 
En l’àmbit de les polítiques de salut, el futur govern ha de garantir l’accés 
universal a l’atenció sanitària pública i de qualitat, per mitjà del Servei Català 
de la Salut (CatSalut), a totes les persones que viuen a Catalunya. Cap persona 
no en pot quedar exclosa per raó d’origen, tingui o no la condició d’assegurada 
o beneficiària del Sistema Nacional de Salut, i amb independència de si consta o 
no en el padró. Així mateix, cap ciutadà no es pot veure privat d’assistència 
farmacèutica per motius econòmics. 
D’acord amb diverses resolucions aprovades pel Parlament, no es poden dur a 
terme nous concurso per a la gestió de centres d’atenció primària. 



Ple 26/11/2015 – pàg. 33 

4. Educació 
El Parlament de Catalunya va interposar un recurs d’inconstitucionalitat contra 
bona part de l’articulat de la Llei orgànica 8/2013, del 9 de desembre, de 
millora de la qualitat educativa, recurs que fou admès a tràmit el 3 d’abril de 
2014. En aquesta impugnació, avalada pel dictamen del Consell de Garanties 
Estatutàries, s’argumentava que els preceptes impugnats de la dita llei orgànica 
són contraris a les competències que corresponen a la Generalitat en aquesta 
matèria, contraris al model educatiu català determinat per la Llei d’educació de 
Catalunya i contraris als consensos obtinguts pels conjunt de la comunitat 
educativa. En coherència amb aquest recurs, el futur govern ha de vetllar en la 
seva actuació en matèria d’educació per la plena vigència i el respecte de les 
competències establertes en favor de les administracions catalanes i per 
mantenir-hi els consensos obtinguts pel conjunt de la comunitat educativa. 

5. Garantia de les llibertats públiques 
El Parlament de Catalunya va interposar un recurs d’inconstitucionalitat contra 
alguns articles de la Llei Orgànica 4/2015, de protecció de la seguretat 
ciutadana, recurs que fou admès a tràmit el 21 de juliol de 2015. En aquesta 
impugnació, avalada pel dictamen del Consell de Garanties Estatutàries, 
s’argumentava que els preceptes impugnats de la dita llei orgànica són 
contraris a drets fonamentals emparats per textos internacionals com la 
Declaració universal dels drets humans o el e Conveni europeu dels drets 
humans i per la jurisprudència del Tribunal Europeu dels Drets Humans. En 
coherència amb aquest recurs, el futur govern ha de vetllar en la seva actuació 
en matèria de seguretat ciutadana per la plena vigència i el respecte dels drets 
fonamentals esmentats. 

6. Administracions locals 
Amb l’afany de garantir les plenes competències de les administracions locals 
catalanes en servei de l’interès general, el futur govern ha de proporcionar-los 
les eines de suport necessàries per a deixar sense efecte els preceptes de la Llei 
de l’Estat 27/2013, del 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 
l’Administració local, promulgada de resultes de la Llei orgànica 2/2012, del 27 
d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, dictada en 
desplegament de l’article 135 de la Constitució espanyola, relatius a la 
limitació de competències als ens locals, al control del cost dels serveis i a 
l’obligació de la priorització de l’activitat econòmica privada.  

7. Refugiats 
A fi de poder donar resposta a la greu situació humanitària que viuen els 
refugiats, el futur govern ha de generar un marc de relacions amb l’Alt 
Comissionat de les Nacions Unides per als Refugiats (ACNUR) amb l’objectiu 
de donar acollida i asil al màxim nombre de persones refugiades, més enllà de 
les decisions adoptades en aquest àmbit pel Govern espanyol. 

8. Dret a l’avortament 
En matèria de dret a l’avortament, el futur govern s’ha de regir pel que estipula 
la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes. 

9. Finançament d’un pla de xoc social i gestió del deute 
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Per tal d’alliberar recursos per a dotar financerament un pla de xoc social, el 
futur govern ha d’establir, entre altres mesures, vies de negociació que permetin 
reduir la càrrega del deute en el conjunt de la despesa. 
Prioritàriament, el futur govern ha d’impulsar la renegociació de tots els 
finançaments estructurats, separant els pagaments que compensen un servei 
(inversió i manteniment) d’aquells que constitueixen un pagament excessiu 
respecte als tipus d’interès a les taxes d’inflació actuals. Així mateix, el futur 
govern ha d’instar els concessionaris o superficiaris a redefinir els contractes 
estructurats, transformant l’amortització de les inversions en finançament 
ordinari mitjançant deute públic i eliminant el cost excessiu del capital. 
Aquesta transformació, que ha de permetre una rebaixa de costos per a la 
Generalitat que es pugui aprofitar per a finançar el pla de xoc social, ha d’anar 
acompanyada d’una revisió a fons dels programes pressupostaris de despesa 
que permeti avaluar-ne i contrastar-ne la utilitat en moments en què atendre la 
urgència social ha esdevingut la màxima prioritat de la despesa de la 
Generalitat, expressada en l’esmentat pla de xoc. Els estalvis que s’obtinguin de 
la revisió de programes han d’anar íntegrament dedicats al pla de xoc social. 
Per tal de fer un seguiment de l’efectivitat d’aquest objectiu i compromís, el 
futur govern ha de crear un grup de treball obert als grups parlamentaris. 
Així mateix, el futur govern ha d’establir un calendari de reunions amb els 
responsables de la banca resident per a estudiar la possibilitat de renegociació 
del pagament dels interessos amb finalitats socials.” 
 

Des del món municipal català volem estar, una vegada més, al costat del Parlament de 
Catalunya en l’exercici de la voluntat del nostre poble i expressar la nostra total 
coincidència de plantejaments amb la cambra catalana.  
 
Per aquest motiu els grups municipals de Convergència i Unió (CiU) i Esquerra 
Republicana de Catalunya–Acord Municipal (ERC-AM), proposen al ple de 
l’ajuntament de les Franqueses del Vallès l’adopció dels següents  
 
ACORDS: 
 
Primer.- MANIFESTAR el ple suport i l’adhesió de l’ajuntament de les Franqueses del 
Vallès a la resolució 1/XI del Parlament de Catalunya.  
 
Segon.- TRAMETRE aquest acord a la presidenta i als grups del Parlament de 
Catalunya, al president de la Generalitat de Catalunya, a l’Associació de Municipis per 
la Independència (AMI) i a l’Associació Catalana de Municipis (ACM). 
 
El sr. President demana si hi ha alguna intervenció al respecte. 
 
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu que el sr. Profitós farà la defensa en nom conjunt. 
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Pren la paraula el sr. Profitós i diu: bona nit. És una moció que la part dispositiva, que 
són les dues ratlles que ha llegit el secretari són molt fàcils, molt senzilles i que la part 
inicial, la part expositiva el què fa és reproduir la declaració que va fer el Parlament, 
que suposo que molts de vosaltres coneixeu. Si algú de vosaltres no la coneix i té 
interès, si ara al sortir em dóna una adreça de correu la tindrà de seguida. Què estem 
fent aquí? Una mica el què probablement ens tocarà fer d’ara endavant més d’una 
vegada i més de dues, que és des del món municipal que no és res més que la primera 
expressió de la voluntat dels ciutadans. Els ciutadans directament han triat uns 
representants en aquest Consistori, intentar que això quedi reflectit i que des dels 
consistoris es donin suport a les actuacions que està començant, i esperem que pugui 
arribar a portar a terme la Generalitat de Catalunya endavant. Res més que això. 
 
Pren la paraula la sra. Pericas i diu: des de Imaginem som un clar reflex de l’amplitud 
de postures que es pot tenir sobre el procés. Llavors votarem a favor d’aquesta moció, 
simplement perquè tots els punts proposats en l’annex del pla de xoc social creiem que 
són fonamentals. Tot i que dir que estem a favor d’aquesta moció no vol dir que 
estiguem a favor d’Artur Mas, més ara que fa pocs dies, que està en pre-campanya i ell 
mateix va dir que ja no se supeditaria a la legalitat. Una de les coses que sempre hem 
tingut molt clar que s’havia de ser insubmís. Les mesures que es relata una mica a 
l’annex, mesures d’habitatge i contra els desnonaments, accés universal a la sanitat 
pública per a totes les persones, vinguin d’on vinguin, siguin del poble que siguin i 
vinguin d’on vinguin. La insubmissió a la llei Wert que ataca directament l’escola 
pública catalana; la insubmissió també a la llei mordassa; i també una altra de les 
violències institucionals que ens té obligats aquest govern espanyol que és contra el 
dret d’avortament de totes les dones. Llavors són mesures d’urgència que entenem que 
no només perquè estiguin en aquest annex les hem de votar a favor, també ens 
agradaria que tots els ajuntaments, també el de les Franqueses, es tinguessin com a 
prioritat màxima dintre dels seus municipis.  
 
Pren la paraula el sr. Corchado i diu: les eleccions del passat 27 de setembre van elegir 
un nou parlament, i que la primera funció d’aquest parlament hauria d’haver sigut fer 
la investidura d’un nou president o presidenta. Considerem que l’aprovació de la 
proposta de resolució representada per Junts pel Sí i la CUP constitueix un error polític 
molt greu des de la recuperació de les institucions democràtiques. La proposta de 
resolució esmentada suposa un greu risc per a l’autogovern de Catalunya assolit 
després de moltes lluites polítiques i socials, amb la recuperació de les nostres 
institucions. Atès que la conseqüència final de la proposta de resolució posa en perill 
també la continuïtat de Catalunya en la Unió Europea, tal i com diu el Tractat de la 
Unió Europea en el seu article 4.2 i com declara el Comitè de les Regions quan fa 
referència a aquest article, l’avenç d’una regió cap a la independència ha de ser 
considerat com un afer intern de l’estat afectat, i recorda que en el cas de que una regió 
obtingués la independència i volgués integrar-se en la Unió Europea, hauria de 
presentar-se una candidatura oficial al Consell i seguir el procediment d’adhesió com 
qualsevol altre país que vulgui entrar a la UE. Tots els nivells d’administracions i el 
conjunt de la ciutadania, en un estat democràtic com és el nostre, són i han de ser els 
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principals garants de la legalitat. La presidència del Parlament de Catalunya té la 
obligació de presentar la pluralitat de la cambra i la seva integritat. Considerem que les 
darreres actuacions de la Presidenta del Parlament, fent seguidisme de la proposta 
política del president en funcions de la Generalitat, ha posat en risc la imparcialitat de 
la institució, a  la qual representa, i el més elemental principi de separació de poders. 
El resultat de les eleccions del 27 de setembre no atorga un mandat democràtic per un 
procés unilateral cap a la independència. La victòria en escons de les forces polítiques 
partidàries de la independència els habilita per governar, no per trencar amb la 
legalitat. A més, cal tenir ben present que la majoria de ciutadans i ciutadanes de 
Catalunya que es van manifestar a les urnes no ho van fer a favor dels partits que 
aposten per la independència. L’aprovació d’aquesta resolució posa en risc 
l’autogovern de Catalunya en el marc constitucional. No hi ha una solució a l’encaix 
entre Catalunya i la resta d’Espanya que no passi per un procés de diàleg, negociació i 
pacte entre les institucions i les forces polítiques catalanes i espanyoles. Com no pot 
ser d’una altra forma, denunciem la utilització instrumental, una vegada més, del món 
local en la estratègia de confrontació en el procés unilateral cap a la independència. En 
aquest cas nosaltres votarem que no. Gràcies. 
 
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: nosaltres en aquest cas votarem que sí, i deixi’m 
rebatre-li breument un parell d’afirmacions que vostè ha fet. Des de la Unió Europea 
encara ningú, oficialment, ha fet un informe dient que si Catalunya s’independitza 
sortirà d’Europa. Ningú. Per tant la posició europea en aquests moments no se sap. No 
ho ha dit ningú. Sí que va sortir un informe d’un que van traduir que.... Però ningú. En 
aquests moments ningú. I segon, la victòria en vots també és clara. Hi ha una 48% de 
gent que ha votat sí, però no hi ha 52% que hagi votat no. No hi és, perquè hi ha partits 
que no s’han manifestat en aquest aspecte. Llavors el què sí està clar és que els partits 
que s’han manifestat pel sí, és el 48%. Els partits que s’han manifestat clarament pel 
no crec que arriba al 35%. La resta s’han de significar. I quina millor manera que 
significar-se? Jo crec personalment, i molta gent de la meva també, amb un 
referèndum de sí o no. Quina por hi ha, si veritablement el 52% vostès diuen que és 
no, fem un referèndum pactat, fem un referèndum pactat com es va fer a Escòcia, i 
aquí veurem veritablement la gent què opina. I si guanya el no, ho acceptarem. No 
pararem, però ho acceptarem. I si guanya el sí, ho ha d’acceptar l’altra part. Jo crec 
que això és l’abc de la democràcia.  
 
Pren la paraula el sr. Álvarez i diu: aprovecho para decir que podríamos hacer un 
referèndum para ver si quitamos las multas o no, también aquí en las Franqueses. 
 
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: se puede hacer.  
 
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: continuant una mica amb l’argumentació que feia 
el senyor Colomé. En el tema de la pertanyença o no la Unió Europea. Hi ha informes 
per a tots els gustos. Hi ha una mica cada estat ha demanat als seus assessors el seu 
informe i dels què s’han fet públics, hi ha de tots. O sigui, no hi ha taxativament res 
que digui que l’endemà estarem en l’espai sideral. En qualsevol cas, per no espantar 
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ningú. Si fos el cas hi ha estat europeus que estan fora de la Unió Europea i que 
comercien amb Europa, que tenen la moneda, que tenen tots els tractes. Andorra té 
euros i Andorra no hi  és. Hi ha estats de l’est d’Europa que no han estat reconeguts 
per l’estat espanyol, Bòsnia si no m’equivoco, però que tot i que l’estat espanyol és 
membre de la Comunitat Europea, té tractes amb Europa, com la Comunitat Europea 
en un moment determinat permet que se signin acords amb un estat. I hi ha casos que 
s’han signat 20, 30, 40 acords i a la pràctica no té problema. I si hem de fer cua, farem 
cua, si és que fos el cas. S’ha comentat també el tema del resultat de les eleccions. Ha 
parlat vostè, senyor Corchado, d’un referèndum pactat, i amb qui l’hem de pactar 
aquest referèndum? No hi ha possibilitat d’interlocutor. I em penso que ens 
escaparíem amb una mica del tema, però per rebregar el clau d’aquest 48 52, que no és 
un 48 52. Vostè ha fet al·lusió a la Presidenta del Parlament. La Presidenta del 
Parlament no va sortir triada només amb els vots de Junts pel Si i de la CUP, va tenir 
més vots.  
 
Pren la paraula el sr. Bernabé i diu: nosaltres entenem, si ara agaféssim la foto de Les 
Franqueses Imagina de fa 4 anys i l’extrapolem a ara, ha hagut una evolució. No ens 
volem posar com a centralitat ni molt menys en aquest sentit. Però sí que és cert que 
des d’un principi hem tingut federalistes, confederalistes convençuts, independentistes 
convençuts. De mica a mica s’ha anat decantant cap a la independència via dura, 
perquè la gent està molt desencantada. Dit això, com a explicació del vot nostre 
d’aquesta nit, com a grup municipal local. Dit això, també és cert que això no deixa de 
ser un brindis al sol. M’explico, vostè ho ha dit. Si aquest parlament té capacitat per 
imposar això, tirar cap endavant. I sinó, no. Aquí ja veurem les forces de cadascú. Ara, 
ventar a que això provocarà una quantitat de desgràcies quan encara no s’ha començat 
ni a posar la primera pedra, jo crec que és avançar-se a situacions. Evidentment que 
vindran situacions molt greus i molt peludes. Nosaltres, des del primer moment, i això 
ho sap l’Assemblea Nacional per Catalunya i tal, la por que ens ha donat sempre és 
anar de la mà de la dreta cap a la independència perquè sempre hem vist que aquesta 
treta ha tingut la capacitat d’evolucionar amb el capital cap allò que millor li surt a 
compte a ella, i a vegades no ha tingut aquesta possibilitat de fer un anàlisis ampli i 
d’intentar amb els sectors de la població. Nosaltres, un dels elements que hem defensat 
sempre és el dret a decidir, i això encara ho mantenim. Aquí sí que crec que tots 
estaríem més o menys d’acord que si fos possible fer un referèndum aclaratori tots 
estaríem contentíssims, però això no ha sigut possible. Ara també fa una certa gràcia 
durant la campanya, tant a Unió coma nosaltres ens posaven com a unionistes, per part 
de l’independentisme. I ara de cop i volta no sabem que sou. Home, és evident que 
dintre d’Unió, no ja d’independentistes, perquè sinó estarien dintre del meu partit, però 
dintre del tram de Catalunya sí que es pot i tal, sí que hi ha gent que ve de procés 
constituent com jo, que creu en aquest sentit que hem de fer aquest pas cap endavant. 
Però no sabem tampoc la proporció. Per tant, què vull dir amb tot això? Jo penso que 
hem de donar ara possibilitat a plantejar diferents escenaris, que la realitat ja ens 
col·locarà en el seu moment. I aquesta realitat vindrà també. Hi ha un canvi de govern 
espanyol creïble, i no només de postaleta, ens vindrà també quan alguns deixin de fer 
declaracions cada dos per tres de si ara sí respecto la legalitat i ara no la respecto, 
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depèn de què sí, depèn de què no. Escolti, no, anem a ser curosos amb lo què hem 
aprovat. Hem aprovat que si tenim prou força, això ho tirarem cap endavant. I ja està. I 
si no tenim prou força hem de treballar el temps que sigui necessari per tirar-ho 
endavant. I jo penso que estem en aquesta situació. I avançar coses en aquest sentit, 
tant per un cantó com per l’altre no sé si ens ajuda massa. Crispa la situació i ens posa 
a tots en una tensió que no és necessària. 
 
Pren la paraula el sr. Corchado i diu: com a comentari, les imposicions vinguin d’on 
vinguin, són un error. És igual que vinguin del govern espanyol o del govern en 
funcions de Catalunya. Les imposicions sempre són un error vinguin d’on vinguin. In 
aquests moments està clar que hi ha una imposició; també hi ha una imposició, i des 
del nostre govern hi ha una  imposició. I això està clar també.  
 
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: quan parlem d’imposicions, en aquest cas en 
concret estem parlant de que una majoria del parlament ha tirat endavant una proposta. 
Sempre, quan aquí es guanya o es perd una votació és perquè dels 17 que som n’hi ha 
més que han votat una cosa que no pas que n’han votat una altra. I això forma part del 
tracte, vull dir, per això estem aquí. Llavors, en aquest cas no la veig la imposició. 
Vull dir la imposició seria si un senyor s’hagués aixecat i hagués dit: “escolti, això és 
per pebrots”. Si hi ha més senyors que han votat a favor, senyors i senyores, que hi ha 
votat en contra, no s’està imposant. És el Parlament de Catalunya fruit d’unes 
eleccions que ho diu. Senyor Bernabé, el resultat final de tot això ha de ser que un cop 
tinguem una constitució elaborada, això es sotmeti a votació dels catalans. Vol dir que 
estarem en allà per força, forçosament haurà aquest referèndum que no ens han deixat 
fer. L’haurem de fer nosaltres al final del procés, si tot va com ha d’anar. I llavors serà 
quan realment ens estarem jugant les mongetes tots. 
 
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per tretze vots a favor dels regidors dels 
grups municipals CiU, ILF-C, ERC-AM i CPF, i tres vots en contra dels regidors dels 
grups municipals PSC i PP, i per tant, amb el quòrum legal. 
 
El sr. President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia: 
 
 

9. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL CONVERGÈNCIA 
PER LES FRANQUESES SOBRE EL COBRAMENT DE 
SUBVENCIONS EN DIVERSOS SERVEIS, PER PART DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA 

 
ATÈS que la Generalitat de Catalunya ha retallat les subvencions de diversos serveis 
que l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès està prestant als ciutadans del municipi, 
com ara les llars d’infants, l’escola de música i el Pla de Barris, tot i tenir convenis 
establerts i ajuts compromesos de l’administració superior. 
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ATÈS que les retallades que hem patit en les subvencions d’aquests serveis tan 
importants per a les famílies, que han comportat l’increment de les tarifes dels usuaris i 
del pressupost del mateix ajuntament, posant en crisi les finances del mateix ajuntament 
i l’economia de les famílies implicades. 
 
Els sotasignats proposen al Ple l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Reclamar a la Generalitat de Catalunya el pagament dels ajuts compromesos, 
a les llars d’infants, l’escola de música i el Pla de Barris, ja que han afectat greument 
els comptes municipals i les famílies afectades amb l’augment de les tarifes que estaven 
pagant. 
 
Segon.- Reclamar el pagament de les quantitats compromeses no pagades de les 
subvencions de les llars d’infants, l’escola de música i el Pla de Barris, i si de forma 
administrativa no s’aconsegueix el pagament, tramitar el deute existent amb 
l’ajuntament judicialment. 
 
El sr. President demana si hi ha alguna intervenció al respecte. 
 
Pren la paraula el sr. Torné i diu: el motiu de la moció és la minoració i les retallades 
que hem tingut en diferents partides de subvencions compromeses per la Generalitat 
pel manteniment de diferents serveis del municipi, digues-li escola de Música, digues-
li llar d’infants, i també Pla de Barris. Això és un aspecte que realment s’ha de tingut 
de suplir amb aportacions de l’ajuntament i amb augment de tarifes pels pares, cosa 
que és un greuge pel municipi, més encara quan realment s’hi comptava o quan 
realment estava compromès. Això és el motiu de la moció. A part de que s’ajunti amb 
la greu demora que patim, que es veu que ens va explicar el sr. Alcalde que més de 3 
milions ens  deu la Generalitat de coses impagades que tenim per cobrar. Per lo tant 
que són dos motius diferents. El motiu de la moció és els diners que s’han retallat en 
subvencions de diferents serveis, cosa que hem tingut de posar més diners des de 
l’ajuntament i dels pares afectats amb l’augment de tarifes, i després una cosa afegida, 
que és l’augment, que aquí no està emparat en aquesta moció, l’augment de morositat 
que en aquests moments no sé a quants mesos ho tenim, però sí tenen a bé ens ho 
poden explicar, de les coses que ens deu la Generalitat que nosaltres tenim una bossa 
pendent de més de 3 milions d’euros del tema de subvencions i ajuts de la Generalitat 
de Catalunya. Per lo tant que demanem que els grups prenguem algun acord sobre 
aquest tema bàsicament per resoldre problemes financers que cada dia se’ns van 
augmentant per aquests motius.  
 
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: senyor Torné, a nivell de llar d’infants estem al dia. 
Se’ns ha pagat. A nivell d’escola de música també estem al dia. El què no estem al dia 
és en tema de Pla de Barris i en tema de Pla únic d’obres i serveis, en tema de 
cooperació, etc. El muntant total que la Generalitat un dia o altra ens ha de pagar 
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superar lleugerament els 3 milions d’euros. És cert. Supera a l’ajuntament de les 
Franqueses els 3 milions d’euros. Si això  ho cobréssim tindríem una tresoreria 
absolutament al dia i pagaríem al dia següent de que hagués entrat la factura. Perquè 
això ens donaria un marge tremendo. Nosaltres ja n’érem conscients d’això. Quan vam 
fer obres de Pla de Barris i obres de PUOSC, n’érem conscients de que la nostra 
economia ens permet en aquests moments aguantar aquest deute. Per tant jo crec que 
econòmicament estem fent les coses ben fetes. Nosaltres li votaríem que sí a aquesta 
proposta si vostè treu el tema de “reclamar-ho judicialment”. Si es manté el tema 
judicialment, el nostre vot ha de ser negatiu. I per què ha de ser negatiu? Perquè 
senzillament la Generalitat no té diners, perquè hi ha 16 mil milions d’euros cada any 
que se’n van i no tornen, i des de l’estat espanyol ens estan afogant econòmicament. I 
hi ha un motiu important: no tenim un bon sistema de finançament. I a més a més ara, 
amb el FLA que són calers nostres, ens volen posar unes mesures de control 
extraordinàries. Llavors a partir d’aquí, si vostè accepta treure el tema judicialment, 
nosaltres votarem a favor de la moció, sinó haurem de votar en contra.  
 
Pren la paraula el sr. Bernabé i diu: a mi m’agradaria saber ara mateix quina quota està 
pagant per alumne, per exemple a l’escola de Música la Generalitat, o escola bressol. 
Perquè una de les coses que va fer aquest President només arribar, quan acusava a 
Zapatero de que vivia en la glòria i del tripartit que havia gastat més del què havia, va 
ser unilateralment trencar un acord que s’havia signat en les entitats municipals, on 
allà es representava que la Generalitat havia d’assumir un terç, els pares un terç i els 
municipis un terç de la quota de cada alumne, i simplement van menys valorar, any 
rere any, lo que va creure que havia de treure. O sigui, ja no és una qüestió de si ens 
paga o no, sinó que és una qüestió de que ha obligat a anar pujant quotes d’una manera 
o una altra, de tal manera que ara hi ha molta gent que li surt més a compte anar a 
escola bressol privada que a escola bressol municipal per l’horari i pels preus, i tal. 
Llavors a mi m’agradaria saber, que ens expliquessin ara, quin és el suport econòmic 
que fa aquest ajuntament per mantenir aquesta escola, i quin era fa 4 anys. Això també 
és important, perquè aquest senyor va sortir vanagloriant-se de que ell era el primer en 
fer retallades a Espanya perquè tenia un sentit d’estat que no havien tingut ni els 
socialistes ni ningú més. I ara resulta que tota la culpa és de Madrid. Quan estava el 
tripartit tampoc era culpa de Madrid? O què passa? Que Madrid fa 3 anys existeix? 
Clar, d’acord, però totes les tintes es carregaven allà. Punt número 2, vostè ho ha 
reconegut. La Generalitat quan va entrar una de les coses que va dir l’any 2011 és: 
ajorno els plans de barri fins el 2015, i aquest grup municipal, quan estava vostè 
governant també en el partit socialista i PP i unió dels pobles, li va dir més d’un cop 
que invertir en pla de barris era no ingressar calers en molt temps, però en molt temps. 
Clar, que ara ens digui que ens aniria bé, la tensió de tresoreria, i tal, escolti, ningú li 
va obligar a fer l’obra de la plaça Espanya, de fer altres obres que vostè ha fet. Ningú. 
És més, li van avisar de la Generalitat reiteradament que no hi ha calers per a això. 
Com a mínim fins l’any 2015. Per tant, a mi també em sorprèn que si estem al dia en 
l’escola bressol, i que estem al dia e l’escola de música, al final els deutes quins han 
sigut? Les què l’ajuntament ha volgut tirar unilateralment sense tirar la financiació 
perquè segons vostè tenen capacitat pressupostària per fer-ho? Llavors, perquè tenim 
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deute encara? No acabo d’entendre-ho. Per què tenim deute si encara tenim tanta 
capacitat pressupostària? Clar.  
 
Pren la paraula el sr. Corchado i diu: bé, suposo que vostès volen votar que no i volen 
que es tregui judicialment perquè no volen anar en contra del seu propi partit, que és 
qui governa. Nosaltres tenim clar que l’ajuntament ha de defensar els ciutadans i 
ciutadanes. Per aquesta raó votarem sí a la proposta. És més, que hi ha ajuntaments 
veïns que faran el mateix, perquè la seva obligació és defensar els seus veïns i veïnes. 
Llavors nosaltres votarem sí a aquesta moció. 
 
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: permeteu-me, normalment jo sóc el que fot la 
rajada de números, permeteu-me que ho faci al revés aquest cop. Senyor Torné, li 
demanaré lo mateix que li ha demanat el sr. Colomé. Retiri el paràgraf de la 
reclamació judicial si fos el cas. I li explico per què sense cap número. Nosaltres això 
ho hauríem aplaudit amb les orelles i estaríem tots aquí i li haguéssim demanat per 
firmar-la, si fóssim un país normal. Però és que no som un país normal. No li he 
d’explicar precisament a vostè ni a la seva gent. Ens trobem en una situació a nivell de 
Generalitat, a nivell de Catalunya, en què quan volem recaptar no ens deixen. Vull dir, 
quan nosaltres, quan el Parlament fa una llei per exemple, per fer un impost sobre les 
transaccions bancàries això s’anul·la, i que a l’hora de reduir despeses, és veritat, jo no 
defensaré a ningú. Hi ha hagut retallades, i aquestes retallades han sigut per a tots, no 
han sigut pels veïns de les Franqueses. Si aquí ens trobéssim en un cas en què els veïns 
de les Franqueses estiguéssim absolutament – permeteu-me la paraula – putejats en 
relació als dels altres pobles del principat, us diria: escolta, endavant als jutjats i allà 
on calgui. No és el cas, estem tots allà. Aquí, permeteu-me, ens està obligant una mica 
a triar entre el pare i la mare, si t’estimes més el pare o la mare. En aquest cas 
permeteu-me la frivolitat, és com si la mare fos una mare maltractada, és una mare a la 
qual no li arriben els diners suficients per a fer front a això. Nosaltres com ajuntament, 
el què ha dit el sr. Bernabé té tota la raó, vull dir en el moment en què Convergència, 
el PSC i els altres partits que estaven en el govern van decidir tirar endavant el pla de 
barris, sabien que els hi tocaria com a mínim, ens tocaria fer de banc durant una 
temporada llarga. Hi va her-hi com ho vam dir-ho, vostè va dir-ho i jo també. Però 
vaja, és allò que dèiem, és una imposició? No, havia. Havia una majoria que va dir 
això. Lligant amb lo que comentava en el punt anterior. A partir d’aquí, en què ens 
trobem? Ens trobem amb això, si realment... I una altra cosa que em fa por. De la 
manera que estan les coses, si resulta que hem d’acabar sortint en una cadena estatal 
dient mireu com estan les coses que els ajuntaments denuncien a la Generalitat perquè 
no els hi paga el què els deu, em sembla que els hi estem fent poc favor al procés, en el 
qual senyor Torné, vostè està tan compromés i tan identificat com nosaltres mateixos, i 
ho acaba de demostrar fa 10 minuts. Jo li demanaria això, si podem treure l’alternativa 
de la reclamació judicial, escolta, si el que podem fer és demanar i tenir, i em consta 
que des de adalt intentaran apretar, un estat de què és el què se’ns deu exactament, més 
important que el què se’ns deu, que se’ns reconegui una quantitat més important de 
deute, independentment de que la poguem cobrar, encantat de la vida. Però és això, no 
ens faci triar entre el papa i la mama.  
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Pren la paraula el sr. Torné i diu: jo, el debat nacionalista no el volia fer. Però si el tinc 
de fer el faig. Jo sóc tant o més nacionalista que vostè. Per lo tant que si em posa això 
en qüestió, malament. Jo no estic en el Parlament de Catalunya per debatre això. 
Només estic a l’ajuntament de les Franqueses per resoldre els problemes financers. I la 
nostra moció, en aquest cas, no va amb el tema nacionalista, que és veritat i tot lo que 
ha dit, d’acord, i tampoc tocar-me el cor que ja el tinc molt tocat. A partir d’aquí, la 
nostra moció està només feta amb una cosa que no és la que realment s’està dient. Els 
atrassos? No, el tema dels atrassos o els impagaments això no és la moció. La moció 
només parla d’aquelles coses que ens han retallat o aquelles subvencions que ja 
estaven compromeses i havien cobrat. Amb l’escola de música tenim un preu per 
alumne, cosa que amb els pressupostos que va fer  la Generalitat es va retallar, i per lo 
tant cobrem menys. Una altra cosa és que nosaltres volguem dir: ja estem contents. I 
amb això, com han dit, ja han cobrat lo que ens han donat, fantàstic. Després, que va 
tenir de fer? l’ajuntament va tenir d’absorvir aquest augment o aquesta depreciació i a 
més els pares també, cosa que ha repercutit doblement tant amb els usuaris com amb 
els ciutadans, perquè realment hem pagat els ciutadans dos vegades i els que no hi 
tenim nens que hi van, o nenes que van a l’escola de música, doncs també igual, com 
la llar d’infants, o el pla de barris amb la demora. Però la nostra moció no va amb la 
demora del cobrament, només és amb les retallades que hem tingut en les subvencions 
compromeses, és a dir, que teníem un conveni propi o de l’Associació de Municipis 
signats i que ja havien cobrat, i després van dir: miri, un 50 per 100 menys. Això és lo 
que jo estic defensant. I ho defenso perquè sé que el de la via administrativa no 
treurem res perquè el pressupost que vam aprovar és aquest i per lo tant fotis-en. Si la 
tenen, financi-la. No estem parlant d’un impagament de quan ho cobrarem. Estem 
parlant que cobrarem mai perquè ells van aprovar, el govern de la Generalitat, un 
pressupost amb unes condicions que van dir: lo compromés cobraran ara un 50 per 
100, i això és lo què hem cobrat. I com ho han tingut de resoldre? Doncs han resolt 
augmentant preus, o aportant diners l’ajuntament. Ja està. Però és això el què diu la 
moció. Lo altra que ha sortit ara que ens deuen 3 milions i pico, que una part ja ho 
sabíem i altra no ho  sabíem però que realment es ... Lo que sí es veritat, lo que diu la 
moció, és les retallades que hem patit amb aquestes subvencions que hi ha 
compromeses, que hi ha convenis amb l’ajuntament perquè a les llars d’infants hi ha 
amb l’ajuntament, i amb l’escola de música amb l’associació de municipis. I parlava 
d’això. I repeteixo, en el tema nacionalista, els problemes que ens foten a Madrid, tot 
això sóc igual com vostè o pitjor. Per lo tant que a partir d’aquí d’aquest caire no 
estem parlant. Estem parlant del problema que tenim a les Franqueses i els deutes que 
tenim. I com defensar-la? Perquè ni vostè ni ningú no ens aportarà aquests diners, 
perquè aquests diners ja van aprovar un pressupost i van dir: miri, ara pagaran el 50 
per 100, i ara el 30 per 100, i aquí és lo que anem cobrant. Que després hem cobrat lo 
que ens han el pressupost que és molt menys que teníem signat, vale, però que 
sapiguem que lo hem cobrat és molt menys que lo que teníem signat, tant l’associació 
de municipis com l’ajuntament pròpiament dit. I després si volem defensar-ho 
defensem-ho, i si no, doncs d’allò, però clar, a mi no em queda cap més remei perquè 
no hi ha cap més garantia que defensar la moció. Que surt o no surt? Bé, tampoc els 
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diners ningú informa que els anirà a treure d’un altre lloc. Per lo tant que no pateixin 
que no vindran.  
 
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: de retallades hi ha estat. Llars d’infants jo crec que 
ens estaven pagant uns 1600 euros per nen, 1200, i ara crec que són 800. És veritat. 
Escola de música també és veritat, i ens havia dit que ens pagaria zero, i al final ens 
estan pagant algo. Amb això sí que és veritat. I pla de barris va ser un decisió de 
govern, dir tirem endavant perquè tot el que es fa és una millora pel barri; mirem que 
el pressupost ho soporti, que la nostra tresoreria ho soporti, i ho soporta. En aquests 
moments ens deuen no, perquè tenim reconeguts 800.000 euros, però n’hem facturat e 
milions, i l’economia del dia a dia ens ho està soportant. Per això dic que tenim una 
economia més o menys sanejada. Amb els pressupostos que us hem presentat de 2016 
jo recordo que l’any 2011 estàvem amb un grau d’endeutament del 110% dels 
ingressos ordinaris gairebé, i acabarem 2016 amb un 60%. I un gran mèrit d’això és 
l’anterior govern, els 4 anys del 2011 al 2015. Si algo hem fet bé, crec, és sanejar les 
arques municipals. Primer amb el senyor Profitós, després amb tot el govern. Si algo 
hem fet bé en aquests moments jo crec és el tema econòmic. Hem racionalitzat la 
despesa i hem trobat majors ingressos. Jo repeteixo, si ara judicialitzem això tardarem 
més a cobrar. Per tant a mi m’agradaria anar a les bones, no anar a les dolentes.  
 
Pren la paraula el sr. Bernabé i diu: bé, ja ens ha explicat la diferència de preus. És 
significativa. En el cas de l’escola bressol no sé com s’ha fet, suposo que entre pares i 
ajuntament o només ajuntament. Però el cas de l’escola de música va ser simptomàtic. 
El primer any es va retallar un 50% Vam passar de prop de 200.000 euros a 100.000. I 
l’empresa que ho porta diu que encara li surt a compte. Per tant una de dos, o estava 
robant sistemàticament 100.000 euros, perquè sinó aquesta empresa a dia d’avui té 
pèrdues, perquè jo no ho entenc això. Clar, a mi m’agradaria saber el nivell de 
matrícula que tenim ara i el què teníem a l’any 2011, per exemple. Si no creiem en 
aquestes coses simplement tanquem-les, però lo que no podem fer és una retallada del 
50% en un servei i dir que les coses van bé. ÉS que no té sentit. O l’empresa ens 
estava estafant directament, o ara no està fent les coses. Una de dos. Clar. I a mi lo que 
m’arriba és que, per exemple, hi ha alumnes que per pagar-se la matrícula, venen aquí 
a donar classes, i no són professors, són alumnes del Liceu, per exemple. Clar, això és 
vetllar perquè un servei funcioni, i sinó, tanquem. Clar, o sigui dir això no ens han 
comportat res extra. Doncs miri, un dels dos serveis municipalitzats que són l’escola 
bressol i l’escola de música, un sí que ha tingut tensió, com a mínim interna, en aquest 
sentit. Ja no entraré més en lo de pla de barris, però és evident que lo primer que ha de 
fer un municipi és defensar els seus interessos. Ens podem solidaritzar amb la situació 
de la Generalitat, i podem ser molt crítics de com aquest ajuntament s’ha ficat amb 3 
milions de deute quan se li va avisar que no entrés dintre d’aquesta dinàmica per molta 
capacitat econòmica de ficar-se en aquest envolic. Però bé, això està aquí. Ara dir que 
ja ens pagaran, ja està bé, jo no vull forçar perquè això pot trencar el procés. Escolti, 
siguem una mica seriós. El Govern català ha de demanar a qui li toca i els ajuntaments 
hem de demanar a qui li toca, perquè a més va ser amb traïdoria. No es va tornar a 
renegociar de cap manera. Simplement es va dir: això serà així a partir d’ara i punto. 
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Amb les escoles municipals, no només de música, sinó per exemple la meva pròpia 
d’art i disseny o el centre de Can Vila i tal, han hagut de fer mans i mànigues. A 
Mollet en el centre de discapacitats. Clar, això no és tolerable perquè trasllades la 
tensió als ajuntaments directament. La tensió que tens tu la trasllades a l’ajuntament. I 
clar, jo entenc que aquesta moció va per aquest camí. Ara, si diem assumim la tensió 
per no fer mal a la Generalitat, vale, d’acord, és una altra manera. 
 
Pren la paraula la sra. Pericas i diu: Àngel, trobo molt desencertat fer servir aquest 
exemple, encara que diguis que és una frivolitat, justament a la setmana del 25 N, ja 
ho sé... doncs no. Penso que no hi ha de ser aquest tipus d’exemples.  
 
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: sí, un cop acceptada la reprimenda, que accepta 
sense cap mena de cosa, vull dir ho he dit al començament, és el que se m’ha acudit de 
manera gràfica i jo diria bastant dramàtica, tant la situació de les dones que pateixen 
això com la situació del nostre país ara mateix. Dit això, senyor Torné, jo l’entenc 
perfectament. Vull dir, aquí el què estem demanant és dir: escolti no, és que volem que 
ens paguin els l200 que vostès s’havien compromés. Si, no? Els 1200 que s’havien 
compromés inicialment o els 850 i no els 700 que toquen ara. Jo només insistiré en 
una cosa. Som els de les Franqueses els què hem patit això? No. Som tots els catalans. 
I això ho hem patit, per què? Perquè el dia que vostè està malalt i jo estic malalt i 
anem al metge continuem tenint una tensió perquè el dia que hi ha un accident, els 
mossos d’esquadra es presenten allà i fan un atestat, perquè la nostra canalla continuen 
anant a l’escola i quan fan les proves PISA continuen treient uns resultats molt 
superiors a la mitjana estatal. Llavors, en aquest cas, jo ho he dit abans, no estic aquí 
per defensar ningú, però entenc que el fet de judicialitzar el tema és excessiu, més 
sense tenir cap perspectiva d’èxit perquè llavors el que s’estarà discutint aquí serà si 
els acords que ha pres un govern o un parlament són vàlids en relació amb un conveni 
que havia abans. A mi em sembla que el que anem a buscar és sortir als diaris que no 
sé si caldria. Repeteixo, treiem aquesta última ratlla i demanem a la Generalitat que 
ens diguin el què i faran els seus dictàmens. 
 
Pren la paraula el sr. Torné i diu: jo amb la discussió nacionalista ja li he dit que no la 
barrejaré ni la faré. Però a veure, perquè ho entengui. Jo només defenso aquí a 
l’ajuntament de les Franqueses. No a la part nacionalista, ni a Madrid, ni res. 
Bàsicament per això, perquè si estiguéssim en el Parlament faríem una altra. Ja diu la 
moció que es faci per via administrativa. I en el cas que no funcioni per via 
administrativa, judicial. Si cas, si això li deixa més tranquil, però que jo només 
defenso aquí l’ajuntament de les Franqueses, no el Parlament ni les seves preses de 
decisions, que han pres el pressupost aquest amb aquestes condicions. Que nosaltres 
tenim de suportar, cosa que tampoc no hi estic d’acord. Si vol dir modificar, no treure-
ho, modificar que en el cas que per via administrativa exercís els diferents drets que 
tenim, perquè tenim convenis i perquè tenim molts pagaments, la Generalitat no ens 
paga i abans de desencadenar la via judicial ho tenim de tornar a ple, val. Aquesta és 
un cas, però no retirar-ho, perquè si ho retirem sabem que no farem res perquè 
realment ens diran que no. Ara, si realment ho te tutelar el ple en el qual en la segona 
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posició, quan hagin dit una o dues vegades que no administrativament, i es torna a ple 
i es torna a prendre una decisió, hi estaria d’acord. però lo que no faré és retirar-ho 
perquè jo ja sé que això no serveix per res. Lo que estem fent nosaltres aquí és tirar 
tiros a l’aire i no realment afrontar el problema que tenim i que realment arrosseguem 
des de fa temps, que és les retallades a la nostra finança. A partir d’aquí, l’únic que 
podem, apart dels debats que no ens toquen fer aquí, realment traslladar-ho una 
possible segona volada, que sigui el ple el què decideixi si realment tirem endavant o 
ens ho mengem amb patates. Fins aquí sí. Lo altre, retirar-ho, no, perquè voldria dir 
que no farem res.  
 
Pren la paraula el sr. Corchado i diu: simplement una. El govern ja ha sol·licitat a la 
Generalitat el pagament del deute? Una, aquesta pregunta perquè sinó ja s’hagués fet 
el què ha demanat el sr. Torné ja estaria fet. Vull saber si s’ha fet. I dos, senyor 
Profitós, pel bé del famós procés, el que no es pot fer és no mirar per les necessitats de 
les persones del nostre municipi. Vostè parla d’altres municipis catalans. Altres 
municipis catalans ja estan fent aquest tema judicial, perquè no hi ha manera de 
cobrar, i s’ha de fer. Gràcies 
 
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: nosaltres, si es fa aquesta modificació, senyor 
Torné, lligat a que si no sorgeix efecte es porti al ple, nosaltres votarem a favor. 
Senyor Corchado, hem demanat hora amb la delegada del govern i hem tingut la grata 
sorpresa de que ens vindrà a veure aquí a les Franqueses. Ve a veure una mica el pla 
de barris, tot una miqueta. En aquest moment que vinguin, si voleu busquem un forat 
perquè tots els portaveus ens hi poguem reunir i seria una de les maneres de fer-li la 
pressió o el trasllat oficial amb números a la mà de la nostra situació. Jo us mantindré 
informats, però crec que serà en el termini màxim d’uns 15 dies que la sra. Núria 
Colomé ens vindrà a veure.   
 
 
REDACTAT DEFINITIU 
 
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL CONVERGÈNCIA PER LES 
FRANQUESES SOBRE EL COBRAMENT DE SUBVENCIONS EN DIVERSOS 
SERVEIS, PER PART DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 
 
ATÈS que la Generalitat de Catalunya ha retallat les subvencions de diversos 
serveis que l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès està prestant als ciutadans 
del municipi, com ara les llars d’infants, l’escola de música i el Pla de Barris, tot i 
tenir convenis establerts i ajuts compromesos de l’administració superior. 
 
ATÈS que les retallades que hem patit en les subvencions d’aquests serveis tan 
importants per a les famílies, que han comportat l’increment de les tarifes dels 
usuaris i del pressupost del mateix ajuntament, posant en crisi les finances del 
mateix ajuntament i l’economia de les famílies implicades. 
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Els sotasignats proposen al Ple l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Reclamar a la Generalitat de Catalunya el pagament dels ajuts 
compromesos, a les llars d’infants, l’escola de música i el Pla de Barris, ja que han 
afectat greument els comptes municipals i les famílies afectades amb l’augment de les 
tarifes que estaven pagant. 
 
Segon.- Reclamar el pagament de les quantitats compromeses no pagades de les 
subvencions de les llars d’infants, l’escola de música i el Pla de Barris, i si de forma 
administrativa no s’aconsegueix el pagament, tramitar el deute existent amb 
l’ajuntament judicialment, aquest darrer tràmit que únicament es pugui dur a terme 
prèvia aprovació pel Ple de l’ajuntament.” 
 
SOTMESA a votació la moció, és aprovada per unanimitat dels setze membres 
assistents, sobre els disset que de dret i de fet componen la Corporació, i per tant, amb 
el quòrum legal.  
 
El sr. President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia: 
 
Amb caràcter previ el Secretari informa que el Grup Municipal d’Esquerra 
Republicana de Catalunya s’ha afegit a aquesta moció presentada pel Grup Socialista. 
 

10. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA EN 
DEFENSA DE LA REBAIXA DE L'IVA CULTURAL QUE AFECTA LA 
CREACIÓ I PRODUCCIÓ DE PROXIMITAT I A L'ACCÉS A LA 
CULTURA EN L'ÀMBIT LOCAL 

 
D'acord amb el que preveu el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic 
de les Entitats Locals, el Grup Municipal Socialista de l'Ajuntament de desitja sotmetre 
a la consideració del Ple la següent Moció: 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
L'1 de setembre de 2012, el Govern del Partit Popular va imposar una dràstica pujada de 
l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA) sobre el consum de béns i serveis culturals, amb 
excepció del sector del llibre, fixant-lo en la franja més alta de tot Europa: el 21%. 
Aquesta mesura no ha tingut l'impacte recaptatori desitjat i ha suposat un clar cop per a 
la creació i l'accés de la cultura de la majoria de la nostra ciutadania.  
 
Per aquest motiu es va intentar revertir aquesta decisió tant des del Congrés de Diputats 
com del Senat, presentant una Proposició de Llei i una Moció consegüent a 
Interpel·lació de reforma per rebaixar l’IVA sobre el sector de la cultura, però foren 
ambdues derrotades per la majoria absoluta del PP. 
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La pujada desproporcionada de l'IVA està perjudicant greument a la cultura com a 
sector d'oportunitat de creixement econòmic i també a les possibilitats d'accés a la 
mateixa per part de la ciutadania. I tot això sense que la recaptació impositiva hagi 
augmentat significativament, doncs l’escàs creixement d’aquest impost indirecte, ha 
quedat reabsorbit per la caiguda de les bases impositives i per tant dels ingressos per 
IRPF, societats i seguretat social, que ha suposat una disminució de la demanda i, 
conseqüentment, de la facturació en el sector cultural. 
 
En aquest sentit, la fiscalitat aplicada als productes de la creació és una tremenda mostra 
de miopia per part d'aquest Govern estatal, i en concret, pel seu efecte directe sobre el 
foment de nova creació cultural de proximitat i de petit format existents en moltes 
ciutats i pobles, i per tant afectant a l’economia local de molts municipis com el nostre.  
 
Les administracions locals no són alienes a aquesta problemàtica. Molt al contrari, en la 
seva funció de dinamitzadores i promotores culturals, en alguns casos amb un paper 
principal, són també directament perjudicades amb aquesta mesura. 
 
Per tot això, una vegada constatat el caràcter absolutament contraproduent de la pujada 
de l’IVA cultural per al sector i per al conjunt de la societat, el Grup Municipal 
Socialista de l'Ajuntament de presenta per a la seva consideració i acceptació pel Ple 
Municipal la MOCIÓ instant al Govern d'Espanya a: 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Rebaixar l'IVA modificant l’article 23 del Reial Decret-llei 20/2012, de 13 de 
juliol, de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la 
competitivitat, procedint a reclassificar els béns, activitats i consum de continguts 
culturals (com cinema, teatre, circ, dansa i música), establint el seu tipus en el 5% -i, 
mantenint el 4% per al llibre, premsa-revistes, i per a altres àmbits d'especial interès 
cultural i especialment aquelles que van directament adreçades al públic infantil-. 
 
Segon.- Aplicar un tipus d'IVA del 4% per aquelles activitats culturals que gaudeixin 
del reconeixement d'especial interès cultural a l'efecte de mecenatge o patrocini amb 
desgravació fiscal, durant el període de vigència de la seva protecció fiscal. 
 
Tercer.- Proposar i defensar en el si de les institucions de la Unió Europea, 
l'establiment d'un IVA reduït per a la Cultura i que estigui harmonitzat a tot el territori 
de la Unió, amb l’objecte d’assolir un autèntic espai comú europeu de protecció i 
promoció de la creació i el consum cultural. 
 
Quart.- Aquesta Moció del Ple serà tramesa a les Corts Generals, al Ministeri de 
Cultura, al Parlament de Catalunya, a la Conselleria de Cultura, a la Federació i 
Associació de Municipis de Catalunya, i a les entitats i associacions culturals del nostre 
municipi. 
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El sr. President demana si hi ha alguna intervenció al respecte. 
 
Pren la paraula el sr. Marin i diu: bé, començaria dient que el dia 1 de setembre de 
2012 el govern del Partit Popular, faltant al seu compromís en els seus electors, 
decideix muntar el sr. Montoro amb la seva bogeria i pujar al 21%. Clar, a més a més 
ens posa en una situació, inclús amb els països del nostre entorn que es mouen dintre 
d’un 4% i nosaltres, ves per on, anirem cap a un 21%. I què ha suposat tot això? Doncs 
ha suposat un clar cop a la creació i a l’accés a la cultura de la majoria de la nostra 
ciutadania i es podria veure en temes com el teatre, el cinema, i la resta. Aquesta 
pujada boja de l’IVA en aquest sentit, com estem dit, ha perjudicat greument a la 
cultura. I com a sector d’oportunitats de creixement econòmic i també, com no, a les 
possibilitat d’accés a la mateixa per part de la ciutadania. I si el motiu era que la 
recaptació impositiva hagués augmentat, significaria l’escàs creixement d’aquest 
impost indirecte, què ha suposat? Doncs que ha quedat reabsorbit per la caiguda, sense 
anar més lluny, de les bases impositives i per tant de tot lo que seria dels ingressos de 
l’IRPF, societats i seguretat social. Tot això ha suposat una disminució de la demanda 
i conseqüentment de la facturació en el sector cultural. En aquest sentit la fiscalitat 
aplicada als productes de la creació és una tremenda mostra de miopia, pensem, per 
part d’aquest govern estatal. I en concret, pel seu efecte directe sobre el foment de la 
nova creació cultural de proximitat, de petit format, existents en molts pobles i ciutats 
que ens envolten, i per tant afectant d’una manera molt directa a l’economia local dels 
molts municipis com el nostre. Les administracions locals no són alienes a aquesta 
problemàtica. Per tot això demanarem el vot positiu a aquesta moció. 
 
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: el nostre grup li votarà a favor d’aquesta moció. 
 
Pren la paraula el sr. López i diu: el nostre grup també recolzarà totalment aquesta 
moció. Per a nosaltres aquesta pujada de l’IVA va ser un atemptat contra les classes 
populars, aprofitant una conjuntura econòmica adversa, això va suposar un càstig per a 
les classes populars, perquè al final aquesta és una mesura de dretes que li agrada al a 
dreta, que la gent del carrer no pugui accedir a la cultura. Ja li interessa. S’ha de 
reservar la cultura a les classes que tenen diners i així mantindrem el poble en un baix 
nivell cultural perquè així és més fàcil dominar-lo i poder aprofitar-se. Gràcies. 
 
Pren la paraula la sra. Masclans i diu: sí, nosaltres també votarem a favor d’aquesta 
moció que ve també ja d’una petició emanada del Parlament de Catalunya a partir 
d’una proposta d’Esquerra Republicana amb el suport de tots els grups del Parlament, 
excepte del Partit Popular de Catalunya, de baixar aquest impost entre el 4 i el 5 % en 
funció dels productes culturals. Ara no em posaré jo a defensar el valor de la cultura a 
nivell de creixement personal, social, de llibertat, d’esperit crític i de tantes altres 
virtuts. Però és que a més a més pot esdevenir un sector econòmic de primer ordre, la 
cultura. Esdevenir un dels motors econòmics del país. Per tant em sembla una miopia 
gegant. I evidentment aquest augment dels 13 punts ha sigut un desastre sobre aquest 
sector que és, ja de per sí, molt precari, ho dic per experiència pròpia, i tal i com diuen 
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els artistes és un desastre. Ho era abans de la crisi, ho és ara i ho és amb aquesta 
pujada d’impost. I acabo amb una reflexió: al final què ven i què dóna prestigi a un 
país, entre altres coses? Els seus artistes, els seus músics, el seu cinema, la seva dansa, 
els seus pintors. Què és l’ambaixador d’un país a tot el món? Tot això, i això s’ha de 
cuidar perquè són persones que treballen o que treballem per vocació, que la vocació 
és extraordinària però resulta que també tenim gana i també hem de menjar. Un 
augment de l’impost que, com deies tu, ha comportat una baixada del consum, de 
l’ocupació i al cap i a la fi, del volum d’activitat econòmica.  
 
Pren la paraula el sr. Marin i diu: bé, començaria dient que el dia 1 de setembre de 
2012 el govern del Partit Popular, faltant al seu compromís en els seus electors, 
decideix muntar el sr. Montoro amb la seva bogeria  
 
SOTMESA a votació la moció, és aprovada per quinze vots a favor dels grups 
municipals de CIU, ILF-C, PSC, ERC-AM i CPF, i un vot en contra del grup municipal 
del PP, 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 SOCIALISTA EN 
DEFENSA DE L'EXERCICI EFECTIU DEL DRET DE VOT DE LES 
PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL 

 
La Convenció de les Nacions Unides sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat, 
publicada al Butlletí Oficial de l’Estat, amb el seu Protocol addicional, els dies 21 i 22 
d’abril de 2008, va entrar en vigor a Espanya el 3 de maig del mateix any. Aquest text 
jurídic, que és llei a l’Estat espanyol, forma part del sistema de drets humans i consagra 
un canvi en la perspectiva de la discapacitat. D’acord amb el seu article 1, el propòsit de 
la Convenció és «promoure, protegir i assegurar el gaudi ple, i en condicions d'igualtat, 
de tots els drets humans i llibertats fonamentals per totes les persones amb discapacitat, 
i promoure el respecte de la seva dignitat inherent».  
 
A l’article 3 en els seus principis generals diu: “Els principis de la convenció són:  a) El 
respecte de la dignitat inherent, l'autonomia individual, inclosa la llibertat de prendre les 
pròpies decisions, i la independència de les persones; b) La no-discriminació; c) La 
participació i la inclusió plenes i efectives a la societat; d) El respecte per la diferència i 
l'acceptació de les persones amb discapacitat com a part de la diversitat i la condició 
humanes; e) La igualtat d'oportunitats; i, f) L'accessibilitat.  
 
Així mateix, en el seu article 29 dedicat a la Participació en la vida política i pública, on 
es preveu que els estats garantiran a les persones amb discapacitat els drets polítics i la 
possibilitat de gaudir-ne en igualtat de condicions amb la resta de la ciutadania i es 
comprometran. 
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Davant aquest articulat que contempla la Convenció de les Nacions Unides sobre els 
Drets de les Persones amb Discapacitat, a la qual Espanya s’hi va adherir, cal denunciar 
la manca   d’incompliment,  de forma sistemàtica, per part de l’actual Govern espanyol 
en la no adaptació a la normativa estatal dels compromisos adquirits que comporten 
aquesta Convenció Internacional, i que caldria desenvolupar legislativament per donar-
hi resposta.  
 
En aquest sentit, i en motiu de les properes eleccions Generals, reclamem que es tingui 
present el dret a vot per a les persones amb discapacitat intel·lectual, tal com així ho han 
sol·licitat la Confederació Espanyola d'Organitzacions en Favor de les Persones amb 
Discapacitat Intel·lectual o del Desenvolupament (FEAPS) en el marc de la campanya 
#MiVotoCuenta2015, reivindicant el dret a vot dels ciutadans amb aquest tipus de 
discapacitats. 
 
Els ajuntaments, com l'Administració més propera al ciutadà/na, volem fer palès aquest 
incompliment de la Convenció Internacional, i que tots els ciutadans i ciutadanes tenen 
el dret a exercir el seu dret a vot, i les administracions l’obligació per llei a donar 
resposta a aquest dret democràtic amb les mateixes garanties de confidencialitat i secret, 
que la resta de ciutadans del municipi. 
 
Per tot això, es proposa al ple l’adopció dels següents acords, instant al Govern de 
l’Estat a:  
 
ACORDS: 
 
Primer.- Modificar la Llei Orgànica del Règim Electoral General per tal de fer efectiu 
el dret a exercir el vot a les persones amb discapacitat que avui ho tenen vedat. 
 
Segon.- Garantir aquest dret en igualtat de condicions amb la resta de la ciutadania, i 
garantir la no discriminació per qualsevol motiu, entre altres mesures, l'adaptació de la 
informació electoral a lectura fàcil, per fer-la accessible a les persones amb dificultat 
de comprensió intel·lectual. 
 
Tercer.- Reclamar la previsió, per part del Govern de l'Estat, de la dotació 
pressupostària necessària per garantir el dret de vot de totes les persones amb 
discapacitat  en les pròximes eleccions Generals. 
 
Quart.- Comunicar aquests acords al Govern de l’Estat, a la Junta Electoral Central, 
al Defensor del Poble, l’Oficina d'Atenció a la Discapacitat, i al Comitè Català de 
Representants de Persones amb Discapacitat (COCARMI) i altres entitats que lluiten 
pels drets de les persones amb discapacitat. 
 
El sr. President demana si hi ha alguna intervenció al respecte. 
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Pren la paraula el sr. Marin i diu: començaríem dient que, i fent referència a la 
convenció de les Nacions Unides, sobre els drets de les persones amb discapacitat, 
publicada en el Butlletí Oficial de l’Estat. És a dir, per una part tenim a l’estat que es 
va sumar sobre els drets de les persones amb discapacitat, i per altra tenim que el seu 
desenvolupament amb llei ho està incomplint. Penso que és important comentant lo 
que diu els drets de les persones amb discapacitat de les Nacions Unides. I diu l’article 
3, diu: “els principis de la convenció seran: primer, el respecte a la dignitat inherent, 
l’autonomia individual inclosa la llibertat de prendre les pròpies decisions, i la 
independència de les persones, la no discriminació, la participació i la inclusió plena i 
efectiva a la societat, el respecte per la diferència i l’acceptació de les persones amb 
discapacitat com a part de la diversitat i la condició humana, la igualtat d’oportunitats i 
l’accessibilitat”. Davant d’aquest particular que contempla la convenció dels drets, 
com deia abans, Espanya es va adherir. Cal denunciar la manca d’incompliment, un 
més, de forma sistemàtica, per part de l’actual govern espanyols, amb la no adaptació 
a la normativa estatal dels seus compromisos adquirits dintre d’aquesta convenció 
internacional. I com estàvem comentant, això és lo què hauria de fer i desenvolupar 
legislativament dintre lo que seria el nostre organigrama jurídic. En aquest sentit, i 
amb motiu de les properes eleccions generals, reclamem que es tingui present el dret a 
vot per a les persones amb discapacitat intel·lectual, tal i com així ho ha sol·licitat la 
Comissió espanyola d’associacions en favor de les persones amb discapacitat 
intel·lectual i del desenvolupament, en el marc de la campanya “mi voto cuenta”. 
Reivindicant el dret a vot dels ciutadans amb aquest tipus de discapacitats.  
 
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: el nostre vot serà afirmatiu tot i que ens ha costat 
entendre-ho també, perquè nosaltres creiem que les persones discapacitades 
intel·lectuals podien votar a no ser que fossin incapacitades. I crec que l’ordenament 
jurídic espanyol en aquests moments en tema de vot deixa votar a les persones amb 
discapacitat intel·lectual no incapacitades. Per tant, no veiem on hi ha el conflicte però 
el què vostè ens està dient és que hi ha una normativa de Nacions Unides que s’adequi 
a l’ordenament espanyol. Contra això nosaltres no hi podem votar-hi en contra. Per 
tant, votarem a favor. 
 
Pren la paraula el sr. Vega i diu: el nostre grup recolzarà la vostra moció. 
 
Pren la paraula la sra. Masclans i diu: jo Francesc t’agraeixo la sinceritat que has dit 
que “ens ha costat”, perquè és un tema que al  principi jo tampoc, jo el desconeixia 
també. M’he posat a estudiar-lo arran de la vostra moció i és important entendre la 
situació. Ells parlen, dir que les persones amb alguna discapacitat intel·lectual: tinc 
dret a tenir una opinió, un criteri, i per tant tinc dret a votar. I és que amb la finalitat de 
protegir-les, de cara el futur són incapacitar-les judicialment i això els treu 
automàticament aquest dret al sufragi i a fer política activa. El què he estat llegint 
aquests dies, que el dret al vot i a participar de la vida política activa és un dret 
universal de totes les persones, protegit per nombrosa legislació, com aquesta que 
estaves comentant de la ONU, i algunes constitucions. El problema que comentaves tu 
ara és que l’estat espanyol fa incapacitacions absolutes i no ponderades o parcials. És 
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una moció que va gairebé en paral·lel de demanar aquestes incapacitacions a la mida 
de cada cas. Processos d’incapacitació on un jutge determina si tal persona és apta o 
no per exercir aquest dret, mentre que és un dret inherent a la persona, 
independentment de les seves capacitats. Has parlat ja dels  punts de l’ONU, està bé 
rellegir-los, els estats han de garantir a les persones amb discapacitat els drets polítics i 
la possibilitat de gaudir-los en igualtat. S’han de protegir, emetre el seu vot en secret 
en eleccions i en referèndums, garantir la seva lliure expressió de la voluntat com a 
electors, entre altres punts. Jo penso que estem davant d’un tema de creences, de 
mites, i hem de confiar en les persones que han estudiat aquest tema. Apart que és una 
moció que té el suport del col·legi d’advocats de Barcelona, de l’INCAT que agrupa 
més de 300 entitats socials, i que d’aprovar-se, de tirar-se endavant, donarà dignitat a 
unes 14.000 persones amb discapacitat intel·lectual a Catalunya.  
 
SOTMESA a votació la moció, és aprovada per unanimitat dels setze membres 
assistents, sobre els disset que de dret i de fet componen la Corporació, i per tant, amb 
el quòrum legal.  
 
El sr. President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia: 
 
 

12. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE 
CONVERGÈNCIA I UNIÓ EN RELACIÓ A LA PROBLEMÀTICA DEL 
SENGLAR 

 
ATÈS que el municipi de les Franqueses del Vallès té una superfície de 29,45 km2 amb 
una població que s’aproxima als 20.000 habitants en 5 poblacions diferents Corró 
d’Avall, Bellavista, Llerona, Corró d’Amunt i Marata. 
 
ATÈS que el Pla General d’Ordenació del municipi preserva el 85% de la superfície en 
zones agrícoles, forestals i zones verdes. 
 
ATÈS que en els darrers anys els pagesos del municipi i dels voltants venen presentant 
queixes sobre les importants pèrdues que provoquen els senglars en les collites de blat 
de moro i horta entre d’altres. 
 
ATÈS que en el municipi ja hi ha hagut una reunió el passat dia 5 d’octubre amb 
pagesos afectats de la comarca, amb les societats de caçadors, amb l’administració i 
amb el cos d’agents rurals per tal de buscar una solució conjunta al problema del 
senglar. 
 
ATÈS que ens consta que el senglar és un animal pacífic, però en determinats moments 
a mes de causar greus perjudicis als camps de conreu, també pot causar accidents de 
trànsit i és un perill per les persones provocat per la plaga que representa. 
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ATÈS que ens consta que, segons la federació de caça, a l’any 2013 es van capturar 
1.152 senglars i que en el 2014 s’han fet un total de 56 batudes a la comarca. 
 
ATÈS que cal la col·laboració amb les societats de caçadors ja que necessiten suport de 
la policia local i dels mossos d’esquadra en les batudes per evitar qualsevol risc o perill. 
 
Pels motius exposats, aquest grup municipal proposa al Ple de l’ajuntament de les 
Franqueses del Vallès els següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- COL·LABORAR amb la societat de caçadors per donar el suport de la policia 
local i coordinar amb els mossos d’esquadra en el moment de fer batudes i si cal tallar 
algun camí en el moment de fer la batuda. 
 
Segon.- Fer pedagogia als ciutadans que les accions de caça són un servei públic que 
presta als ciutadans i sense cap cost. 
 
Tercer.- REVISAR els vorals dels camins, carreteres i impulsar neteges per afavorir la 
visibilitat dels senglars. De la mateixa manera promoure neteja de lleres a les rieres 
(sobretot canyars). 
 
Quart.- REVISAR amb la societat de caçadors el tema de batudes i les accions que 
calen de suport, tant de policia local i coordinar amb els mossos d’esquadra, com tallar 
en algun moment un camí per evitar riscos, etc. 
 
Cinquè.- DEMANAR a la Generalitat que hi hagi una coordinació a nivell de comarca 
a l’hora de fer batudes, de manera que l’impacte sigui més gran. 
 
Sisè.- DEMANAR a la Generalitat que es revisin les assegurances agràries a través de 
Agroseguro pels danys a les collites dels pagesos. 
 
Setè.- ENVIAR una còpia d’aquesta moció al Departament d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca i Alimentació, a les organitzacions professionals agràries, al Consell Comarcal 
del Vallès Oriental i al cos de mossos d’esquadra. 
 
El sr. President demana si hi ha alguna intervenció al respecte. 
 
Pren la paraula la sra. Pruna i diu: bona nit. El nostre grup municipal hem presentat 
aquesta moció perquè degut a que els últims temps, els últims anys, però molt 
especialment ja doncs tal al 2014 com aquest 2015 hi ha hagut una súper població de 
senglar que va a més cada dia. Estan arribant als pobles, a dintre dels carrers. No fa 
gaires dies que inclús a l’estació de Renfe teníem un senglar. Bé, això sembla que 
sigui una anècdota, però resulta que són perills d’accidents, i molts, i en tenim de molt 
greus, i el senglar, sent un animal que fins ara havia sigut pacífic, doncs al veure’s que 
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no te por de les persones, ha anat anant cap a dintre dels pobles i s’encara ara amb la 
gent. Hem tingut en el Vallès Oriental episodis de que han atacat a persones perquè 
ells se senten acorralats, per dir-ho d’alguna manera. El què volem i demanem és una 
coordinació, amb la policia i els mossos d’esquadra, perquè amb un exemple: quan 
fem una caminada, quan hi ha una bicicletada, tot lo que es fa amb esport, es demana 
la col·laboració de la policia per encintar, per dir que hi ha això, perquè no passin 
cotxes, perquè no hi hagin accidents. Què ens trobem? Que quan es demana fem 
batudes, és un perill molt important per a la societat, per a tota la gent que fa 
caminades, que avui dia tothom amb els mòbils troba camins i dreceres per anar pels 
boscos, i és un perill molt greu que es faci una batuda sense avisar, que no estigui 
coordinada i llavors pot haver-hi accidents. Què volem amb això? Que hi hagi aquesta 
coordinació. Hi ha altres ajuntaments del Vallès Oriental que també s’ha demanat, 
perquè realment quan es faci aquestes batudes ja siguin avisades la policia local, els 
mossos d’esquadra, perquè la gent que surt tant si és, normalment es fan en caps de 
setmanes perquè els caçadors treballen d’altra feina i lo que fan és fer-ho en caps de 
setmana. Sí que es demana batudes excepcionals i aquest estiu se n’han fet vàries. 
Només us diré que el 2013 es van matar en el Vallès Oriental més 1500 senglars. Ara 
ja es porten més de 60 batudes. Vol dir que n’hi ha moltíssims i cada batuda no se’n 
maten moltes. Se n’haurien de matar molts més. Què hem vist amb les coordinades, 
Girona ho ha fet amb batudes coordinades per comarques i ha sigut amb un sol dia una 
batuda de 124 senglars. Ho ha fet a través del departament d’agricultura, els agents 
rurals, la policia, els mossos d’esquadra. A l’estiu se n’han fet, però també és un perill. 
És a dir, són coses d’aquestes que si es fan de dia han d’estar ben coordinades. I per 
últim també demanem que hi hagi una assegurança agrària perquè les despeses que les 
paga el propi pagès, el propi agricultor, apart que ja no repeteixo no solament per 
l’agricultura, perquè estan fent molt mal fora de l’agricultura també. Però amb 
l’agricultura portem unes pèrdues molt importants amb blat de moro, amb tot. Això no 
hi ha res que ho cobreixi i per això diem que seria molt important que hagués aquesta 
assegurança d’AGROSEGURO per cobrir aquestes despeses. Jo penso que és tot per 
evitar mals majors. Nosaltres com ajuntament ja hem recollit uns quants senglars en 
poc temps a la carretera de Marata, entre Cardedeu i Llerona, morts, són d’accidents 
de cotxe. Vull dir que hem de mirar pel bé perquè hi ha una cosa que lo que volem és 
que la societat s’ho miri. És a dir, jo crec que això és una millora per  a la societat 
perquè el què volem és que els caçadors facin una feina controlada per evitar 
accidents, que això és lo que primer de tot hem d’evitar, aquests accidents. Que els 
caçadors tenen que ser coherents perquè com que aquestes coordinades es fan amb 
agents rurals, no la fan ells sols, és a dir, són coordinades, crec que això és una mesura 
per evitar que hagin ensurts a la població. I per aquest motiu crec que és una millora 
que pot servir per a la societat, per a la població, per a nosaltres, repeteixo, no sols per 
a la pagesia, perquè gent que va a caminar a la nit ens ha dit que en el riu Congost s’ha 
trobat la mare amb una colla de garrins però que no són d’aquests de les corts, que 
aquests planten cara. Jo crec que ara és un moment que ho estan fent diferents 
ajuntaments. Girona ha donat resultat, ens agradaria que aquí també pogués ser. 
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Pren la paraula la sra. Pericas i diu: a veure, primer de tot no entenem, a veure si ens 
ho poden explicar, perquè el govern presenta una moció quan té les eines per portar-la 
a terme sense haver-la de passar per Ple. Però bé. Deixant aquest tema, nosaltres 
demanarem que deixem la moció sobre la taula perquè creiem que es pot fer molt més 
consensuada i completa. Caldria afegir alguns aspectes que us enumero així 
ràpidament. Diem que sí que és cert que hi ha un problema amb la densitat dels 
senglars, d’uns anys cap aquí, però que el què proposa la moció concretament em 
sembla insuficient. A veure, sí que és difícil controlar les poblacions de senglar. 
Sabem que les Franqueses és justament municipi bastant difícil en aquest sentit perquè 
hi ha molts camins, és un lloc de gaudi general per a la població corrent, etc. Sabem 
que han d’haver uns 50 metres, em sembla, per disparar, cosa que es complica en el 
nostre municipi. També cal, per una altra part, tenir una mica de control dels caçadors 
que sovint hem rebut queixes de que travessen camins sense desfer l’escopeta i sense 
cartutx. Diguéssim van una mica així com si anessin per casa seva. Llavors, creiem 
que aquesta moció no acaba de diferenciar bé lo que són les batudes del senglar de les 
altres caceres que hi ha en el nostre municipi. Que  a vegades les altres caceres que 
diem malmeten més els conreus, en fan un mal ús, tiren a animals perquè es puguin 
caçar molt fàcilment. Llavors la caça menor és un problema que queda pendent. 
Entenem que la revisió i manteniment dels vorals no és només pels senglars, sinó que 
ha de ser com una lluita contra incendis, o fins i tot per la seguretat viària. Llavors, no 
acabem de veure tampoc el tema de les lleres de les rieres. Llavors s’hauria de netejar, 
però com es fa sense fer malbé l’hàbitat d’espècies i flores que existeixen. Això de 
Girona no en teníem coneixement, però clar, nosaltres ens plantejàvem que no sabem 
si seria la Generalitat qui hauria de coordinar una acció d’aquestes, sinó a nivell 
comarcal, o amb els ajuntaments que es troben més afectats. Llavors, el què sí que 
nosaltres proposem és que més enllà de la moció i de les batudes del senglar, sí que 
creiem que hauríem de treballar per disposar d’un pla tècnic de cinegètica municipal, 
que es pogués consensuar entre tècnics, caçadors i pagesos, i seure’ns en una taula; 
definir ben bé les àrees del coto de caça i que els caçadors coneguin bé els límits i 
també les àrees de seguretat que en queden excloses. També per altra banda hem de 
tenir en compte que pels caçadors, fer més caceres de senglar o més batudes suposa fer 
molt més dies de cacera dels que ells ja estan fent. Ells assumeixen, de moment, les 
despeses extres que justifiquen, les franquícies de l’assegurança de responsabilitat 
civil, la despesa que tenen de veterinari dels gossos, que això tot s’incrementaria i que 
també en aquesta moció hauria de quedar recollit. Llavors en el marc d’aquest pla, és 
on creiem que s’hauria de reglamentar totes les batudes del senglar i la caça menor, i 
també la coordinació amb la policia local, els agents rurals i els mossos d’esquadra. 
Per això creiem que si la deixéssim sobre la taula la podríem treballar conjuntament i 
fer-la més forta i més de cara a solucionar molts més aspectes que també s’haurien de 
solucionar d’aquest tema.  
 
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: reservant el segon en funció de si queda sobre de la 
taula o no, només una puntualització. El què va des de Llerona fins a Cardedeu és un 
camí, no una carretera.  
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Pren la paraula la sra. Pruna i diu: bé nosaltres l’hem demanat com a grup municipal 
perquè és a la Generalitat a la què demanem, ja ho posa. Nosaltres ho demanem 
perquè és així com s’ha de fer, perquè abans ens vam informar de com s’ha de fer, de 
com ho han fet aquests grups de Girona i et dic una cosa, els caçadors és veritat, tots ja 
tenen una feina i això és un super cost per a ells, apart que se’ls hi maten molts gossos 
perquè els ullals d’aquests senglars els hi rebenten els gossos. Si ens van demanar 
inclús, van demanar a la Generalitat si els podien ajudar perquè tenien aquest 
sobrecost. Què han fet? Han buscat, i ja n’hi ha, aquí no tenim, l’Ametlla sí que també 
ho han buscat, són caçadors professionals que surten a fer aquestes batudes. Però 
repeteixo, hi ha lo que dius els tècnics, hi ha els agents rurals. No és una cosa que es 
faci perquè sí. No. Es fa perquè, per exemple, el senglar que va arribar aquí a l’estació, 
pots estar segur que venia d’una batuda de la Garriga o de l’Ametlla. Però batuda una 
sola, per dir-ho d’alguna manera, no coordinada. Per això estem demanant coordinat. 
Perquè què fa? S’escapa i ens ve cap aquí. Per exemple, la de la Garriga ens ve cap el 
pla de Llerona, i veus que baixen. Aquest ja els caçadors ja no el venen a buscar aquí, 
ja queden en el nostre poble. I per què demanem les coordinades? Per aquest motiu, 
perquè quan es fa coordinat. Mira, Sant Esteve de Palautordera ja va aprovar-ho no sé 
si fa 3 setmanes. Per què? Perquè tenen un problema gravíssim i allà hi ha una 
consciència a tot el poble d’aquest problema, perquè ja no és dels pagesos, és de la 
població, val? Però repeteixo, és una cosa que ho demanem a la Generalitat. Demanem 
tot lo que he dit abans i tot lo que porta la nostra moció és aquesta ajuda a la 
Generalitat per fer tot això. Això no ho podem fer nosaltres ni els caçadors sols perquè 
ha d’haver aquesta coordinació que implica moltes més poblacions. I la caça menor 
també hi entra. Aquí no tenim queixes de la caça menor, n’hi ha, però no en excés com 
és amb el senglar, perquè el senglar fa molta més feina en poc rato. Evidentment que 
hi ha tortures, que hi ha de tot, perquè hi ha menjar i hi ha de tot. Però bé, jo no sé, 
penso si voleu que quedi sobre la taula però jo crec, jo penso que podem avançar. 
(Intervé el sr. Bernabé però no queda recollida la seva intervenció). Sí, és que això no 
som nosaltres que ho decidim aquests caçadors professionals. Això és la Generalitat. 
És els agents rurals qui t’ho posen. No som nosaltres, ni la societat de caçadors, que 
moltes vegades no hi estan absolutament d’acord. Per què? Perquè ho veuen per lo que 
hi ha de problemàtica. No és perquè jo ho digui. No. És per la problemàtica que hi ha. 
Però els caçadors professionals és la Generalitat, els agents rurals qui se’n cuiden. Per 
això demanem a la Generalitat que hi hagi aquesta coordinació. I quan parlo d’aquesta 
coordinació és això lo que estic dient; no parlo solament per nosaltres i els caçadors de 
les Franqueses, sinó aquesta coordinació que quan s’hagi de fer aquesta feina sigui 
consensuada amb... Que això ja el consell de pagesia, si us recordeu, ja ho vam tocar 
aquest tema fa un any o dos anys, i vam fer venir tots els caçadors de la comarca, si us 
recordeu i tothom hi va estar d’acord. Però què passa? Si la Generalitat no hi pren la 
postura, això no tira endavant. I la Generalitat és la que ha pres la postura i ha dit: feu 
això que nosaltres som receptors perquè hi hagi això. Jo us demano. 
 
Pren la paraula el sr. Bernabé i diu: jo tinc entès que aquesta moció  s’ha pactat, si no 
en el sí de la pagesia, sí que amb el grup de caçadors local. Amb lo qual, ara que ens 
digui qui decidirà qui caça aquí és la Generalitat, a mi em desquadra. Jo el que li estic 
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dient és que igual que es demana un ajut pels pagesos pel mal que té en els seus 
camps, els caçadors de caça major d’aquest municipi diuen que sortint més sovint els 
hi comporta unes despeses, i que per tant això, qui es farà càrrec? Van valorar-ho en 
uns 3.000 euros anuals aproximadament. Per què? Perquè després de cada cacera han 
de portar els gossos al veterinari, la prima de risc, etc. Tot això aquesta moció no ho 
recull, i segons ells això s’havia parlat. Jo li estic dient això. A partir d’aquí, si ho pot 
recollir o no, vostè mateixa. Sobre el tema caça major i caça menor. Una cosa és el 
mal que fan els animals, i aquí estem d’acord que era cap allà on anava. La caça menor 
tenim queixes cícliques sistemàticament. Per què? No tant pels animals, sinó pels 
caçadors. Per què? Perquè tirem a animals engabiats i aquests van on és més senzill 
menjar, els hortets, a les eres, etc. I el caçador que vol caçar s’ha d’apropar a menys de 
50 metres per poder matar algun animal. No tots, eh? Però sí que passa. Per tant, aquí 
lo que volíem aprofitar és: escolti, no establim només el mètode caça major, que ja 
està bé, sinó que a més a més si podem fer alguna cosa més planificada en el ple 
municipal sobre la caça menor, escolti, parlem-ho i posem-ho tot. Ja entenc que vostè 
lo que vol és que coordini és la Generalitat perquè això tingui un resultat més gran, 
però fins ara les gestions que ha fet vostè ha sigut a nivell local, amb els caçadors 
d’aquí, amb els pagesos d’aquí. Home, per arribar a aquesta moció com a mínim vostè 
ha parlat i ha arribat a un mínim de consens, perquè sinó ja m’està deixant parat. 
Gràcies. 
 
Pren la paraula el sr. Álvarez i diu: yo estoy completamente de acuerdo que existe una 
problemàtica, però lamento decir que votaré en contra por una cuestión personal mía a 
mi sentir que cuando se van a cazar los jabalíes revientan a los perros, pues lo siento, 
pero estoy seguro de que existent otros métodos para luchar contra la sobrepoblación. 
 
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: entenc que la moció tira endavant i que es porta a 
votació. Jo demanaria com que aquí hem anat divagant sobre el tema, senyora Pruna, 
jo ara quan acabi si vol, li puc ensenyar mitja dotzena de fotografies de cases de Corró 
d’Amunt i de veïns de Corró d’Amunt que han recollit cartutxos de dins de casa seva. 
O sigui, no només no es respecten, no sé si són 50 o si són 100 metres, sinó que es tira 
de cara a les cases. O sigui, el problema en aquest cas són els caçadors. En el tema del 
que estem parlant. No estic parlant de les batudes, estic parlant del tema general. Jo 
voldria una mica, s’ha fet en el consell de la pagesia, és veritat, es va parlar. Si no 
recordo malament la persona que va venir, no sé si era del DARP o de la Generalitat 
va dir que no estàvem dintre de la població per fer totes aquestes coses, no sé si ara hi 
som o no hi som. Suposo que si hi som és la Generalitat qui ho ha de dir. Aclareixi’m 
dues coses només. Una, a què ens estem comprometem com a Ajuntament? Perquè jo 
entenc que com a ajuntament, aquí mateix ens estem comprometem a agafar uns 
policies locals el dia que toqui, i tallar camins, o la feina que ara està fent un senyor 
que porta un xaleco allà a la carretera i diu “pare”, però ho farà un policia i realment 
aturarà a la gent. I prou. És això? O hi ha més coses? I llavors, si hem d’entrar, que em 
penso que sí que hi hem d’entrar, voldria el compromís aquest de fer realment, no 
només dintre del consell de la pagesia, sinó si convé amb els grups municipals, amb 
els caçadors, amb els pagesos i amb els veïns de les zones rurals del municipi, aquesta 
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comissió per parlar-ne de tot. En qualsevol cas, si jo com ajuntament he de col·laborar 
a pagar despeses i a pagar cartutxos i a pagar no sé què, vull col·laborar de la carn del 
senglar. Vull rebre carn del senglar, i que la gent dels menjadors socials tingui carn del 
nostre senglar. Vull dir ... fa riure, però no és un tema menor. Se’ls hi ha ofert en 
determinades ocasions a través d’empreses públiques, escolta, què en fem d’aquesta 
carn? Jo no crec que tothom tingui 4 congeladors com per cabre tota la carn del 
senglar que es fa. I això no es factura, va en negre. Llavors parlem de tot. 
 
Pren la paraula la sra. Pruna i diu: contestant al sr. Bernabé, es va fer una reunió amb 
Generalitat, va venir el sr. Alcalde també que els va veure; hi havia la Generalitat, els 
agents rurals i totes les federacions de caçadors que hi ha de tot el Vallès Oriental. El 
problema no és nostre, li repeteixo. Doncs jo ja li dic, es va fer. tot això ja s’ha 
mesurat s’ha sospesat abans de presentar això, m’entén? És una situació de que 
busquem aquesta coordinació. Repeteixo. És per la coordinació. Sí que és tallar 
carreteres o camins. Per què? Perquè s’han trobat amb llocs amb poblacions que no 
s’ha fet i s’ha hagut de deixar d’acabar de fer quan tenien el senglars més o menys 
acorralats perquè passaven o persones o cotxes. I això és el què demanem. Per la 
seguretat de les persones. Que els caçadors van fer una reunió amb nosaltres al consell 
de pagesia contestant al senyor Profitós, en el consell de pagesia crec que era fa dos 
anys ja, que llavors no hi havia aquesta super població que hagués baixat tan 
extensiva. Ja va sortir aquest tema. Ja ho vam parlar tot aquest tema, de que els 
caçadors no es poden acostar a les cases. Això és una altra problemàtica. La de les 
caceres coordinades i avisades és una altra cosa. No té res a veure. No és perquè surten 
avui, demà i demà passat... no. És quan es diu coordinada, s’avisa amb temps quan es 
farà. No és avui per demà. I després lo de la carn. Aquest tema ha sortit. La Generalitat 
ha posat a disposició, per exemple hi ha l’escorxador de Montseny que està super 
saturat i un altre que em sembla que és per aquí per Tona. Per això es vol mirar i el de 
Tona ja ho fa, que qui demana li porten la carn per qui necessiti aquesta carn. També 
hi ha restaurants que també els hi compren. Però nosaltres en el negoci de la carn ja no 
hi he entrem. El què sí volem és que hi hagi aquest tema resoldre molt difícil. Senyor  
Álvarez, si vostè creu que lo que passa amb els gossos es pot evitar d’una altra 
manera, jo li parlo com va venir la directora d’agricultura de la Generalitat i van venir 
el jefe dels agents rurals i va dir que teníem un problema que el té Japó, que el té 
Europa, que el té molts països i molts continents i que havien mirat de fer de castrar 
amb unes pastilles, amb una cosa química. No ha donat resultat, per què? Castraven a 
tots els animals més o menys que havien pel bosc. No ha donat resultat. Fins avui no 
hi ha res més que la cacera. França és el què ho fa més bé i es veu, però a nosaltres no 
ens agradaria el mètode que fa França. Tira amb escopetes que porten silenciador per 
no molestar a ningú, però imagina’t, jo encara em faria molt més por amb silenciador. 
Bé, és un problema que el tenim aquí i jo proposa si us sembla bé, de tirar-ho 
endavant.  
 
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: abans de votar perquè és important. Tenim el seu 
compromís de que tirarem endavant aquest tema, no de les batudes, sinó de la caça 
menor i d’on entren i si realment es tiri d’esquena a la casa dels veïns etc.? Per una 
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banda. I per una altra banda, el nostre compromís aprovant això és facilitar agents de 
policia local per a aquesta tasca de protecció  i prou? Tot lo altre ho estem demanant a 
fora?  
 
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: sí, aquesta moció sorgeix d’una reunió, com ha dit 
la sra. Pruna, no amb els pagesos locals, no amb els caçadors locals, sinó amb els 
pagesos i els caçadors del Vallès Oriental. I a més a més amb la Generalitat. I 
evidentment també hi havia els locals, però Vallès Oriental. I la moció diu el què diu. I 
obliga a l’ajuntament a fer certes coses. Que són aquestes. Sí, sí, hi ha un lloc que es 
diu Consell de la Pagesia que és un lloc important per parlar aquestes coses.  
 
SOTMESA a votació la moció, és aprovada per deu vots a favor dels grups municipals 
de CIU, PSC i ERC-AM, i un vot en contra del grup municipal del PP, i cinc 
abstencions dels grups municipals ILF-C i CPF, 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: bona nit. A la regidora de polítiques socials i pel 
regidor d’hisenda, ja vam dir a l’anterior ple, ho vam dir a la junta de govern, i vaig 
tenir una reunió amb la regidora, queden 56 beques menjador que compleixen els 
barems però s’han quedat sense diners. Vam tenir una reunió on la cap d’àrea deia que 
fent això es col·lapsa l’àrea de feina. Jo m’he posat en contacte amb altres pobles: 
Hospitalet, Montcada, Mollet, Montornès i uns quants més, i em diuen que el treball 
afegit que hi comporta val la pena, i per tant insistim. Teniu fins desembre per incloure 
aquestes 56 beques al pressupost i que l’ajuntament l’assumeixi. Si no es fa, 
presentarem una moció al ple exigint que l’ajuntament assumeixi les 56 beques que 
han quedat excloses no perquè no compleixin els requisits, sinó perquè els diners de la 
Generalitat s’han quedat curts. Tema d’arxiu municipal. Fa temps quan van fer el 
projecte del teatre auditori parlàveu de que havia un arxiu municipal, en un butlletí 
municipal també va parlar-se d’un arxiu. Volem conèixer com està aquesta situació i si 
no tenim un arxiu, considerem que hem de portar els documents històrics a l’arxiu 
comarcal que faci la conservació. Ja sé que fem una part d’ús d’aquest arxiu, però si 
no fem un arxiu municipal no val la pena tenir documents en risc dintre de 
l’ajuntament amb la humitat que estem patint. Tema de transparència. Vàreu dir que 
faríeu un portal de l’ajuntament de transparència. Agrairia més informació sobre 
aquest tema. Al regidor d’esports. Ens han arribat queixes del camp de futbol de Corró 
d’Amunt. Diuen que el rec de l’aigua del camp de gespa artificial s’ha espatllat des de 
fa un temps i que això causa que la gespa estigui seca i que els ... als jugadors que 
estan fent entrenaments allà. Si s’ha tingut en compte i si s’ha fet alguna mesura per 
reparacions. També que les xarxes de pàdel de la zona estan trencades i això genera 
algun problema. I també ara els faré una bateria de preguntes en relació al tema del 
sistema foto vermell que començaré jo, i després la companya del grup d’Esquerra 
Republicana Acord Municipal, la Francesca, continuarà amb més preguntes. En primer 
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lloc vull deixar el malestar profund i la queixa per la seva actitud com a govern en les 
respostes que donen a l’oposició i la seva falta d’educació i de formes de tractar-nos. 
No és de calaix que preguntem per escrit la quantitat de sancions que s’han realitzat, 
que donin una resposta a la premsa abans de respondre’ns a nosaltres; que fa dos dies 
ens donin la resposta de la quantitat de sancions, les 14.000 que ens han arribat, i que a 
sobre enganyin a la premsa. No ens responen a nosaltres, responen a la premsa i li 
donen a la premsa dades que no són les que ens donen a nosaltres. No és assumible 
tampoc que demanem el document d’auditoria dos cops per escrit i que s’esperin aquí 
que estan al ple, per al final del ple, quan els interessa treure el document sense haver 
avisat a l’oposició de que tenen el document. Això dóna vergonya. També és molt trist 
que demanem informació sobre la senyalització del sistema i que em tingui que enterar 
jo avui que la informació que li donen a un grup municipal és diferent a la que em 
donen a mi. Que sigui informació més complerta que la que m’han donat a mi. A mi 
em donen una foto amb una referència i una data, i en canvi a l’altre grup li donen el 
document d’obres i serveis de quan es va instal·lar correctament, quan van donar 
l’ordre i quan es va instal·lar, i més detallat. Si donen informació, donin la mateixa a 
tots els grups. Ara vull preguntar. He fet per escrit aquesta pregunta, i la resposta no 
m’ha agradat. Vam preguntar quines conseqüències té la retirada del sistema foto 
vermell, conseqüències de tipus jurídiques i econòmiques. Em responen dirigint-me al 
contracte. O sigui, em diuen que jo vagi a llegir el contracte. Estic fent una pregunta 
concreta i vull una resposta concreta, encara que sigui per educació. He anat al 
contracte, me l’he llegit, he fet la feina, no costava res. I em trobo que el què demanen, 
si rescindim el contracte segons l’empresa, el contracte està signat, és que si passen 3 
mesos sense activitat l’empresa marxarà i s’emportarà el sistema. Ja sé que hi ha 
trampa perquè he estat preguntant a altres municipis i a altres companys que 
m’assessorin. Segurament hi ha una  llei superior, i això hauria de constar en contracte 
i no consta, en aquesta part de rescissió del contracte, que tindrem que indemnitzar-
los. Vull que em diguin avui i aquí exactament quant costarà això. I si no costa això, 
perquè diuen quan vam presentar una moció l’abril passat que vam dir de recuperar el 
sistema per a nosaltres, encara que fos assumint el cost i així podem decidir com 
funciona o retirar el sistema si volem retirar-lo, m’han dit que això és impossible, que 
no es podia fer. digui’m per què no es pot fer. Hi ha un cost econòmic darrera? Hi ha 
alguna clàusula que no està aquí al contracte que no coneixem o que no és clara, que 
és lletra petita? També volem preguntar com es pot justificar que aquest sistema no té 
afany recaptatori, de fet vosaltres a la premsa ho heu dit que si que com sembla que 
funciona que van reduint-se les multes en un futur es plantegen retirar el sistema, a mi 
no em quadra que al 2015 vam preveure 500.000 en el pressupost d’ingressos per 
sancions i el 2016 passem a 800.000 euros d’ingressos. Com pot ser que si vostès 
preveuen que això és educatiu i que dintre d’un temps reduiran les multes, encara 
preveuen que incrementaran els ingressos amb el sistema. Això olora a recaptatori 
totalment. Després vull que em justifiquin també en relació amb la moció que vam 
presentar l’abril passat a l’anterior legislatura, van demanar que si ja que feien la 
salvatjada del sistema féssiu un sistema de verd, ambre i vermell que almenys fos fàcil 
d’identificar per la població. I a sobre aquí trobem dades que potser recolzen aquesta 
petició. En la proporció de multes que a la cruïlla de carretera de Ribes, que és un 
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sistema complicat de tres carrils que es troben amb semàfors i passos de cebra, amb un 
sistema de verd, ambre i vermell, trobem que té 1533 multes en total, que és un 10%. 
És el sistema que menys multes posa i és el que té més càmeres. Si aquest funciona bé, 
bueno, que també podríem discutir si funciona bé o no, però aquest fa un 10% de 
multes; en canvi Llerona fa 6743, el 47% i Can Mònic 6189, 43%.  O sigui, com pot 
ser un dels punts tingui tan poca incidència i els altres punts tingui tanta incidència. I a 
més no em diguin que a la carretera principal de les Franqueses tampoc passa molt 
menys tràfic. És veritat que per la ronda passa molta gent, però és que la proporció no 
crec que justifiqui amb això. I la propera pregunta la farà la companya Francesca i 
també i ja ho preguntarà, com és que no havíeu plantejat primer, abans d’això, fer 
plataformes ressalts i radars mòbils, perquè ja ho comentarà la companya i això és una 
conversa que vam tindre, que això podia portar a gent a davant d’un jutge pel tema del 
radar mòbil. Però vam tindre una conversació informal. El tema del radar mòbil hem 
fet l’estudi i en sancions seria molt menys agressiu cap a la població i efectiu 
segurament. Gràcies.  
 
Pren la paraula el sr. Marin i diu: la meva pregunta va en relació a l’asfaltat de camins 
i en tot cas suposo que hauria d’anar adreçada a la regidora de pagesia o al responsable 
de via pública, no ho sé, pagesia? A la senyora Pruna. Li preguntaria quina és la 
política d’asfaltat de camins que té el govern en aquests moments? Dintre de la 
mateixa pregunta, quins han sigut els motius per asfaltar alguns camins a finals de 
l’última legislatura? i com no l’últim que hem vist, com és el camí de Can Mariano el 
tram aquell de tots era conegut que havien uns veïns, ja ho sé, que ho havien demanat, 
però que em sembla que no era el cas. També dintre de la mateixa pregunta, quin és el 
cost d’aquest asfaltat, d’aquest camí de l’últim tram de can Mariano, quin és el cost? 
Quan li ha costat a l’ajuntament? De quina manera? Si s’ha fet un conveni? Si? No? O 
també em consta que altres camins s’han fet mitjançant convenis que també serien 
discutibles, en tot cas. I si estem a final de legislatura i els pressupostos estan 
pràcticament esgotats moltes partides, sobta molt que ara fem aquí un treball a l’últim 
tram del camí de Can Mariano. Llavors, la última pregunta seria de quina partida ha 
sortit aquests calers? Gràcies 
 
Pren la paraula el sr. Corchado i diu: també és un tema vinculat als semàfors. L’altre 
dia vaig poder veure a la televisió, que havia vingut una televisió a nivell de 
Catalunya, van fer una sèrie de preguntes i la periodista va citar que fonts de 
l’ajuntament, sense determinar qui havia sigut, deien que el sistema de foto rojo no 
complia amb la prova de control metrològic. La meva pregunta: és correcta aquesta 
afirmació de la periodista? Que públicament està gravat. I de ser correcta, són 
conscients de que si no es complís aquest tema concretament, hi ha jurisprudència i 
s’haurien d’anul·lar totes les multes? Gràcies 
 
Pren la paraula la sra. Masclans i diu: jo enllaço amb la intervenció de l’Àlex. Aquesta 
pregunta l’hem preparat conjuntament. Tots els que estem aquí sabem que hi va haver 
importants incidències en el funcionament del sistema foto vermell des del seu inici. 
Ho demostren incidències constatades per la policia local en diverses ocasions, per 
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ACISA, i que van acabar amb el Decret de vostè del dia 7 de maig, amb la retirada 
d’un 21% de les 9500 multes que havien fins llavors. Un nyap. Ja va ser un nyap això. 
Jo he demanat al regidor el període exacte de proves d’aquest mecanisme. No tinc 
aquesta resposta, tot i que tu mateix m’has reconegut que hores d’ara proposaries que 
fos de tres mesos, posats a fer ara. Per tant hi va tornar a haver un altre error. Alcalde, 
si no estic en el cert digues-m’ho si us plau. La persona que va iniciar la petició 
resolgui la situació de molts afectats per les multes en el semàfor de Llerona, el 
change.org que va ser la llavor d’aquesta plataforma, a mi m’ha dit que va demanar 
dues vegades una entrevista amb vostè quan ja tenia 2300 signatures. Perdó, ara ho dic 
de memòria, primer 1800 més o menys, i després 2300. Jo he vist aquests papers. Ell a 
mi m’ha dit que vostè no el va rebre i tampoc el regidor. Si això és així, em sembla 
una falta molt important de sensibilitat i de no escoltar una persona que ha reunit 
moltes signatures en un tema. De tot això ve la moció que vam presentar l’oposició 
demanant l’auditoria externa, coneixem els resultats. Diu, el coneixem des del dia del 
Ple, diu que el sistema funciona. Però hi ha un tema de formes i d’intencionalitat. 
S’acusa d’afany recaptatori, uns ingressos, els previstos que els ha dit l’Àlex i que se 
superaran davant d’aquests 14.500 multes segons el sr. Ferran Jiménez ha informat a 
la Plataforma d’Afecats per les Multes. Aquesta xifra de 14.500. Com es pot demostrar 
que no hi ha afany recaptatori? Com es pot demostrar? Amb estudis alternatius. Jo 
adopto aquest sistema que és tan dolorós pel ciutadà perquè no hi ha alternativa. Jo li 
he demanat aquests informes alternatius i no els tinc. Uns informes on es podria 
estudiar altres maneres, i si no hi ha solució potser s’adopta aquest sistema tan 
impopular, però abans cal estudiar altres que no suposin 200 euros de multa i 4 punts 
de retirada. L’Àlex també ho ha comentat: s’ha estudiat si el sistema de ressalts podria 
fer aquesta funció? Passos de cebra elevats? Elevació del ferm? Més senyalització...? 
Es va estudiar la possibilitat d’instal·lar un radar. El regidor a mi em va dir: “oh, és 
que un radar significa responsabilitats penals”. Les significa quan el conductor va a 
més de 60 km/h per sobre de la velocitat. Ja està bé que tingui responsabilitats penals 
un conductor, que si ha d’anar a 50 va a 110 me n’alegro que les tingui. Però clar, amb 
el radar la multa és de 100 euros, amb bonificació serien 50 i no té retirada de punts. 
Parlo de multes baixes. I per tant els conductors que van de 51 km/h a 70, que deuen 
ser, podem mirar les xifres, les porto aquí, la majoria, s’haguessin estalviat aquesta 
sangria i aquestes multes tremendes que estiroten l’economia de la majoria de les 
persones, apart del tema dels punts, que és un tema que és molt dur. Per tant, demanem 
aquests estudis alternatius que jo no he vist, el tema del període de proves. Vaig per 
feina: mesures urgents que es poden fer ja. En cas d’existir, jo ho he buscat, no ho he 
trobat perquè no sóc especialista del tema, plaques de control fotogràfic reflectants. Si 
això és una mesura recaptatòria, sinó dissuassòria. No volem multar, volem avisar que 
la gent no corri, per tant a la nit s’ha de veure això. També havia demanat la legislació, 
i no la tinc, no sé si existeix, penso que potser no, perquè no hi ha la seqüència verd, 
ambre, vermell a tots els semàfors, que és sensorialment molt més clar a tot arreu. El 
nostre parer seria el mateix que a Can Mònic estigués verd, arriba el vianant, polsa, 
ambre i després vermell. I a nivell sensorial no té comparació una cosa amb l’altra. 
Moltes crítiques que  han rebut dient que el període ambre és curt. A mi m’han passat 
aquest document la Plataforma de la DGT conforme es parla de 35 segons, jo tinc 
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molts dubtes; jo no m’imagino un ambre de 35 segons. Però sí que m’imagino les 
recomanacions de 3 a 4 segons. Han tardat molt en reprogramar els semàfors, com a 
mínim, guanyant aquest segon de més. Tinc els dies aquí. A Llerona el van 
reprogramar el juliol, a finals de juliol, aquest 4t segon. Ostres, amb protestes des del 
febrer. A Can Mònic, a finals d’octubre, i a la carretera de Ribes, encara tenen els 3 
segons ara. És un retard davant d’unes queixes que estan per tot arreu. Per últim 
demanar si ja han estudiat si el sistema compleix la norma de juliol de 2015, de 
l’AENOR, UNE 199, el regidor ja el coneix. I conclusió, amb actitud responsable, que 
és la que volem tenir, considerem primer que no podem demanar la suspensió del 
sistema si no coneixem les alternatives. S’han d’estudiar, i si convé, s’ha de demanar 
un estudi d’altres alternatives. I com ha dit el company d’Imaginem les Franqueses, si 
no sabem el cost real de l’aturada d’aquest sistema. Gràcies 
 
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: molt ràpida pel temps que em queda. 
 
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: no en té, senyor Profitós. 
 
Respon el sr. Profitós i diu: en tinc, en tinc. Per la senyora Ginestí. Ara fa un mes vam 
aprovar una moció que anava vinculada a la llei de pobresa energètica del Parlament. 
Voldria saber si us plau quants convenis hem signat amb les companyies 
subministradores, i en el cas de que no n’haguem signat cap, en quin punt tenim les 
negociacions amb les diverses companyies, si és que se n’ha començat alguna que 
espero que sí. Pel senyor Torres, el parc de la Mala Garba. Tenim il·luminat la part 
que toca a la carretera, la part que toca a Can Mònic, però no tenim il·luminat el què és 
el camí, el camí que la gent fa a peu quan surt del pont de Bellavista i va cap a Can 
Mònic. Suposo que deu ser per un tema d’estalvi energètic perquè si no faria masses 
dies que estan fosos aquells llums. Jo li demanaria que ho reconsideressin una mica. 
Vull dir, encenem algun d’aquells llums d’allà perquè fa una mica de basarda passar 
per allà a la nit. Estic parlant de la passera, el tros per anar a peu des de la sortida del 
pont. Tema d’escombraries. He vist que tenim  un parell de camions “nous”. Nous, per 
a qui fa l’acta, entre cometes: un és reciclat de Castellar del Vallès i l’altre de 
Manresa. En qualsevol cas suposo que millor que els que teníem fins ara. La pregunta 
és com tenim el tema del nou conveni? Vull dir, ens avisaran per parlar-ne, o ens 
avisaran per ensenyar-nos quan estigui fet. I l’última pregunta pel senyor Jiménez en 
la seva qualitat de regidor de seguretat viària i no va de semàfors: carrer Diagonal, just 
aquí darrera de l’Ajuntament. Fa molts mesos que tenim una senyal de gir obligatori a 
la dreta. Si? Sabem d’on estem parlant? És el carrer que va des del bar la Lotteria fins 
aquí, el què passa per darrera de l’ajuntament, no perdó, per davant, el que passa per 
darrera de la casa de la mestra. Sí? Tenim una senyal de gir obligatori a la dreta. 
Miri’s-ho una mica. Ara quan jo venia cap aquí han passat 3 cotxes. Un no compte 
perquè era el de la policia, que ho ha fet correctament que ens venien a obrir, però dels 
altres dos ha hagut un de cada. O sigui, la gent continua girant cap a l’esquerra, 
continua seguint recte. Si vam posar la senyal perquè lo altre és un perill, controlem-
ho i si hem de sancionar, sancionem, i si no, traiem la senyal. Res més. 
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Pren la paraula el sr. Ganduxé i diu: bé, bona nit senyor Vega. La seva pregunta si el 
rec del camp de Corró d’Amunt funcionava, hi ha problemes, em consta, i els estem 
solucionant. De totes maneres demà jo tinc que parlar amb els tècnics i personalment 
el trucaré per dir-li com està. Gràcies 
 
Pren la paraula la sra. Ginestí i diu: hola bona nit. Senyor Vega, com molt bé ha dit, 
vam tenir una reunió que personalment vaig pensar que havia quedat clar, que havia 
sigut amistosa i transparent, per tant entenc que s’havien resolt tots els dubtes. Tot i 
així recullo la proposta, l’estudiarem i direm el què. Llavors, senyor Profitós, perdona 
però no t’he entès. He entès les negociacions però no he entès de...? Ah, de l’energètic. 
Sí, hem estat fent, l’altre dia per exemple ens vam reunir amb Sorea i estem parlant 
sobre la Llei que coneixeu suposo, que ha sortit aquesta del juliol del 2015, que té 
moltes mancances i molts impediments i tant ells com nosaltres ens estem adaptant i 
estem arribant a un acord en algunes situacions, i lo que jo tinc ganes de fer és ja anar 
a parlar. Vam reunir-nos amb habitatge que això ho vaig dir també a l’últim ple i 
també estem al corrent i en negociacions dels pisos que tenim a la plaça Catalunya, per 
exemple. Lo que passa és que s’han de fer algunes modificacions que estem estudiant. 
Igualment ens podem reunir i li explico detalladament les dues reunions que van ser 
prou llargues.  
 
Pren la paraula el sr. Jiménez i diu: senyor Vega. Vostè diu que la informació que jo li 
he donat a vostè difereix de la què li he donat a la senyora Masclans. És veritat perquè 
també vostè em va fer unes preguntes en un temps i ella me les ha fet en un altre 
moment. Quan vaig donar una informació  de forma generalitzada a tots els grups 
també era un altre temps, per tant, ha anat variant i s’ha anat modificant les dades que 
teníem, i a més a més, cada vegada que les tenia més ampliades. Per això senyora 
Masclans vostè té una informació que els demés no tenien. I vostè me la va demanar. 
Si m’ho hagués demanat que la fes extensiva aquesta informació als diferents grups, 
no hi hauria hagut cap inconvenient. Potser a partir d’ara crec que la decisió més 
correcta que prendré jo serà aquesta, que qualsevol grup que em demani qualsevol 
situació la faré extensiva en el mateix moment a tots. Perquè si no el què pot donar és 
que hagin interpretacions de diferent mena. I com aquí es tracta de que sigui el màxim 
de clar, si més no ho intentem, doncs a partir d’ara prendré aquesta determinació i per 
tant tots seran informats, ho demani o ho demani un altre, sobretot en aquest tema, que 
entenem que és sensible. Dit això, diuen que jo he comentat unes dades a la premsa i 
tal. Miri, l’entrevista de 8TV que em van fer a mi, a peu, davant de l’ajuntament, va 
durar aproximadament uns 20 minuts. El retall que va sortir a la premsa va ser escàs 
de 20 segons. Vaig donar totes les explicacions que té vostè. Perquè evidentment, en 
aquell moment, com vostè ha entès i veu de quan era l’informe, jo tenia tota la 
informació. Evidentment els mitjans de comunicació tracten la notícia com volen. El 
tema, a més a més, li faré amb respostes a lo què vostè ara em pregunta, que també en 
van sortir en aquesta entrevista, li diré el tema com va anar. Vostè em diu que em 
demana que aquesta norma que va sortir el juliol, per què no l’apliquem. Jo li explico. 
No, no, perdoni, aquesta pregunta me la van fer, i va ser el tall que va sortir a 
l’entrevista. I jo vaig dir que no l’aplicàvem però no es poder veure perquè no 



Ple 26/11/2015 – pàg. 65 

l’aplicàvem. Primer, perquè no és obligatòria, és una recomanació. Tot i que sigui una 
recomanació la posarem al dia. Però quin és el contingut d’aquesta normativa? Que és 
tots els processos que estem fent nosaltres amb el sistema, que queden tipificat perquè 
és una norma ISO, però vol dir que és exactament lo mateix que estem fent. I això era 
la resposta que jo dono. Evidentment va sortir escapçada i no tal. També parlaven de 
que si nosaltres fèiem el control metrològic, perquè això era una cosa que era 
indispensable pel sistema. Evidentment no el fem per una raó: perquè nosaltres no 
tenim amb el sistema acoplats radars, i aquesta mesura és únicament quan hi ha uns 
radars instal·lats. Per tant, aquest sistema no és necessari al que tenim en l’actualitat. 
Per tant, és evident que jo dic unes manifestacions que són veritat que les he fet, però 
també les respostes s’han d’entendre en cada cas quan són necessaris uns sistemes o 
uns altres. En quant a l’informe, l’informe vostè ho ha llegit, ho han llegit tots, de que 
el sistema ens diu que funciona correctament. Vostè em diu la legislació, em pregunta 
sobre el tema de la legislació. Una legislació específica en aquest moment, específica 
per a un sistema com aquest, no existeix. Són recomanacions. Però no vol dir que no 
es puguin instal·lar aquests tipus de sistemes. Per què instal·lem aquests tipus de 
sistemes en algun punt? I per exemple a la carretera de Ribes tenim un altre sistema? 
Perquè les característiques de trànsit, pensi una cosa, senyora Masclans, jo no sóc 
tècnic en circulació i via urbana, d’acord? ni en circulació vial. Evidentment jo entenc 
que vaig assimilant lo que m’estan dient els tècnics, i que són les persones que estan 
més qualificades per poder interpretar cada una de les situacions. I jo lo que faig és 
remetrem a aquests informes. No puc donar una opinió pròpia en quan un sistema 
quan jo no tinc aquesta possibilitat de fer-ho, d’acord? per tant, li estic transmetent tot 
lo que a mi em diuen els diferents tècnics que intervenen en aquest sistema. Per tant, 
els hi estic dient que el semàfor, el sistema, funciona correctament d’acord amb 
l’informe que s’ha fet. Vostè em diu que hem trigat i hem fet en diferents tempos 
l’ampliació. És veritat, conforme hem mirat de poder modificar fins a lo que era 
recomanable i que per tant veu vostè que és d’acord a l’informe, hem anat variant per 
incrementar on es podia. A carretera de Ribes no ho podem fer perquè el sistema 
semafòric és més complexe, és d’una cruïlla, és d’una intersecció i aquí sí que no hi ha 
cap recomanació de que sigui 3 o 4 segons, sinó que és tal i com diu la normativa. I 
aquí sí que hi ha una normativa en aquest punt semafòric. I aquí hem d’acomplir la 
normativa. Què estem aconseguint? Estem aconseguint entre d’altres coses, per 
exemple a Llerona, la reducció de velocitat. Vostè em comentava que hem fet una 
conversa amb vostè de forma distesa, si vol que a partir d’ara em cenyiré a no fer 
manifestacions de forma distesa, sinó únicament en la pulcritud de lo que la resposta 
tingui o pugui tenir conseqüències o no. Perquè si vostè em fa, vostè que hauria fet si 
ho hagués estat en el moment d’implantar aquest sistema? Primer, que jo no hi era. Li 
vaig donar una opinió personal, però això no ha de ser jurisprudència davant de 
l’opinió pública. Això és una valoració que jo li faig a vostè de forma personal. 
Probablement en altres casos serien coincidents o vostè també podria ser coincident 
amb aquesta mesura, però no és jurisprudència el què jo li digui. S’ha reduït la 
velocitat, com deia, sobretot al pas de Llerona. A Llerona teníem el problema, i em sap 
greu tornar-lo a manifestar, la imposició d’aquest sistema va venir arrel d’una 
sol·licitud de les persones del Consell del Poble de Llerona i que van demanar iniciar 
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aquest sistema, i a partir d’aquí és quan es va determinar que havien diferents punts 
que eren aconsellables tractar, per característiques diferents al de Llerona, però sí que 
s’estaven detectant com uns possibles punts negres en quant al no compliment de les 
normes de circulació viària. Per tant, la reducció de la velocitat, la millora de la 
seguretat, que això ens facilita molt i jo li puc dir perquè com vostè entén, jo rebo tot 
els partes diaris de les actuacions policials i les recomanacions i els avisos que ens fan, 
i aquest sistema ens ha ajudat a poder informar a altres policies del pas de vehicles que 
estaven fent un tractament específic. Per tant, estem incrementant també la seguretat 
perquè el què estem intentant evitar és que circulin gent que pugui ser tractada com 
sospitosa. En quant els percentatges i les dades específiques de les sancions. 
Evidentment em torno a remetre a lo que li he dit, que ara li hem donat l’informe 
actualitzat. Em demanava vostè que ho fes també per cada punt semafòric en la 
interpretació i tal, i crec que he intentat o hem intentat ser lo més específic possible. 
Probablement ho podríem haver fet abans? Sí, però no hauríem estat tan objectius a 
l’hora de valorar conseqüències o millores que inclús penso que hauríem d’esperar de 
3 a 4 mesos més per veure aquesta corba que es vagi produir en els diferents punts. 
També tinc que dir-li una qüestió: el punt que per a nosaltres és més significatiu pel 
risc que comporta és el de la rotonda del carrer del Pont. Vostè ha tingut l’oportunitat 
de veure filmacions de com succeïen el pas de vehicles que havien estat sancionats 
perquè, igual que altres membres d’aquesta corporació que han volgut fer-lo. Allà 
tenim una doble situació: allà hi ha un pas de vianants senyalitzat, per tant la primera 
mesura que ha de fer qualsevol conductor és tenir una atenció especial perquè hi ha un 
pas de vianants. Està senyalitzat quan no vol passar cap peató amb una senyalització 
de prevenció. A més a més, reforçat per un punt semafòric per quan hi ha un vianant 
que vol creuar aquesta situació. I aquí  lo que primem és la seguretat del vianant, que 
és el més feble. A mi personalment, quan jo analitzo i em venen a veure aquest tipus 
de sanció és quan més em preocupa perquè no vull fer una descripció gràfica de lo que 
es produeix, sinó que vull invitar a tothom que vulgui, a que vingui i que jo li mostraré 
com es produeixen aquestes situacions. Llavors, que cadascú valori com estem actuant 
nosaltres, si tenim, si aquesta situació és correcta de fer-la d’aquesta forma o no. 
Senzillament això. En quant a la PAM, jo m’he reunit amb la plataforma. M’he reunit. 
Ja té la seva petició. I m’he reunit. Ens van fer tot una sèrie de consultes i que l’estem 
responent perquè aquí hem de respondre també les sol·licituds que ens entren, d’acord 
amb l’ordre d’entrada, i també al volum de lo que ens demanen. Ens van demanar 
perquè representaven un número important d’afectats i per tant estem donant curs i 
resposta en breu tindran totes, però estem tramitant i no estem defugint de donar la 
informació que calgui. Torno a repetir, jo a diferents membres d’aquesta associació 
m’he mostrat que poden venir a veure’ns sempre que vulguin. I no solament ho faig 
amb ells, ho faig amb qualsevol afectat que ve. Entenc que a priori la informació que 
intentem donar i les recomanacions que intentem donar són correctes. No obstant, tots 
els sistemes són millorables? Evidentment que tots els sistemes són susceptibles de ser 
millorables. Però entenem que encara és fer variacions, encara no tenim el temps 
suficient per poder aconseguir reduir, sobretot li dic, lo que em preocupa que és el 
tema de la rotonda. Em preocupa com una situació més especial. Hi ha una altra 
situació que és clara. Evidentment, quan nosaltres vam fer una valoració dels ingressos 
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que podíem tenir li he de confessar que ningú va preveure quina era la quantitat de 
vehicles que circulaven per aquests trams. La sorpresa és que circulen per aquest tram 
880.000 vehicles al mes. I que les persones sancionades representen 0,15%. Però clar, 
evidentment, a partir d’aquí això comporta un número elevat d’infraccions i per tant 
s’inicien aquestes sancions. Nosaltres no pensàvem que passarien 880.000, però 
passant aquesta quantitat de vehicles és lògic que aquest ajuntament reguli mesures 
perquè tinguem la màxima seguretat tant pels mateixos vehicles com, torno a repetir, 
pels més febles, que són els vianants. I fent l’incís, evidentment, que tots els sistemes 
poden ser millorables. Per tant, no sé si m’he deixat... ah sí, em demana vostè, senyor 
Profitós el gir, jo m’ho miraré i li diré si aquesta senyalització és la correcta o no és la 
correcta. Hi ha altres preguntes que m’han fet. Respecte al contracte en el cas que ens 
fes una rescissió o tinguéssim que fer... jo no li puc quantificar quin seria el cost, 
perquè evidentment depèn de quin moment, depèn de si tot el sistema estigués en 
funcionament, que ara no està, depèn de tota una sèrie de situacions que jo no i puc 
valorar. Per això li vaig dir, li remetia a que vostè mirés això. No obstant, el que no li 
deia que no poguéssim tornar a parlar. Si vostè veu el contracte i entén que hi ha 
alguna cosa que ha de fer una aclariment personalment amb mi, escolti, vostè ha 
vingut més d’una vegada; és més, és que més pregunta en aquest ajuntament i que li 
anem contestant a totes les consultes i qüestions que ens demana. Per tant, si aquesta 
és una més, no hi ha problema. El què sí que li dic que jurídicament els fets jurídics es 
poden interpretar i valorar en el moment que es produeixen. No puc fer una suposició 
de què passaria d’aquí a 30 dies, o què passaria d’aquí a 60 dies. Per tant, evidentment 
per això no li puc fer una valoració. Suposo que sr. Corchado ja li he donat resposta en 
el tema què vostè em demanava de la metrologia. Entenc que es dóna per resposta amb 
això, no? Amb l’explicació que he fet global. ( Se sent intervenir el sr. Corchado però 
la seva intervenció no queda recollida). Val, però en principi es dóna per contestat 
vostè, no? No sé si m’he deixat alguna cosa. Si m’he deixat alguna cosa no ha estat 
voluntari.  
 
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: d’això només una cosa. Evidentment nosaltres som 
polítics i el què posa en funcionament tot el programa de fotovermell, no defujo de 
responsabilitats, són els tècnics. No defujo. Llavors, en un moment donat s’aproven 
uns plecs i unes bases, no només aprovat pel govern que està ara, estan aprovats pel 
PSC, per Convergència i Unió, per ULPF i PP. Nosaltres només vam dir solucionar el 
tema de carrer Catalunya. I des de seguretat ciutadana ens van dir “nosaltres també 
proposem fer-ho aquí i fer-ho allà perquè tenim un problema”,  a la carretera de Ribes 
i a la rotonda el·líptica de Can Mònic. Va passar una moció en el Ple, que a més a més 
Esquerra també va votar que no es tragués el foto vermell sempre i quan hi hagués un 
informe que digués que tot això era correcte. L’informe hi és. I l’informe diu que és 
correcte. Que hi podem posar encara més millora? D’acord, hi podem posar-hi, i que 
podem buscar altres fórmules? També, sempre a la recerca de la millora de la seguretat 
dels nostres ciutadans. A la rotonda de Can Mònic a punt d’haver-hi atropellaments 
constantment, perquè la gent no respectava el semàfor. Perquè no es pot posar la fase 
verda allà? És una qüestió tècnica, perquè si venim del carrer del Pont cap a la rotonda 
hi ha el verd, al cap de 2 metres hi ha el ceda el pas. La gent si veu el semàfor verd se’l 
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saltaria i entraria a la rotonda. I és un perill. I això és una resposta tècnica de 
l’inspector de policia. Per què a Llerona no hi pot haver la fase verda? Pel mateix 
motiu, i això no som els polítics els què ho decidim. Ara bé, assentem-nos, parlem, 
busquem alternatives si és que n’hi ha, i si no n’hi ha, mantenim el sistema en els llocs 
que funcioni. El què sí us puc dir és que des de que s’ha posat el sistema en 
funcionament la seguretat i la millora en tema de velocitat ha baixa un 200%. Oi tant, 
però és què és així. (Se senten intervencions que no queden enregistrades). Perdoneu, 
després parlaran vostès, no es preocupin que els deixarem parlar. I aquest és el 
compromís. De la mateixa manera que tots o molta gent ho vam aprovar-ho, assentem-
nos i parlem-ne. Però pensant sempre en la seguretat dels nostres veïns i veïnes. No es 
multa per velocitat, aquí s’han dit moltes mentides. No es multa per velocitat. Es multa 
per passar-se un semàfor en vermell. Tres, quatre segons ambre fix i després es posa 
vermell. Tu et pots passar el semàfor de la rotonda de Can Mònic amb ambre a 100 per 
hora. No el multaran. Els hi estic dient. M’escolteu? Perdoneu!!! Ara bé, amb ambre 
no està travessant ningú. Escolteu-me! M’escolteu? Amb ambre no està travessant 
ningú. En canvi, quan un ciutadà ha apretat el botó i s’ha posat vermell, sí que està 
travessant. Llavors sí algú se’l passa és un perill. (Se senten intervencions del públic). 
Després, després els toca a vostès. Hi ha les seves explicacions. Ara bé, repeteixo. I a 
tots els partits polítics, repeteixo. Escolta’m, ens asseurem, ho mirarem tot. Busquem 
alternatives, parlem-ne, però de moment el què sí us puc dir és que el sistema funciona 
i funciona bé. El tema de l’asfaltat de camins hi ha dos motius perquè s’asfalti un 
camí: un és quan hi ha una massificació de cases, com per exemple al Pla de Llerona. I 
l’altra quan sigui una via que et serveixi per comunicar dos llocs d’especial interès. El 
camí de Can Mariano és un d’aquests. Hi ha l’escola, i l’asfaltat d’aquest camí serveix 
que tota la gent de Corró d’Amunt i tota la gent de Mil Pins vagin a l’escola i vagin a 
l’ajuntament. Igual i viceversa. Només hem asfaltat aquest tram del camí de Can 
Mariano. Ja vam asfaltar el primer a la primera legislatura i vam asfaltar tot el tram de 
l’escola camins. I s’ha fet a cost zero. Subvenció que ens ha vingut, crec, de la 
Generalitat.  
 
Intervé el sr. Secretari i diu: perdó, Diputació de Barcelona. 
 
Continua el sr. Alcalde dient: Diputació.  
 
Pren la paraula el sr. Torres i diu: buenas, sobre lo de las luces indiscutiblemente es 
por un ahorro de energía. Si no es necesario encesario encender alguna más, me pasaré 
esta noche mismo y lo miraré y la encenderemos. Y sobre el convenio de la basura, me 
he comprometido con el equipo de gobierno a presentarlo el día 10 de diciembre, al 
equipo de gobierno. Cuando lo repasemos y me digan que está bien, seguidamente se 
lo pasaré a toda la oposición sin ningún problema, lógicamente, y si me quieren dar 
alguna idea igual la escucharemos. Hablando en serio, el día 10 lo presento en el 
equipo de gobierno, y el 20 o veinte pocos lo tendrán ustedes, toda la oposición.  
 
Continua el sr. Jiménez i diu: sí, el tema de l’arxiu, tenim un arxiu. Evidentment té una 
capacitat petitia. Ara anem portant a l’arxiu del Consell Comarcal en alguna ocasió 
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també s’ha comentat la possibilitat de que quan es faci el tema de reubicar lo que seria 
el magatzem i tot això, mirarem d’ubicar algun espai per fer-ho, perquè aquí les 
condicions tampoc són les més idònies, però estan ben conservat, es té una cura molt 
important sobre això, i també haurem de modificar, perquè quan passem de 20.000 
habitants potser estarem obligats a tenir una persona, un arxiver. Per tant, quan es doni 
aquesta situació ja plantejarem el fer de poder-lo convocar aquesta plaça i fer-la. En 
quant al tema de transparència, anem incorporant el màxim de tot  lo que ens van 
demanant. Hem arribat amb la Generalitat, i la Generalitat ja ens incorpora ells 
directament amb un sistema que s’ha fet també a través del Consell Comarcal, aprovat 
pel Consell d’Alcaldes, perquè la Generalitat ens incorpora ell ja totes les dades 
oficials que tenen de tots els ajuntaments que ens hem adherit al sistema. I la resta 
s’han d’acabar d’implementar a partir de l’1 de gener, que és quan ens afecta la 
legislació. O sigui que ens anem avançant i llavors anem incorporant. També saben 
vostès els regidors que estem en un procés de modificació del procés de gestió, que 
l’estem informatitzant, i per tant això també ens facilitarà al màxim el poder tenir la 
informació amb els mitjans que té l’ajuntament, la pàgina web i també per consultes i 
demandes que ens puguin fer.  
 
Has comentat que s’incorpora a través del Consell Comarcal les dades oficials, però 
on? No he entès. 
 
Respon el sr. Jiménez i diu: la Generalitat té una eina que l’ha posat a disposició de 
tots els municipis, ho ha fet a través del Consell Comarcal aquesta presentació i oferta 
i també amb el Consell d’Alcaldes. Llavors a partir d’aquí, els ajuntaments que han 
volgut, es poden adherir a aquest sistema que ens ajuda perquè primer, d’una forma 
directa ja ens posen tota aquesta informació que oficialment hem d’enviar a la 
Generalitat als diferents departaments. Per tant aquesta que ja tenen, ells, abans de l’1 
de gener ja l’incorporen. Això és per un acord que fa l’ajuntament de les Franqueses 
amb la Generalitat, com pot fer un altre ajuntament. Aquesta eina és pública però és de 
l’administració, és de la Generalitat al servei dels municipis.  
 
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: m’he descuidat una cosa del foto vermell. Encara 
falta implantar un punt, que Corró d’Amunt ens el demana, que el Consell de Poble de 
Corró d’Amunt ens el demana. El va demanar l’anterior legislatura. Jo ho dic perquè 
ho sabem i perquè està per contracte. Una altra cosa és que ho fem o no ho fem, però 
aquí sí que prendrem la decisió tots plegats.  
 
 
 
El President aixeca la sessió, de la qual, com a secretari estenc aquesta acta.                                                                                                                                                  
 
 


