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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
 

Data: 25 de febrer de 2016 
Caràcter: Ordinari 
Horari: 20.00 a 22.45 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 
ROSA MARIA CASSÀ VILA, regidora 
FRANCESC TORNÉ VENTURA, regidor 
JAVIER ÁLVAREZ ÁLVAREZ, regidor 
 
JOAQUIM BACH FABREGÓ, interventor accidental  
ALEJANDRO MARTÍN VÀZQUEZ, secretari accidental 
 
 
 

1. APROVAR ESBORRANY ACTA SESSIÓ ANTERIOR 
 
El sr. PRESIDENT obre la sessió i pregunta als senyors regidors si desitgen realitzar 
alguna esmena al contingut de l’acta de la sessió del dia 28 de gener de 2016.  
 
Pren la paraula el sr. PROFITÓS i diu: Bona nit a tothom. Més que una esmena, una 
observació. A la pagina 10 de l’Acta, línia 24, al final, dins d’una intervenció meva, diu: 
“treure 100.000 euros de la partida...”. Si està gravat, suposo que vaig dir 100.000, però 
realment el que volia dir eren 80.000, que és la quantitat que es portarà a aprovació com a 
punt número 9 del Ple d’avui. 
 
A continuació es passa a signatura l’Acta. 
 
El sr. President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia: 
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2. DONAR COMPTE DE LA RENÚNCIA DE LA REGIDORA DEL GRUP 

MUNICIPAL PARTIT DELS SOCIALISTES 
 
Pren la paraula el sr. Secretari accidental i diu: Si. El dia 3 de febrer, va comparèixer la 
senyora Erica Reche Fernández davant la Secretaria a l’efecte de manifestar la seva 
renúncia al càrrec de regidora de l’Ajuntament de les Franqueses per motius personals 
i amb efectes de la data de la signatura, que va ser dia el 3 de febrer de 2016. 
 
El sr. President demana si hi ha alguna intervenció al respecte. 
 
No es produeix cap intervenció 
 
El sr. President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia: 
 
 

3. PROPOSTA DE NOMENAMENT DE MEMBRE INTEGRANT DE 
DIFERENTS ÒRGANS COL·LEGIATS MUNICIPALS I 
REPRESENTANT DE LA CORPORACIÓ A LA JUNTA DE GOVERN 
DEL PATRONAT MUNICIPAL DE CULTURA, EDUCACIÓ, 
INFÀNCIA I JOVENTUT 

 
TENINT EN COMPTE que el Ple de la Corporació, en sessió del dia 9 de juliol de 
2015, va acordar, entre d’altres, establir la composició dels grups municipals així com 
dels diferents òrgans col· legiats municipals.   
 
ATÈS que la senyora Francesca Masclans Badia, com a regidora del grup municipal 
Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal (ERC-AM), va ser designada 
membre dels òrgans col·legiats municipals que s’indiquen a continuació: 
 

- Suplent del portaveu del grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya-
Acord municipal 

- Membre suplent a la Junta de Portaveus 
- Membre suplent a la Comissió Informativa d’assumptes de Ple 
- Representant titular a la Comissió Especial de Comptes 
- Representant titular a la Junta de Govern del Patronat municipal de Cultura, 

Educació, Infància i Joventut 
- Representant titular al Consell Escolar Municipal 
- Representant titular al Consell Assessor de Joventut. 

 
ATÈS que la senyora Francesca Masclans Badia va presentar la seva renúncia com a 
regidora de la Corporació, i que aquesta es va fer efectiva en el Ple celebrat el dia 21 de 
desembre de 2015. 
 



Ple 25/02/2016 – pàg. 3 

TENINT EN COMPTE que en la sessió plenària del dia 28 de gener de 2016 la senyora 
Rosa Maria Cassà Vila va prendre possessió del càrrec de regidora d’aquest ajuntament, en 
representació de la candidatura Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal 
(ERC-AM), en substitució de la senyora Francesca Masclans Badia. 
 
VIST l’escrit RE 797/2016 de data 2 de febrer, presentat pel portaveu del grup municipal 
Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal en què sol·licita, entre altres, que la 
regidora Rosa Maria Cassà Vila ocupi els mateixos càrrecs i representacions als òrgans de 
l’ajuntament i dels patronats que ocupava la senyora Francesca Masclans Badia. 
 
VIST allò que disposen l’article 48 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i els articles 56 
i següents del Reglament Orgànic Municipal i concordants. 
 
Per tot l’exposat, aquesta Alcaldia proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels 
següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- ESTABLIR que la senyora Rosa Maria Cassà Vila, regidora del grup 
municipal Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal, formarà part dels 
següents òrgans col·legiats municipals, en substitució de la senyora Francesca 
Masclans Badia: 
 

- Suplent del portaveu del grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya-
Acord Municipal 

- Membre suplent a la Junta de Portaveus 
- Membre suplent a la Comissió Informativa d’assumptes de Ple 
- Representant titular a la Comissió Especial de Comptes 
- Representant titular a la Junta de Govern del Patronat municipal de Cultura, 

Educació, Infància i Joventut 
- Representant titular al Consell Escolar Municipal 
- Representant titular al Consell Assessor de Joventut 

 
Segon.- NOTIFICAR el present acord a les persones interessades. 
 
El sr. President demana si hi ha alguna intervenció al respecte. 
 
No es produeix cap intervenció. 
 
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per unanimitat dels setze membres 
assistents, sobre els disset que de dret i de fet componen la Corporació, i per tant, amb 
el quòrum legal.  
 
El sr. President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia: 
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4. DONAR COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDE NÚM. 233/2016, DE 
DATA 1 DE FEBRER, EN RELACIÓ AL RECURS CONTENCIÓS 
ADMINISTRATIU PROCEDIMENT ORDINARI NÚM. 409/2015-B1 

 
ATÈS que el Jutjat Contenciós Administratiu número 16 de Barcelona mitjançant escrit 
de data 13 de gener de 2016 ha citat a comparèixer a aquest ajuntament en el recurs 
contenciós administratiu procediment ordinari número 409/2015-B1 interposat pel 
senyor Jose Luis Massana Icart, contra la resolució de 24 d’agost de 2015 que desestima 
el recurs de reposició interposat pel senyor Massana Icart contra la comunicació d’alta 
de la taxa per utilització privativa o aprofitament especial de la via pública amb entrada 
de vehicles a través de les voreres o de qualsevol altre espai de domini públic local, per 
l’entrada de vehicles situada a l’avinguda de Corró de Les Franqueses del Vallès. 
 
D’ACORD amb el que disposen l’article 68 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les bases de règim local i l’article 175.1 de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, aprovada per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril (LMRLC) escau 
comparèixer-hi i, en conseqüència, designar lletrat/lletrada i procurador/a perquè es 
facin càrrec, respectivament, de la defensa i representació de l’Ajuntament de les 
Franqueses del Vallès en aquest procediment. 
 
PROCEDEIX, doncs, designar els procuradors dels tribunals Ignacio Anzizu Pigem 
perquè es faci càrrec de la representació d’aquest ajuntament per a Barcelona, i per a 
Madrid, el senyor Argimiro Vázquez Guilllén. 
 
ATÈS que la Diputació de Barcelona presta assistència jurídica en la seva modalitat de 
defensa judicial a les entitats locals de la demarcació de Barcelona en els procediments 
en els quals aquestes entitats en siguin part, segons regula l’article 4.b) del Reglament 
sobre l'assistència jurídica, tècnica i econòmica de la Diputació (RAJET), publicat al 
BOP núm. 77 de data 31 de març de 1994 (Annex IX). 
 
COM que aquest ajuntament no disposa dels mitjans necessaris per defensar 
adequadament els seus interessos, es considera oportú sol·licitar-li assistència i nomenar 
el lletrat/la lletrada que designi la Diputació per dur a terme la defensa i direcció tècnica 
d’aquest ajuntament en el procediment esmentat. 
 
En virtut de tot això, i en ús de les facultats que tinc conferides per l’article 53.1.k) de 
l’LMRLC, 
 
RESOLC: 
 
Primer. COMPARÈIXER en el recurs contenciós administratiu procediment ordinari 
número 409/2015-B1 interposat pel senyor Jose Luis Massana Icart, davant el Jutjat 
Contenciós Administratiu número 16 de Barcelona, contra la resolució de 24 d’agost de 
2015 que desestima el recurs de reposició interposat pel senyor Massana Icart contra 
la comunicació d’alta de la taxa per utilització privativa o aprofitament especial de la 
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via pública amb entrada de vehicles a través de les voreres o de qualsevol altre espai 
de domini públic local, per l’entrada de vehicles situada a l’avinguda de Corró de Les 
Franqueses del Vallès. 
 
Segon. CONFERIR la representació d’aquest ajuntament, en aquest procediment, per a 
Barcelona, al procurador dels tribunals senyor Ignacio Anzizu Pigem, i per a Madrid, 
al procurador dels tribunals senyor Argimiro Vázquez Guillen. 
 
Tercer. SOL·LICITAR a la Diputació de Barcelona assistència jurídica consistent en la 
defensa judicial en el procediment esmentat al punt primer i DESIGNAR com a 
lletrat/lletrada el/la qui nomeni la Diputació de Barcelona. 
 
Quart. DONAR compte al Ple de la corporació del present decret per al seu 
coneixement. 
 
El sr. President demana si hi ha alguna intervenció al respecte. 
 
Pren la paraula el sr. BERNABÉ i diu:  El primer és que, bueno, bona nit a tothom. 
Estaria bé que quan es vota algun punt d’aquests (nosaltres ja ens hem mirat 
l’expedient, però la gent no sap moltes vegades de què va), que es defensés, els punts, 
i es digués per què es porta aquest punt a Ple per part del regidor que li toqui, i tal, no? 
Perquè és que sinó, moltes vegades no té contingut el que estem portant a Ple, o sigui, 
perquè simplemente no s’explica. Respecte a això, nosaltres entenem que és un 
propietari, que diu que no té per què pagar pàrking perquè la banda que li toca és un 
camí, i aquest camí, a més a més, és un camí que va a menys perquè el pagès que 
conrea la terra cada cop va menjant part d’aquest camí i que per tant, no entenen 
perquè, quan no hi ha un asfaltat ni un manteniment del camí ni res de res. Entenc que 
van per aquí els tiros, però estaria bé que abans de fer això s’expliqui, no?, una mica. 
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Alguna intervenció més? Bé, efectivament 
és això. És un propietari que viu en zona urbana, però que la seva entrada de vehicles 
dóna al camí de la Roureda, a Mil Pins. Fa un recurs, la Diputació (que és l’òrgan 
competent) li desestima (que és el que porta la gestió tributària) i ell ara el que fa és 
presentar recurs contenciós administratiu, i aquest recurs contenciós administratiu el 
que estem dient és que la Diputació el defensi. Res més que això. Alguna intervenció 
més? Passaríem al punt número 5. 
 
El senyor President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia: 
 
 

5. DONAR COMPTE DE L'INFORME D'INTERVENCIÓ DE 
SEGUIMENT DEL PLA D'AJUST CORRESPONENT AL QUART 
TRIMESTRE DE 2015 
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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 2/2016 DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE AJUSTE 
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2015 (datos acumulados 
y proyección anual estimada) 
 
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 
datos acumulados de todo el ejercicio), se realizó transcurrido un año desde la 
aprobación del plan de ajuste. 
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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 a los datos acumulados al cuarto  trimestre  e informe anual del 
ejercicio 2015, y la fecha límite para ello es el día 31 de enero de 2016 a las 24:00 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 – DATOS ACUMULADOS 4º 
TRIMESTRE 2015 E INFORME ANUAL 
 
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€, sin tener en cuenta la 
liquidaciones. 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€. A 31 de diciembre de 2015 la recaudación ha ascendido a 
4.942.169,69€, aumentando en 531.252,49€ respecto al ejercicio anterior, con lo que se 
supera los 425.000e previstos en el plan de ajuste 
 
En el calendario fiscal del ayuntamiento se fraccionó su recaudación intentando 
potenciar  la domiciliación bancaria: 
 -Recibos domiciliados:  

1. la primera fracción: 1 de junio   
2. la segunda fracción:  2 de noviembre  
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-Recibos no domiciliados:  del 1 de abril al 4 de junio  
 
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 
 
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 
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. 
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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 cuarto trimestre de 2015 
ascienden a 9.842,21€, que con los liquidados durante los trimestres anteriores el 
aumento de  recaudación anual asciende a 17.765,16 euros. 
  
MEDIDA 4: CORRECTA FINANCIACIÓN DE TASAS Y PRECIOS PÚBLICOS 
 
a) Incrementos de los precios públicos de los servicios deportivos 
 
El incremento mínimo estimado en la confección del plan de ajuste para esta medida fue 
de 30.000 euros anuales.  
El incremento real producido durante el ejercicio 2012 fue de 10.634,74 euros, pasando 
de unas liquidaciones de 156.409,84€ durante el ejercicio 2011 a 167.044,58 euros. 
Durante el ejercicio 2013 el incremento producido respecto al 2011 fue de 34.150,99 
euros, el efectuarse liquidaciones por importe de 190.560,83€, con un aumento de 
4.150,99€ sobre los 30.000 euros previstos en el plan.  
La recaudación efectuada durante el ejercicio 2014 asciendió a 169.302,77 euros, con lo 
que el aumento producido respecto al ejercicio 2011 fue 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 estimó  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. El primer 
trimestre la recaudación ascendió a 44.860,51€, el segundo a  54.845,61€ y el tercero a 
41.074,93€. En el cuarto trimestre ha producido una caída en la recaudación 
(7.174,88€), ascendiendo el total anual a 147.955,93€, muy por debajo de los 176.000€ 
previstos, lo que supone una reducción anual de 38.044,07€ 
  
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%.  
 
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.   
 



Ple 25/02/2016 – pàg. 10 

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 
 
La recaudación neta correspondiente al ejercicio 2015 ha ascendido a 1.292.203,23€  
 
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 
cesión de uso de un terreno para la instalación de una planta de gestión de residuos. El 
citado contrato preveía el anticipo de los 5 primeros años por parte de la empresa, una 
vez obtenidas todas las licencias preceptivas para desarrollar su actividad  y un pago de 
54.960 euros anuales a partir del quinto ejercicio con las licencias en vigor. Las obtuvo 
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en 2009, obligando el pago del citado canon a partir del ejercicio 2015, por tanto el Plan 
de Ajuste tendrá sus efectos a partir del primer trimestre del ejercicio 2015. 
Durante el primer trimestre se ha realizado la liquidación del canon correspondiente al 
ejercicio 2015 por importe de 54.960 euros.  
En el cuarto trimestre se ha aprobado modificación del convenio a raíz de la petición de 
la empresa concesionaria motivada por el contexto de crisis en el sector. Esta 
modificación supondrá pasar de una cuota fija a un importe variable en función de las 
toneladas de residuos tratadas, a comunicar en el mes de enero de cada ejercicio. La 
liquidación efectuada correspondiente al ejercicio 2015 puede verse modificada durante 
el primer trimestre de 2016 a la baja. 
 
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 cuarto 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 un 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.  
 
Durante el ejercicio 2015 se ha instalado  semáforos con control fotográfico que ha 
hecho aumentar la recaudación por infracciones de circulación. La recaudación 
efectuada durante el ejercicio 2015 asciende a 1.014.481,40€. Se trata de una medida no 
prevista en el plan de ajuste 
 
MEDIDAS DE GASTO 
 
Como norma general se contempló un incremento medio en las partidas de gastos 
corrientes y transferencias corrientes (Capítulos II y IV) del 2% de media anual a lo 
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largo del período de vigencia del Plan. Un incremento inferior al de los ingresos durante 
estos mismos años y que responden fundamentalmente a una previsión del incremento 
del coste de la vida. Sin embargo durante los tres primeros años esta tasa de crecimiento 
se ha situado en el 0% hecho que sumado a las medidas estructurales que se tomaron (y 
que serán vigentes durante todo el Plan de Ajuste) implican un decrecimiento de estos 
capítulos presupuestarios los próximos cuatro años respecto al presupuesto del 2011.  
 
Cabe destacar, pues, que los capítulos I, II y IV de gastos, según el plan de ajuste 
aprobado,  estarían congelados desde el ejercicio 2012 hasta el ejercicio de 2015. En 
este sentido, la cifra contenida en el capítulo II de 2012 arrojaba un valor de 5,4 
millones de euros, unos 117 mil euros superiores al 2011, pues en el primero de estos 
ejercicios se incluyeron las facturas pendientes de aplicación presupuestaria del 
ejercicio 2011 (116.773 euros).  El incremento del capítulo II en el ejercicio 2013 fue de 
de 29 miles de euros. Se  efectuó una contención del gasto en líneas generales que en 
algunos casos no fue posible debido principalmente a la previsión de las futuras 
revisiones de precios de los contratos y al incremento de los tipos impositivos del IVA.  
En el ejercicio 2014 el capítulo II se 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 CUARTO 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 cuarto 
trimestre de 2015 se obtiene el ahorro trimestral de 2.479,84€, en seguridad social 
(desempleo i FOGASA) siendo el ahorro acumulado hasta el cuarto trimestre de 
10.066,88€. 
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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 
este cuarto trimestre de 2015 es de 1.766,66€. El ahorro acumulado de 2015 es de 
7.452,78€.  
 
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 40.000 euros, 10.000 
euros menos que el ejercicio anterior. Las obligaciones reconocidas han ascendido a 
36.958,63€, con un ahorro anual de 4.646,36€ respecto al ejercicio anterior.  
 
b) Reducción en estudios y proyectos externos 
 
Se ha previsto una reducción de 30.000 euros anuales a lo largo de la duración del plan 
de ajuste.  
La reducción producida en el ejercicio 2012 respecto al ejercicio 2011 fue de 14.000 
euros, pasando de unas obligaciones reconocidas de 59.000 euros en el ejercicio 2011 a 
45.000 euros en el ejercicio 2012. 
El crédito inicial previsto en el presupuesto del ejercicio 2012 fue de 60.000 euros, 
reduciéndose en el ejercicio 2013 a 40.000 euros.  
Durante el ejercicio 2013 se autorizaron gastos por importe de 26.351,08€ y 
reconocieron obligaciones por importe de 16.230,24, con lo que el ahorro anual fue de 
43.769,76€ (20.000€ producidos por la  reducción de la dotación presupuestaria y 
23.769,76€ por dotación presupuestaria sin reconocimiento de obligaciones).  
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En la confección del presupuesto de 2014 se redujo la dotación a 30.000 euros 
estimándose una reducción anual de 10.000 euros respecto al ejercicio anterior. A lo 
largo 2014 se tuvo que aumentar en 27.700 euros la dotación presupuestaria. Durante 
2014 se autorizaron gastos per importe de 56.619,64 euros, siendo el importe total de 
obligaciones reconocidas 43.509,44.€, con lo que se ha aumentado el gasto en 
14.509,44 euros en lugar de reducirlo en los 30.000 euros previstos inicialmente en el 
plan de ajuste. 
El crédito dotado para este concepto para el ejercicio 2015 fue de 40.000 euros. Las 
obligaciones reconocidas han ascendido a 52.278,86€, aunque 18.477,64€ corresponden 
a la facturación de la empresa contratada para la inspección de IAE y entradas de 
vehículos. La partida se declaró ampliable en las bases d ejecución del presupuesto en 
función de los ingresos obtenidos. El aumento de gasto respecto el ejercicio anterior 
asciende a 8.769,42€ 
  
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 cuarto 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€), 
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que también estaban contabilizados en otra partida, siendo el aumento real de dotación 
la presupuestaria para el 2013 de 14.000 euros respecto al ejercicio 2012, lo que supone 
una reducción de 41.000 euros respecto a 2011. 
 
Una parte del servicio de autobús urbano de les Franqueses del Vallès, L1, L2 (20, 21 y 
22) y L3 está integrado en el área urbana de Granollers, La Roca del Vallès 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, tuvo 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 los ejercicio 2014 y 2015 no se han producido cambios respecto al ejercicio 
2013. 
 
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 
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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 
 
El gasto producido durante el ejercicio 2015 ha ascendido a 23.403,81€ euros, con lo 
que el ahorro anual producido durante 2015 respecto al ejercicio 2014 es de 581,81€ 
euros 
 
MEDIDA 16: OTRAS MEDIDAS POR EL LADO DEL GASTO 
 
a) Renegociación contrato recogida de residuos 
 
Se había estimado una reducción del gasto en  el ejercicio 2012 de 50.000 € y de 
100.000 euros  para el resto del período debido a las negociaciones que se habían 
iniciado entre el Ayuntamiento y la concesionaria. El vencimiento del contrato, de 
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 pasaria a disponer de 
2 vehículos en lugar del 1,5 que figuraban en el contracto actualmente en vigor. 
También incluia aumentar la frecuencia de algunos servicios. Se llegó a adjudicar el  
contrato por 1.457.920,21 euros aunque 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.  
 
En estos momentos se está preparando una nueva licitación 
 
Por lo tanto el ahorro estimado anual, hasta la adjudicación definitiva, es de 140.000 
euros, correspondiendo a este cuarto  trimestre de 2015, 35.000 euros. 
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b) Renegociación contrato limpieza edificios municipales 
 
Se había previsto prorrogar el contacto durante el ejercicio 2012, y se estaba negociando 
una mejora con la empresa titular, que ofrecía un aumento del servicio al mismo costo 
(la limpieza de un centro escolar que hasta ahora no estaba incluida en el convenio y 
supondría un ahorro anual de 40.000 euros, que para el ejercicio 2012, teniendo en 
cuenta las fechas, estimaba un ahorro de 12.000 €). No se logró llegar a ningún acuerdo 
y finalmente el Ayuntamiento licitó el servicio que fue adjudicado durante el ejercicio 
2013 por importe de 500.968,62 € ( 414.023,65 € + IVA).  
 
El coste del servicio de limpieza del anterior contrato, junto con la limpieza del centro 
escolar y la limpieza de las dependencias de la sociedad municipal Les Franqueses 
Entorn Verd, SL era de unos 500.000 euros. Aparentemente hubo ningún ahorro, pero 
hay que tener en cuenta la subida del IVA del 3%. 
 
Durante el cuarto trimestre de 2013, el ayuntamiento 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 ha producido 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. 
 



Ple 25/02/2016 – pàg. 18 

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 cuarto trimestre 7.500 euros.  
 
d) Adhesión al contrato de compra agregada de telefonía y datos 
 
La reducción prevista para el ejercicio 2012 era de 10.000 euros anuales y para el resto 
de ejercicios en los que estuviera vigente el plan de ajuste era de 20.000 euros anuales. 
 
El ayuntamiento tenía contratados los servicios de telefonía fija y móvil con varias 
compañías y nunca se había realizado un concurso público para licitar estos servicios. 
Se había iniciado, durante el ejercicio 2012, contactos con el Consell Comarcal del 
Vallès Oriental (CCVO) para la adhesión del ayuntamiento al contrato de compra 
agregada que tenía suscrito este consejo pero no  prosperaron.  
 
Durante el ejercicio 2012 i 2013, fruto de negociaciones que se mantuvieron con la 
compañía suministradora  del servicio de telefonía básica, acceso básico RSDI, puesto 
de trabajo de voz y ADSL, se obtuvo un descuento en la aplicación de las tarifas, 
pasando de un gasto anual de 81.802,19 euros durante el ejercicio 2011, a un gasto de 
72.181,43 euros durante el ejercicio 2012 y  a un gasto de 68.597,21 euros durante el 
ejercicio 2013. 
 
Por otra parte durante el ejercicio 2013 se implementaron otras mejoras, sobre todo por 
lo que respeta a los gastos de conexión a internet. Su resultado económico, estimado en 
un  ahorro anual de unos 5.000 euros, se 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 
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33.562,20 siendo el importe total 71.247,45 euros con un ahorro de 21.195,01 euros 
respecto al ejercicio anterior.  
 
Durante el ejercicio 2015 el gasto en telefonía e internet ha sido de 48.806,13€ con lo 
que el ahorro respecto al ejercicio anterior ha sido de 22.441,32€ 
 
e) Reducción de gastos en prensa y representación 
 
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 fue de 136.200 euros, con lo 
que se esperaba ahorrar 26.000 euros respecto el ejercicio anterior. No ha sido posible y 
las obligaciones reconocidas han ascendido a 144.525,18€, con lo que el ahorro respecto 
al ejercicio anterior asciende a 17.952,95€ 
 
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. 
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Durante el ejercicio 2013 el ahorro producido por reducción del consumo energético 
(apagón de puntos de luz y reducción del tiempo de alumbrado de farolas) fue de 40.000 
euros anuales. Durante el ejercicio 2013 se consumieron 1,4 millones de kW anuales. 
Hay que tener en cuenta de todas maneras, el incremento de los tramos de potencias 
altas del segundo semestre de 2013, comportó que el ahorro en KW no comportase el 
proporcional ahorro económico. También se produjo un ahorro importante en la 
facturación de los consumibles respecto al ejercicio 2012 valorado en 73.000 euros. 
 
Para 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 31 de diciembre se ha sustituido el 100% de los puntos de luz y el 100% 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 dotaron en los presupuestos de los patronatos municipales. Las obligaciones 
reconocidas han ascendido a 76.491,07€ € con lo que el ahorro ha sido de 9.946,68€ 
respecto al ejercicio anterior. 
 
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 
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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 2: Informe trimestral de seguimiento de gastos, donde se comparan las 
magnitudes de la liquidación del ejercicio 2014, los datos previstos según el plan de 
ajuste con los de la previsión de la ejecución para cada trimestre del ejercicio 2015 con 
el detalle de los ajustes propuestos en el plan de ajuste y su grado de cumplimiento 
 
Anexo 3: Informe trimestral de los avales recibidos 
 
Anexo 4: Informe operaciones o líneas de crédito contratada. Actualización CIR-Local 
 
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. El 
acumulado anual asciende a 2.619,86 miles de euros, muy por encima de los 710 
miles de euros previstos 
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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, durante el segundo trimestre 
ascendió a 52,14 miles de euros y durante el tercero a 68,25 miles de euros. La 
proyección anual estimada asciende a 94,31 miles de euros, ascendiendo los ajustes 
acumulados hasta  el presente ejercicio 655,13 miles de euros.  

 
4. Respecto a la magnitudes de endeudamiento no se ha cumplido con las previsiones 

de amortización, al haber concedido el Ministerio  que durante el ejercicio 2015 no 
se efectuaran amortizaciones de la operación de endeudamiento del FFPP 

 
5. Se estima un avance del remanente para el ejercicio 2015 de 5.668,57 miles de euros 

 
6. No se ha recibido ningún aval público durante el cuarto trimestre del ejercicio        

2015 
 
7. 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. 

 
8. 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. 

 
9. 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 senyor LÓPEZ  i diu: Hola, buenas noches. En el apartado de 
ingresos, en la medida 5, se habla de la variación del contrato de Tecnocatalana de 
Runes de pasar de una cuota fija a un importe variable, en función de las toneladas de 
residuos tratadas. Entonces, la pregunta sería: ¿se va a establecer algún sistema de 
control para verificar que la declaración de toneladas por parte de la empresa es 
correcta? ¿Tienen pensado cómo hacerlo? Y luego otro punto es, al final, en el cual 
vemos que se habla de la recaudación de los semáforos, pone que la recaudación 
efectuada durante el ejercicio 2015 asciende a 1.014.461 €. Nuestra pregunta es si ésto 
es un seguimiento de Plan de ajuste, si ésto no estaba previsto al inicio del Plan de 
ajuste, si tiene que constar este apartado aquí. Gracias. 
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Alguna intervenció més? Dues coses. 
Evidentment que controlarem el tema de les runes. Ells ens han de passar la 
informació, perquè ens l’han de passar. Hi ha una part que és Generalitat, per tant 
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entenem que no ens enganyaran, tampoc. Perquè Tecnocatalana de Runes, la meitat és 
Generalitat. Pel que fa al Pla d’ajust: el Pla d’ajust és, hi ha diferents ítems, i el que es 
pretén és que tinguis menys despeses i més ingrés, per poder tornar el prèstec que t’ha 
fet l’Estat. Això ho complim. Ho complim en escreix. Per què? Mira, per exemple, a 
nivell de despeses havíem de fer 603.000 € de reducció de les despeses i n’hem fet 
655.000. Però això no vol dir que d’algun ítem no complim. Però també vol dir que 
d’altres podem tenir més. Ingressos de les multes (tú ho has dit) però també tota la 
regularització cadastral. Alguna intervenció més? 
 
Pren la paraula el senyor VEGA i diu: Aquesta crítica se l’hem fet en  molts plens i 
l’hi tornem a fer. No es pot contemplar que la inspecció d’activitats i d’acompliment 
de normatives sigui una mesura excepcional per acomplir un Pla d’ajust. O sigui, el 
que està passant és que abans no es feia inspecció, i ara es fa inspecció com un Pla 
d’ajust per recaptar. I normal que surtin un fotimer de diners en sancions a activitats. 
Controlar les activitats es tindria que fer tant en un Pla d’ajust com en una situació 
normal. El que també és una mica sospitós és que aneu dient que el tema dels 
semàfors, de les multes, no té afany recaptatori, i resulta que un milió i pico d’Euros 
surten com a ingressos per compensar el Pla d’ajust. I també és molt trist que aprovem 
licitacions, com mantenir pufos amb empreses que s’han aprofitat de concessions 
públiques, com SEAE, que a dures penes paga a l’Ajuntament, com Tecnocatalana de 
Runes, que s’ha anat a la crisi amb tota la bombolla de la construcció, i un pufo en 
ciernes que ens veiem amb el pàrking de camions, que ja li costa per pagar. I tot en 
terrenys públics a un fotiment d’anys de concessió. O sigui, no és una gestió del servei 
públic. També que ens trobem que diuen que s’han congelat impostos, perque ha fet 
una revisió a més. En el tema del Cadastre, fa poc van fer un Consell de la Pagesia, on 
aconsellaven a la gent a fer al·legacions a ingressos que estem contemplant en el Pla 
d’ajust. Si el Pla d’ajust considera mesures temes que nosaltres mateixos estem 
ajudant a fer al·legacions a la pagesia del poble. Això no ho tindrien que contemplar 
dintre d’un Pla d’ajust. I per cert, deixin ja de dir que les multes no són recaudatòries. 
És l’únic tipus de sanció que surt definida dintre del Pla d’ajust. És per treure pasta.  
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Repeteixo: el Pla d’ajust són 25 mesures 
que han de garantir a l’Estat poguer tornar el prèstec del Rajoy, aquell prèstec, en 10 
anys. I és així. I la realitat és aquesta. La realitat és que hi ha hagut més ingressos, no 
només de les multes, fixi’s, ingressos que havíem previst de majors ingressos 710.000. 
Ingressos previstos 710.000. Pla d’ajust, d’ingressos reals, 2.619.000. No només són 
multes. Les multes, vostè ho ha dit, un milió. L’altre 1.619.000 són altre tipus 
d’ingressos. I n’hem tingut més. Per tant, ens diu que podem tornar el prèstec. I és 
senzillament això. Alguna intervenció més? 
 
El sr. President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia: 
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6. DONAR COMPTE DE L'INFORME D'INTERVENCIÓ SOBRE EL 
PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT CORRESPONENT AL QUART 
TRIMESTRE DE 2015 DE L'AJUNTAMENT, PATRONATS 
MUNICIPALS I EMPRESA MUNICIPAL LES FRANQUESES 
ENTORN VERD, 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 mitjà de pagament en els termes establerts pel Reial 
Decret 635/2014, de 25 de juliol, pel qual es despleguen la metodologia de càlcul del 
període mitjà de pagament a proveïdors de les administracions públiques i les 
condicions i el procediment de retenció de recursos dels règims de finançament, que 
preveu la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera, corresponent al quart trimestre de 2015,  emet el següent  
 

INFORME 4/2016 
 
QUART TRIMESTRE 2015 

     

PERIODE MITJÀ DE PAGAMENT 
SEGONS RD 635/2014 

RATI 
OPERACIONS 

PAGADES 

IMPORT 
PAGAMENTS 
REALITZATS 

RATI 
OPERACIONS 

PENDENTS 

IMPORT 
PAGAMENTS 

PENDENTS PMP 

Ajuntament de les Franqueses del 
Vallès 35,40 2.522.704,33   -1,25         981.172,21   25,14 

Patronat Municipal de Cultura 5,19 181.104,75   -10,58 
   

193.765,22   -2,96 

Patronat Municipal d'Esports -3,39 66.358,56   17,74 
   

17.477,63   1,02 

Les Franqueses Entorn Verd, SA 0,00                 0,00   0,00              0,00   0,00 

PMP GLOBAL             2.770.167,64     
   

1.192.415,06   21,97 

 
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 senyor ALCALDE i diu: Per explicar-ho. Hem millorat moltíssim en 
el període de pagament. L’Ajuntament, paguem a 25,14 dies, data d’aprovació de la 
factura. Cultura paga a -2,96 dies, data d’aprovació de la factura, i Esports a -1,02 dies, 
data d’aprovació de la factura. Per tant, estem complint els terminis que marca la 
legislació vigent. Alguna intervenció al respecte? 
 
Pren la paraula el senyor LÓPEZ i diu: Està molt bé que digui això de que complim, 
que ens hem de sentir orgullosos, però això no deixa de ser una mitjana. Perquè jo he 
vist a factures, mirant l’expedient, hi ha factures de 200 i pico dies de retard. Llavors, 
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aquestes persones o empreses que se’ls hi deu diners de tant temps, per molta mitja de 
21 dies, això no és real, perquè si agafem moltes factures petites de poc import i les 
paguem ràpid, doncs això també baixa la mitja. No estem tan be, perquè al final, el rati 
per operacions pagades és d’un 35 %. Llavors es suposa que un 65% no es paga a 
temps. Al final, són indicadors, són divisions, i podem jugar amb elles com vulguem, i 
les podem analitzar com ens convingui.  
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Alguna intervenció més? Repeteixo, i això 
són dades d’Intervenció: l’Ajuntament està pagant a 25,14 dies, data d’aprovació de la 
factura. Perdó, data d’aprovació de la factura no, tenim 30 dies des de que la factura 
entra per informar-la, i a partir d’aquí, tenim 30 dies més per pagar. Llavors, què estem 
dient quan estem pagant a -2,96 dies? Vol dir que entra la factura i que dintre dels 30 
dies que s’hauria d’informar, ja es paga. Per tant, què més volem demanar? Alguna 
intervenció més? 
 
El senyor President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia: 
 
 

7. DONAR COMPTE DE L'INFORME D'INTERVENCIÓ SOBRE EL 
COMPLIMENT DE LA LLEI DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT 
CORRESPONENT AL QUART TRIMESTRE DE L'EXERCICI 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 3/2016 
 
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 quart  trimestre de l’exercici 2015, que han 
de ser tramesos al ministeri abans del 31 de gener de 2016, 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 75,98 dies i el termini mig del pendent de 
pagament és de 26,66 dies. 
 
2. Els pagaments totals realitzats durant el quart trimestre de l'exercici 2015, 
han estat de 2.533.020,96€ corresponents a 1.556 factures, dels quals 
202.087,49€, corresponents a 268 factures, s'han efectuat dins el termini legal i 
la resta fora d'aquest termini establert per la normativa sobre morositat. 
 
3. Les obligacions reconegudes pendents de pagament a final del quart 
trimestre de l'exercici 2015 importen la quantitat de 1.067.261,5€, i correspon 
a 892 factures, en les quals s'està incomplint amb el termini legal segons la 
normativa de morositat  en 513 factures per un import de 364.939,59€. 

 
        Patronat municipal de cultura 
 

1. El termini mig de pagament és de 34,64 dies i el termini mig del pendent de 
pagament és de 19,09 dies. 
 
2. Els pagaments totals realitzats durant el quart trimestre de l'exercici 2015, 
han estat de 184.010,24€ corresponents a 213 factures, dels quals 62.751,72€, 
corresponents a 89 factures, s'han efectuat dins el termini legal i la resta fora 
d'aquest termini establert per la normativa sobre morositat. 
 
3. Les obligacions reconegudes pendents de pagament a final del quart 
trimestre de l'exercici 2015 importen la quantitat de 194.405,62€, i correspon a 
229 factures, en les quals s'està incomplint amb el termini legal segons la 
normativa de morositat en 32 factures per un import de 26.166,80€. 
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 Patronat municipal d’esports 
 

1. El termini mig de pagament és de 26,28 dies i el termini mig del pendent de 
pagament és de 47,31 dies. 
 
2. Els pagaments totals realitzats durant el quart trimestre de l'exercici 2015, 
han estat de 68.661,06€ corresponents a 132 factures, dels quals 41.887,14€, 
60 factures, s'han efectuat dins el termini legal i la resta fora d'aquest termini 
establert per la normativa sobre morositat. 
 
3. Les obligacions reconegudes pendents de pagament a final del quart 
trimestre de l'exercici 2015 importen la quantitat de 17.644,35€, i correspon a 
66 factures, en les quals s'està incomplint amb el termini legal segons la 
normativa de morositat en 29 factures per un import total de 7.661,51€. 

 
Entorn Verd, SA 

  
No s’ha realitzat pagaments corresponents al quart trimestre de 2015 ni hi ha 
factures pendents 

           
 Les Franqueses Dinamització Econòmica, SL 

 
1. El termini mig de pagament és de 3,20 dies. No hi ha factures pendents de 
pagament. 
 
2. Els pagaments totals realitzats durant el quart trimestre de l'exercici 2015, 
han estat de 2.924,25€ corresponents a 3 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 quart  
trimestre de l'exercici 2015. 

 
 
El senyor President demana si hi ha alguna intervenció al respecte. 
 
Pren la paraula el senyor PROFITÓS i diu: Sense intenció de molestar, eh? Només per 
acabar-ho d’entendre. A la pàgina 22 del que tenim, diu: “Atesa la normativa de 
referència, es dóna compte al Ple del següent: Ajuntament: el temini mig de pagament 
és de 75,98 dies.” Llavors, ara fa una estoneta estavem parlant de 20 i pico dies. Si no 
m’equivoco, parlem igualment del quart trimestre? Encara que... 
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Quart trimestre, i l’altre és l’acumulat. Un és 
quart trimestre? Tots dos són quart trimestre. Senyor Interventor, ho explica? Que això 
ho explicarà millor que jo. 
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Pren la paraula el senyor INTERVENTOR i diu: No t’he sentit gaire bé, però suposo 
que és la diferència entre el PMP i la morositat. Oi que si? Tots dos es refereixen al 
quart trimestre de 2015, i el PMP calcula el que tarda en pagar l’Ajuntament la factura 
des de 30 dies que s’ha presentat, o des de que s’ha aprovat. Agafa de les dues 
magnituts, una. O als 30 dies si no s’ha aprovat, o si s’ha aprovat, abans dels 30 dies. 
No, la pitjor. És a dir, si són 30 dies, la dóna per aprovada ja, i si s’ha aprovat al 
cinquè dia, agafa aquella. En canvi, el càlcul que fem servir per la lluita de morositat 
és des d’entrada a Registre.  
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Molt bé. Senyor Profitós, a vegades jo 
tampoc. Molt bé, passaríem a alguna intervenció més?  
 
El senyor President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia: 
 
 

8. DONAR COMPTE DE L'ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE 
L'AJUNTAMENT, PATRONATS MUNICIPALS I EMPRESA 
MUNICIPAL LES FRANQUESES ENTORN VERD, SA A 31 DE 
DESEMBRE 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’interventor accidental referit a  l’estat d’execució dels pressupostos a 
31 de desembre de  2015 en el que es posa de manifest que:  

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

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

 
 La corporació local donarà compliment al requeriments de la Llei orgànica 

2/2012 d’estabilitat pressupostària i regla de la despesa. 
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 Aquest informe de l’estat d’execució del pressupost a 31 de desembre de 2015 
ha estat tramès al Ministeri d’Economia i Hisenda en data 29 de gener de 2016, 
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 quart  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 
 Resum de l’estat d’execució del pressupost 
 Deute viu i venciment mensual previst 
 Perfil venciment deute propers 10 exercicis 
 Dotació de plantilles i retribucions 

 
S’hi afegeixen els annexes següents: 
 

 Ajustos informe d’avaluació amb normes SEC 
 Informació per a l’aplicació de la regla de la despesa 
 Interessos i venciments meritats despeses 
 Interessos d’operacions amb altres AAPP 
 Avals de l’entitat 
 Fluxos interns 
 Vendes d’accions i participacions 
 Inversions efectuades per empreses públiques per compte de l’EELL 
 Adquisició d’accions i participacions 
 Operacions atípiques 
 Detall compte creditors per operacions pendents d’aplicar al pressupost 
 Contractes d’arrendament financer 
 Associacions públic-privades 
 Compravendes a terminis 
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 Detall compte creditors per devolució d’ingressos 
 Interessos i rendiments meritat ingressos 
 Canvis normatius que suposin modificacions permanents de recaptació 
 Detall ingressos finançats amb fons de la UE o d’altres AAPP 
 Contractes sale and lease back 
 Préstecs fallits 
 Mesures de racionalització 

 
I la comunicació efectuada per la societat mercantil que inclou: 
 

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

 
Primer.- DONAR COMPTE al ple de l’ajuntament de l’estat de l’execució dels 
pressupostos corresponents al quart 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 senyor President demana si hi ha alguna intervenció al respecte. 
 
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: En aquest aspecte, breument. Estat 
d’execució del pressupost a 31 de desembre. És aproximat i provisional. Romanent de 
tresoreria de l’Ajuntament, 4.514.000. Pot variar, atenent a últimes factures que ens 
puguin arribar. Esports, positius, 71.348. I Cultura, 504.000. Pel que fa a la liquidació 
del Pressupost de 2015, teníem previstos uns ingressos de 20.726.000 i se n’han 
produït 21.063.000. I pel que fa a la despesa, també 20.726.000, se n’han produït per 
18.710.000. Per tant, queda una liquidació positiva aproximadament d’uns 3.000.000 
d’euros. Aquests són els números. Alguna intervenció al respecte? 
 
No es produeix cap intervenció.  
 
El senyor President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia: 
 
 

9. PROPOSTA D'APROVACIÓ INICIAL DE L'EXPEDIENT DE 
MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 1/2016 DEL PRESSUPOST 

 
En relació amb l’expedient relatiu a la transferència de crèdits entre aplicacions de 
despeses de diferents àrees de despeses que no afecten a baixes i altes de crèdits de 
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personal  en compliment de la Provisió d’Alcaldia, emeto el següent informe-proposta 
de resolució, de conformitat amb el que estableix l’article 175 del Reial Decret 
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, emeto el següent informe-
proposta, en base als següents,  
   
ANTECEDENTS DE FET 
  
PRIMER. Davant la necessitat d'efectuar transferències de crèdits d'altres aplicacions 
del Pressupost vigent no compromeses pertanyents a diferent àrea de despesa que no 
afecten a baixes i altes de crèdits de personal. 
   
SEGON. Atès l’informe de Secretaria sobre la Legislació aplicable i el procediment a 
seguir, atesa la Memòria d’Alcaldia i l’informe d’Intervenció, així com el certificat de 
disponibilitat de crèdit a minorar. 
   
LEGISLACIÓ APLICABLE 
   
— Els articles 169, 170 i 172 a 177 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. 
— Els articles 40 a 42 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa 
el Capítol I, del Títol VI, 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, en matèria de 
Pressupostos. 
— L’article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim 
Local.  
— L’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprova l’estructura de 
pressupostos de les entitats locals. 
— Resolució de 14 de setembre de 2009, de la Direcció General de Coordinació 
Financera amb les Comunitats Autònomes i amb les Entitats Locals, per la qual es 
Dicten Mesures per al Desplegament de l’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per 
la qual s’aprova l’Estructura dels Pressupostos de les Entitats Locals. 
 
Atesos els antecedents, es considera que l’expedient s’ha tramitat d’acord amb la 
Legislació aplicable, per això, de conformitat amb allò que estableix l’article 175 del 
Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, qui subscriu eleva 
el següent, 
   
INFORME-PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 
   
PRIMER. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits nº 1/2016, en la modalitat de 
transferència de crèdits entre aplicacions de diferent àrea de despesa, d’acord amb el 
detall següent: 
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Altes en Aplicacions de Despeses 

  

Aplicació Pressupostària Descripció Euros 
 2016 09.2411.47001.01  Programa subvencions empreses 

contractació 
40.000,00 

 2016 08.2311.48009.01  Ajuda a refugiats 10.000,00 
 2016 08.2311.48101.01  Beques menjador escolar 30.000,00 

    TOTAL DESPESES 80.000,00 
   

Baixes en Aplicacions de Despeses 

  

Aplicació Pressupostària Descripció Euros 
2016  04.1511.22706.01   Estudis i treballs tècnics 80.000,00  

    TOTAL DESPESES 80.000,00  
   

SEGON. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de 
la Província de Barcelona, per quinze dies, durant els quals els interessats podran 
examinar-lo i presentar reclamacions davant el Ple. L'expedient es considerarà 
definitivament aprovat si durant l'esmentat termini no es presenten reclamacions; en cas 
contrari, el Ple disposarà d'un termini d'un mes per a resoldre-les. 
 
El senyor President demana si hi ha alguna intervenció al respecte. 
 
Pren la paraula el senyor VEGA i diu: Demano que comenceu vosaltres defensant el 
punt.  
 
Fóra de micrófon, el senyor BERNABÉ comenta: Per què es fa aquesta modificació? 
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Que comencem defensant el punt?  
 
Pren la paraula el senyor VEGA i diu:  Demano que defenseu el punt. 
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Això ho decidirem nosaltres. Jo porto 
l’Ordre, està informat, està informat a la Junta Informativa de Ple. A partir d’aquí… 
 
Fóra de micrófon, el senyor BERNABÉ comenta que el ROM marca que els punts 
s’han de defensar al principi pel regidor corresponent. Això ho marca el ROM. 
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Doncs si vol el defenso, val?, aquest punt. 
Però a partir d’ara, també… 
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Fóra de micròfon, el senyor BERNABÉ  fa uns comentaris 
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: D’acord. Si voleu que apliquem el 
reglament, ho aplicarem també en els torns i en tot. Jo us ho demano, també, val? Per 
tant, a partir d’ara tindrem els 5 minuts per persona, per grup, per defensar el primer 
torn. Llavors, segons el ROM es pot parlar si hi ha al·lusions, i discreccionalment 
l’Alcalde pot donar un segon torn. Ho faré sempre el tema del segon torn. Per tant, 
marcarem primer torn, i marcarem segon torn, però limitarem intervenció en el temps 
que toqui. 
 
(Se sent intervenir el regidor sr. Bernabé, però no queda enregistrat) 
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: No, no, no, però ja està, però també ho dic, 
val? Llavors, aquesta modificació de crèdit és fruït de l’acord que va haver-hi entre 
Convergència i Unió i Esquerra Republicana (de moment encara ens seguim dient 
Convergència i Unió) en el qual aminoràvem la partida de 180.000 € d’estudis i 
treballs tècnics, que en aquesta partida anava inclosa (per això estava augmentada) el 
projecte executiu del Centre Cultural de Corró d’Avall, que mirarem de fer, i apart, 
altres projectes que poguéssin haver-hi. Per exemple, en punts següents aprovarem la 
suspensió d’aprovació de llicències de la UA 21. Volíem, també, encarregar el 
projecte de la UA 21; volíem també encarregar el projecte de la connexió de Bellavista 
amb Corró d’Avall; i després també tenim el projecte de remodelació del passeig dels 
Til·lers. Ara ens tocarà prioritzar. Algun potser no el podrem fer. Però el que sí us 
comento és que el que és prioritari, que tirarem endavant, és el del Centre Cultural de 
Corró d’Avall. Aquest el tenim clar. Algun d’aquests, per exemple el passeig dels 
Til·lers, a lo millor no el podrem fer. Llavors, l’acord és que els 80.000 € que 
s’aminoren, la meitat Polítiques socials, i la meitat Dinamització econòmica, amb les 
partides que posa aquí, si mal no recordo 40.000 € per Plans d’ocupació que van a 
parar a l’empresa. Augmentem la partida de Plans d’ocupació, que em sembla que era 
50, ho passem a 90.000, i els altres 40.000 a Polítiques socials, dels quals 10.000 
anaven a la partida refugiats, i 30.000 anaven a incrementar les partides de Polítiques 
socials, de beques menjador. I aquesta és l’explicació. Alguna intervenció al respecte? 
 
Pren la paraula el senyor BERNABÉ i diu: Aviam. Respecte a la proposta d’aprovació 
inicial, sí que tenim la pregunta d’aquests 30.000 € per beques menjador. Em sorprén 
veure aquest punt aqui, perquè els cops que vam parlar amb l’antiga regidora i amb el 
nou regidor de Serveis Socials, el problema no era tant econòmic com de gestió 
d’aquestes beques per part de personal. És el que vam entendre nosaltres en les dues 
converses que vam tenir amb vostès: que no era un problema econòmic, sinó que era 
un problema de que no teníem prou personal per pagar, si arribava la subvenció tornar 
a reclamar aquests calés per pagar la subvenció. Perdoni, jo, és el que m’ha traslladat 
el meu company. Perquè a més a més, els recordo que el montant global en el seu 
moment eren uns 15.000 €, per tant nosaltres enteníem que no era una qüestió 
econòmica, era una qüestió de voluntat política; que a més a més, el tècnic aquí havia 
recolzat dient que el departament no tenia capacitat per tirar això endavant, en quant a 



Ple 25/02/2016 – pàg. 35 

personal. Proposta que a més, el meu company Àlex els hi va dir: “Utilitzin un Pla 
d’ocupació per posar una persona aquí que els hi recolzi en aquest aspecte o en 
qualsevol altre aspecte”. Si vostès diuen que també s’ho inventa, doncs al final li hauré 
de dir al meu company Àlex que s’inventa les coses. Per tant, que estigui aquesta beca 
aquí em sembla bé, però si després no es fa servir perquè esperarem a que ens vingui 
del Consell comarcal, no té sentit. Per tant, entenc que hi ha voluntat, ara, de canviar la 
directriu política que era esperar al Consell comarcal, i pagar-lo des de l’Ajuntament. 
Ho entenc així, perquè està pressupostat d’aquesta manera. No? Vaja. O seran 30.000 
€ que a més a més posa l’Ajuntament a banda del que pugui arribar del Consell 
comarcal? No sé, a lo millor també és això. Lo qual ja seria una mica kafkià, perquè 
no pagaríem als que la tenen aprovada, però sí que pagarien a la gent que no la té 
aprovada, però bueno. També li demanaríem que si ho fa en aquesta rectificació, 
aquesta aprovació inicial de modificació de crèdit, després no ens trobem, com vostè 
ha anunciat, que a mig any ja tindrem una partida pressupostària per acabar no sé què. 
Clar, hem de fer els diferents Plans parcials i llavors tornem a tenir una modificació 
justificada en que ara sí que podem suportar el Centre cultural, o no sé què, i ens 
tornin a fer altre tipus de... Jo demanaria que això no passés, si és possible. D’acord? I 
per acabar, em preocupa molt que la seva primera voluntat, tot i que no té res a veure 
amb aquest punt, però ja ho ha anunciat vostè, sigui acabar amb el teatre, centre 
cultural o com vulguer-li dir, quan hi ha actuacions urbanístiques que estan pendents 
d’acabar, que els propietaris han pagat una part, o tot. Per mí té això un valor 
contractual que està per sobre de qualsevol projecte que vulgui desenvolupar 
l’Ajuntament. Per mi, eh? 
 
Pren la paraula el senyor CORCHADO i diu: Breument. Bé, bona nit. Bueno, a 
nosaltres ens hagués agradat que aquest punt no s’hagués hagut de produir, una 
modificació de crèdit, quan s’ha aprovat el pressupost molt recentment. Entenem del 
que és fruït, però entenem que, si es van presentar una sèrie de modificacions o de 
canvis al pressupost hagués estat bé que haguéssiu pogut debatre aquest tema i hagués 
sigut quan qualsevol altre partit que vam fer altres, com per exemple Les Franqueses 
Imagina i nosaltres mateixos, que vam fer esmenes, una molt semblant a aquesta, 
inclús en alguns temes molt més superior. O sigui, nosaltres demanàvem un increment,  
a més superior, en partides socials i en partides de contractació per persones aturades 
en el nostre municipi que van ser denegades. Ens hagués agradat que haguéssim pogut 
debatre tot aquest punt que ens vam assabentar al Ple del Pressupost, digamos con 
alevosía y premeditación, amb tot el dret del món, però sí que ens hagués agradat que 
hi hagués sigut una major transparència a l’hora de tractar aquests temes. A la vegada, 
tenim un dubte de com es vol executar els 10.000 € pel tema dels refugiats. Ens 
agradaria que ens expliquéssin com i de quina manera faran servir aquests 10.000 €, si 
es farà directament des de l’Ajuntament, si es farà amb ONG’s  del municipi o es farà 
amb el fons català de cooperació. Que ens diguin una mica amb la línia que treballaran 
aquests 10.000 €. Gràcies. 
 
Pren la paraula el senyor PROFITÓS i diu: Aquesta modificació, com bé s’ha explicat, 
forma part, no és això i prou, forma part, és un dels punts que Esquerra va pactar amb 
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Convergència per donar suport en els pressupostos. Aquesta modificació, com bé han 
dit vostès, era demanada tant per tots els grups que no estaven d’acord amb el 
pressupost. Que es rebaixés la partida d’estudis ho va demanar tothom, que 
s’incrementés la partida d’ajuts socials i les partides de Dinamització econòmica 
també es va demanar. Dit això, una cosa que em penso que no és menor, i que seria 
important que tots tinguem en compte a l’hora de, no sé si cal, a l’hora de reforçar el 
vot a favor d’això, és que el propi informe d’Intervenció fa constar, perquè ho ha de 
fer constar per Llei, que no podran minorar-se els crèdits que s’hagin incrementat amb 
suplements o transferències, llevat que afectin a crèdits de personal, etc, etc. Què vol 
dir això? Vol dir que aquestes partides que estem incrementant no es podran estirar 
diners d’aquestes partides durant tot l’exercici, sota cap concepte. No sé si em toca. A 
veure, s’han fet alguns dubtes per part dels dos regidors que han parlat davant meu. Si 
no els contesta el govern en el proper torn intentaré contestar-los en el segon.  
 
Pren la paraula el senyor JIMÉNEZ i diu: Senyor Vega, el tema de les beques 
menjador, vostè és una persona que, a més, té una informació directa a travès del 
Consell comarcal. Sap com és tot el procediment que es fa, sap que no és una cosa que 
es comença avui i acaba demà, que té un procés de tot l’any, que les previsions són 
previsions, que no podem tenir unes dades definitives a l’inici perquè van variant. Sí 
que li puc informar de que això era la sensibilitat i el criteri que teníem, i la 
preocupació també de vostès, de que no hi hagués cap nen, cap família que tingués 
nens, que no poguéssin tenir garantit un dinar, un esmorzar diari, perquè això no ho 
havíem d’admetre. Per tant, vam acceptar un compromís, l’equip de govern, i 
juntament amb aquesta proposta també, amb els grups que les van proposar i recolzar, 
de que havíem de vetllar per aquesta situació, de que no ens trobéssim que, apart de 
tots els processos operatius que fa Ensenyament amb aquest tema d’ajuts, que si en el 
cas quedés algunes famílies que no tinguéssin aquesta possible cobertura, tindríem 
aquesta partida, i llavors ho faríem. Per què? Perquè en el 2015, si hagués succeït 
aquesta situació, no hauriem tingut aquesta partida pressupostària, no hauríem tingut a 
on imputar aquestes situacions. És veritat que, per sort (i no sabem què pot passar el 
2016), aquesta situació no s’ha produït: s’han atès totes les demandes. És més, apart 
d’aquesta via, ja sap vostè que hi ha altres vies, des de l’Àrea de Polítiques socials, 
que donem cobertura amb això. Per tant, el que jo crec que hem de buscar, és el sentit 
de l’acció. El fet de que estigui contemplat en una partida o en una altra sí que ho hem 
de fer, ho hem d’ordenar, perquè la llei també ens obliga, però el que hem de pensar, 
sobretat, és en el destí dels fons que s’han de donar. I aquesta l’acomplirem 
escrupulosament, i farem el que vostè vol i li agrada, i el que ens agrada, crec, a tots 
els que formem aquest Consistori. O sigui, no ha de ser motiu de preocupació el que 
nosaltres desestimem un ajut a una família que ho necessiti. I crec que això és 
l’important. Les altres qüestions són qüestions merament d’organització i distribució, i 
econòmiques que, a més a més, sap vostè que anem marcats pel Consell comarcal, que 
la quantitat vé donada des del Departament d’ensenyament. Però que tingui la 
seguretat de que no quedarà cap família desatesa. Respecte a l’ajut de refugiats, senyor 
Corchado, evidentment ho farem en col·laboració amb el Fons de cooperació, però 
primer hem de sapiguer quines són les persones que ens poden dir que vénen a les 
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Franqueses, i com podem fer aquestes col·laboracions, que podrien ser que vinguéssin 
famílies directament a residir a les Franqueses, i sinó, faríem les aportacions en el 
Fons de cooperació. 
 
Pren la paraula el senyor VEGA i diu: Bé. Que consti que nosaltres no votarem en 
contra d’aquestes modificacions de partides, perquè de fet, la destinació d’aquestes 
partides no la considerem negativa, però ens manquen coses. Ens manquen coses com 
el tema, per exemple, beques menjador. El fet és: està bé que fem una partida de 
30.000 € per a preveure que el pròxim curs, des de començament de curs fem com 
altres municipis, totes les beques que no s’han cobert a l’inici de curs les cobrim 
nosaltres. Això a posteriori, pel procés complex que té el Consell comarcal, pot 
generar que vinguin beques que ja no atorguem nosaltres. Això generarà treball 
burocràtic, i és quan diem, hi ha haver la queixa dels tècnics, de que calia personal. I 
tenim que buscar vies per tindre personal, per cobrir aquest excés de feina. Tenim la 
partida econòmica i tenim que preveure l’altre problemàtica, però des del primer dia. 
El que no pot ser és que passi el que està passant aquest curs, i del que ens estem 
queixant reiteradament, que és que a dia d’avui, que estem al febrer, van arribant 
aportacions del Consell comarcal, però anem a compta gotes, i quedant 22, avui hem 
fet 7 més 3, 10, que hi hem donat  una beca més a la Junta de govern local, he escoltat, 
quedaran uns 10 nens, no sé si queden menys, o 8. Queden pocs. Però el problema és 
que anem amb compta gotes, i en comptes de, des del primer dia de curs, des del 
primer dia que s’atorguen les beques, que seria no a setembre, sinó a l’octubre, en 
aquell moment que s’atorguen les beques, totes les beques que tenen dret, però s’han 
quedat sense diners de la Generalitat, ho assumim nosaltres, i després ja passarem 
comptes amb el Consell. Però des del primer dia. Jo sé, perquè sinó tindríem un 
conflicte més gran, que hi ha famílies que demanen ajudes des d’altres vies. I només 
faltaria que no cobríssim aquestes ajudes, es que llavors tindriem un conflicte, i un 
conflicte gros. Ja sé que s’ajuda. Clar, l’esmorzar i el sopar van per altres vies, o al 
dinar, la gent no es queda al menjador. Però la gent que té dret a una beca menjador i 
s’ha quedat sense partida, com fan molts municipis a Catalunya, ho tenim que cobrir, i 
no esperar-nos al febrer o a final de curs, però al final li pagarem el dinar de l’últim 
dia de classe i això no té sentit. El tema de subvencions a la creació d’ocupació. 
Diguim com ho faran, un projecte, un pla, una forma, que no sigui com fa la 
Generalitat, que li dóna subvencions a les ETT’s per contractar gent en precari. Volem 
saber quin tipus de planificació es farà en aquests projectes, no només de quantitat de 
diners, sinó com es farà. Perque si no, com tindràn el nostre vot positiu si no sabem 
què es vol fer exactament? I després, tema de refugiats: val més que, veient el que està 
fent Europa, pensem en portar-lo al territori (a Grècia sobretot) que  esperem aquí, 
perquè si tenim que dependre de que Europa es comporti  d’una forma humanitària, 
anem fotuts. O sigui, que aquesta partida, si anem esperant a que Europa porti 
refugiats cap aquí, anem fotuts i tenim que anar a ajudar a la gent que s’està ofegant 
ara mateix a les costes de Grècia. De fet, senyor Profitós, considerem que aquest pacte 
que ha fet amb CiU, i que ha dit que tots nosaltres defensàvem coses semblants, si 
hagués comptat amb nosaltres, amb Imaginem i amb el PSC, possiblement no es 
tindria que conformar amb engrunes, que és el que jo penso que és aquest pacte, i tots 
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aquests macro projectes que fa temps que es volien fer en aquest municipi, en comptes 
de triar per la via de la totxana, hauríem destinat a les persones; i les politiques socials, 
en lloc de tindre tres petits parxes en temes, tindriem un projecte molt més ambiciós, 
més que pactar amb la dreta per quatre engrunes. Però tindrà la nostra abstenció 
perquè no ens oposarem en aquests temes. Però pensi que si tingués una mica de 
voluntat de treballar conjuntament amb la gent que vol treballar per modificar aquesta 
situació, podria fer plans més ambiciosos. 
 
Pren la paraula el senyor CORCHADO i diu: Nosaltres, evidentment, votarem sí a 
aquesta proposta perquè consideràvem excessiu, i així ho vam manifestar, que hi 
hagués 180.000 € destinats a estudis i projectes. Una barbaritat, tenint en compte la 
situació de les Franqueses, llavors votarem sí. Aprofitem la, ha fet un llençament el 
govern, però amb consens, un tema que ja hem parlat amb les Franqueses Imagina 
també. Estem treballant un tema vinculat  precissament a una proposta de com destinar 
aquests diners de les subvencions, com destinar subvencions, i ja els hi dic que, des de 
l’oposició farem una proposta formal de com fer subvencions a menors de 35 i majors 
de 45, perquè el govern l’estudiï i consideri oportuna fer el treball conjunt de potser 
veure si és possible que aquestes subvencions que no sé si tenen o no tenen previstes o 
la forma en que ho faran, puguin veure aquest projecte que estem desenvolupant 
perquè vostès també puguin tenir-ho en compte i, si ho consideren oportú, que tots els 
membres d’aquest Consistori poguem treballar plegats. Gràcies. 
 
Pren la paraula el senyor PROFITÓS i diu: Una prèvia: aquí representa que 
Convergència i Unió tindrà l’últim torn, una altra vegada? Val. En aquest cas, bueno, a 
fi de comptes això és una proposta que porta el govern en acompliment d’un pacte. Em 
limitaré a parlar del tema de les beques menjador. El tema de les beques menjador és 
exactament tal i com s’ha plantejat ara fa una mica pels dos regidors que han tocat 
aquest tema. Un nen, amb mitja beca, costa 3 € al dia, i amb una beca sencera, 6 € al 
dia. Un nen amb mitja beca costa 15 € a la setmana, i per tant, aproximadament, 60 € 
al mes. I des d’ara fins a final d’any, ens falten 9 mesos. Això, esperant que a les 
èpoques d’estiu pugui quedar cobert, com hem demanat repetidament nosaltres, i no 
hem sigut els únics a demanar-ho. Pot representar uns 900 € per nen. I en el cas de 
beques menjador senceres, la quantitat aquesta es duplicaria. Nosaltres volem que, 
amb aquest increment, es pugui atendre des de ja, no des del proper curs, aquestes 15, 
10, 12... els que quedin ara. Quan el Consell comarcal els aprovi, si és que els aprova, 
ja tindrem els diners, i deixarem de pagar-los. I si el Consell comarcal no els aprova, 
però aquesta canalla acompleixen els requisits per tenir-la, penso que es tracta de que 
nosaltres poguem posar aquests diners, i suposo que estic contestant a les preguntes 
que han fet abans. I a partir d’aquí, per descomptat, si durant l’estiu ens en sortim de 
que es faci alguna mena d’actuació en aquest sentit, aquests diners serviran per això, i 
si no ens en sortim, a partir de l’1 de setembre, quan comenci l’escola la canalla, haurà 
de ser inexcusable que tota la gent que ha aprovat, que ha complert el barem, tingui la 
beca des del primer dia. Què és el que pot passar? Que el Consell comarcal tardi un 
mes en donar-nos 15? Doncs haurem pagat nosaltres 60 per 10, 600 € durant un mes. 
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Que tardi dos mesos en donar-nos no sé quants? Val, em penso que per aixó hi som. 
Suposo que els hi he contestat.  
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Alguna intervenció més? Un matís: el 
reglament diu, el ROM, que el ponent pot defensar. Després diu que els grups polítics, 
inclós Convergència i Unió, tenen dret a un torn, inclòs Convergència i Unió, eh? Per 
tant, jo puc defensar, però Convergència i Unió pot parlar. Després, en el punt. A les 
rèpliques també, i després el ponent pot tancar. Per tant, el ponent o l’Alcalde, val? 
Ara tancarem, tanco jo, però el senyor Ferran Jiménez podia parlar ara i després 
tancar-ho jo. Ho dic per deixar les normes una mica clares. També els avanço una 
cosa: el ROM que tenim és de l’any 2000. Crearem una Comissió amb tots els partits 
polítics, de revisió de tot el ROM. No pot ser que en els Plens ens eternitzem, i 
mirarem de posar-hi tota la voluntat. Aquesta Comissió l’encapçalarà, ja us aviso, el 
Josep Maria Amorós, que serà el redactor, per dir-ho d’alguna manera, i després estarà 
formada per tots els portaveus de cada partit polític. Entesos? Us ho he avançat. Tres 
coses. El tema dels refugiats, és que crec que vau demanar-ho. Gestionat pel Fons de 
cooperació, que són els que hi entenen. Val? Per tant, aquests 10.000 € cap al Fons de 
cooperació, la presidenta la Meritxell Budó, els posarem a la seva disposició quan faci 
falta. Número dos: les beques menjador. Les beques menjador, si no éstic mal entés, 
són diners que venen de la Generalitat i que gestiona el Consell comarcal, que hi ha 
uns barems en base a tres ítems, i per tenir la beca menjador has d’acomplir els tres 
ítems. Llavors, hi ha gent que compleixen els tres ítems però per tema pressupostari no 
hi arriben. Doncs la diferència, aquests 30.000 € és per garantir això. Tan senzill com 
això. Val? El que passa és que aquestes beques menjador són movibles al llarg del 
temps. A la Junta de Govern n’hem aprovat dues més, ara. Si, val? Hi ha un moment 
que haurem de parar. Aviam, quin nen, ja sé que és tard, no és a l’inici, però ho hem 
de mirar. Hem de mirar quin nen no té beca menjador, reunia els tres requisits, i no se 
li ha pagat? I pagar-li. I tercer: estem treballant en un reglament que regularà les 
subvencions dels Plans d’ocupació que aniran a parar a les empreses. I allà estem. 
Tenim un esborrany de reglament ja, per tant, us el passarem, i vosaltres també feu les 
vostres aportacions. És el que m’heu dit, oi? Ja tenim, un reglament. Quan el volem 
aprovar? Quan tinguem aprovat el Consell econòmic i social. I que no tardarem massa 
a tenir-ho aprovat, perquè tenim pressa a començar a que el Consell econòmic i social 
tiri endavant. Molt bé, suficientment debatut? Passaríem a votació. 
 
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per quinze vots a favor dels regidors dels 
grups municipals CiU, ILF-C, PSC-PM, ERC-AM i PP, una abstenció del regidor del 
grup municipal CPF, i per tant, amb el quòrum legal. 
 
 

10. PROPOSTA D'APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ 
DE L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER 
DISTRIBUCIÓ I SUBMINISTRAMENT D'AIGUA PER A L'EXERCICI 
2016  
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ATÈS que el Ple de l'Ajuntament de les Franqueses del Vallès en sessió de data 21 de 
desembre de 2015 va aprovar definitivament la modificació de les Ordenances fiscals 
per a l'any 2016.  
 
TENINT EN COMPTE que l’acord definitiu de derogació, aprovació i modificació de 
les ordenances fiscals per a l’exercici 2016 i el text refós de les ordenances han estat 
publicades al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en data 30 de desembre de 
2015. 
 

ATÈS que entre les ordenances fiscals esmentades hi ha la reguladora de la taxa pels 
serveis de distribució i subministrament d’aigua, amb les tarifes pels serveis descrites en 
l’article 6. 
 
ATÈS que la proposta presentada comporta repercutir l’increment del cost de 
l’adquisició de l’aigua en alta per part del concessionari a ATLL, d’acord amb 
l’evolució dels preus dels exercicis 2014, 2015 i pel present 2016, en les tarifes vigents, 
juntament amb una modificació dels blocs per tal de traslladar més despesa als usuaris 
amb major consum, així com l’establiment d’una tarifa social.  
 
ATÈS que el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial 
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el 
procediment per a l'aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels 
tributs locals.  
  
En el cas de modificació de les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de 
contenir la nova redacció dels preceptes afectats.  

  
La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta 
necessària, a fi de donar compliment al que estableix l'article 85 de la  Llei 58/2003, de 
17 de desembre, general tributària, ja que aquestes han de complir  la doble funció de 
servir com a eina normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora com a eina 
de comunicació informativa amb els ciutadans. 
 
VISTA la Memòria de l'Alcaldia, els informes de la Secretaria i la Intervenció. 
 
AQUESTA Àrea d’Hisenda i Règim Intern proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció 
dels següents 
 
ACORDS:  
 
Primer.- INFORMAR FAVORABLEMENT la proposta de modificació de les tarifes pels 
serveis de distribució i subministrament d’aigua presentada per la SOCIEDAD 
REGIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS SAU (SOREA SAU), RE 825/2016 de 
3 de febrer de 2016 i APROVAR la modificació de les tarifes pels serveis esmentats. 
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Segon.-  APROVAR PROVISIONALMENT la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 
35 reguladora de la taxa per la prestació dels serveis de distribució i subministrament 
d’aigua en l’article 5, Beneficis fiscals, i l’article 6, Quota tributària, els quals tindran 
el redactat següent: 
  
Article 5. Beneficis fiscals 
 
Tindran dret a acollir-se a la tarifa social  prevista en l’art. 6 aquells subjectes passius 
que sol·licitin acollir-se a la mateixa, i acreditin el compliment dels següents requisits,  
 
1.1 Condicions 
 

 Ingressos personals de la unitat familiar, inferiors o iguals al SMI de l’any en 
curs. 

 Tenir condició de jubilat (major de 65 anys o prejubilats) o pensionista de 
qualsevol pensió permanent. 

 Sol·licitar la bonificació per l’habitatge habitual. 
 No disposar d’altres béns que puguin produir fortuna (no tenir altres 

habitatges, places de pàrquing, trasters, locals,...). 
 Ser el titular del contracte. 

 
1.2 Consideracions generals  

 
 La durada de la tarifa social és per dos anys. Al finalitzar el període, la 

persona interessada haurà de tornar a presentar la sol·licitud. 
 Ingressos personals anuals: corresponen als ingressos anuals nets de la família 

(persones sol·licitants més el/la cònjuge, el/la fill/a i el/la cònjuge d’aquesta) 
dividits pel nombre de membres.  

 Aquelles persones que hagin estat bonificades l’any 2016, se’ls prorrogarà 
automàticament la bonificació 1 anys més.  

 La tarifa social s’aplicarà en el rebut del següent trimestre en el qual hagi estat 
concedida. 
  

Els usuaris que ja siguin beneficiaris de la bonificació del 95 per cent en la taxa per 
recollida de residus, hauran de sol·licitar acollir-se a la mateixa, sense necessitat 
d’acreditar el compliment de les condicions del punt 1.1.  
 
Article 6. Quota tributària 
 
La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents: 
 

a) Tarifes de subministrament d’aigua  Euros/m3 /mes 
 
Mínim de consum facturable    10m3/uc/mes  
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Preu del subministrament 
 
Tarifa social  
 

 Fins a 10 m3 /unitat de consum/mes  0,0000€/ m3 /mes 
 De 10 a 20 m3 /unitat de consum/mes  0,8093€/ m3 /mes 
 Excés de 20 m3 /unitat de consum/mes 2,3956€/ m3 /mes 

 
Tarifa general  
 

 Fins a 10 m3 /unitat de consum/mes  0,3210€/ m3 /mes 
 De 10 a 20 m3 /unitat de consum/mes  0,8093€/ m3 /mes 
 Excés de 20 m3 /unitat de consum/mes 2,3956€/ m3 /mes 

 
Complement de tarifa pel finançament de les obres de millora de l’abastament a 
La Garriga, l’Ametlla del Vallès, Les Franqueses del Vallès i Canovelles  

 
Tarifa social  
 

 Fins a 10 m3 /unitat de consum/mes  0,0000€/ m3 /mes 
 De 10 a 20 m3 /unitat de consum/mes  0,0586€/ m3 /mes 
 Excés de 20 m3 /unitat de consum/mes 0,0951€/ m3 /mes 

 
Tarifa general  
 

 Fins a 10 m3 /unitat de consum/mes  0,0262€/ m3 /mes 
 De 10 a 20 m3 /unitat de consum/mes  0,0586€/ m3 /mes 
 Excés de 20 m3 /unitat de consum/mes 0,0951€/ m3 /mes 

 
Unitats familiars de més de 4 persones  
 
Per a les unitats familiars de més de 4 persones, s’ampliarà el límit del 2n bloc 
de consum en 3 m3/mes per cada persona de més que sobrepassi el límit de 4 
persones 

 
b) Conservació de comptador  0,28€/ab/mes 

 
Tercer.-  Indicar que els articles de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per la 
prestació dels serveis de distribució i subministrament d’aigua no modificats en aquest 
acord són coincidents amb el text publicat al Butlletí Oficial de la Província del 30 de 
desembre de 2015. 
 
Quart.- CONDICIONAR l’aprovació d’aquest acord a l’autorització definitiva de les 
tarifes de l’aigua per la Comissió de Preus de Catalunya. 
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Cinquè.- INSTAR a la Junta de Govern Local per tal que iniciï un expedient de 
contractació d’auditoria econòmica-financera de l’actual concessió del servei de 
distribució i subministrament d’aigua corresponent a l’exercici 2015. 
 
Sisè.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords 
provisionals, així com el text complet de l’Ordenança fiscal modificada durant el 
termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de 
l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província. 
 
Durant el període d’exposició pública de l’Ordenança, els qui tinguin un interès directe 
o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin 
oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat 
reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats. 
 
El senyor President demana si hi ha alguna intervenció al respecte. 
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu:  Bé, defensant la proposta. En bones 
paraules, vam presentar a les Ordenances fiscals un augment de les tarifes de l’aigua 
que Sorea ens havia proposat, però els vam dir que no ho féssin per escrit, que nosaltres 
intentaríem (perquè les trovàbem raonables) defensar-les dins les Ordenances fiscals. 
No vam poguer, evidentment, defensar-les i Sorea el que ha fet és entrar un escrit 
demanant la pujada en base a diferents motius, el més important és que fa tres anys que 
l’aigua no s’apuja, i que ells compren l’aigua cap a ATLL, i se’ls ha pujat un 8% els 
últims tres anys. El 2014 s’ha pujat, el 2015 s’ha pujat i el 2016 s’ha baixat, amb un 
percentatge d’un 8%. Què els hi demanem nosaltres? Escolta, si feu una pujada, no la 
feu linial, feu-la progressiva: el que més consumeixi, més pagui. Així doncs, les pujades 
que Sorea ens demana, és pel 70,47 % de la població (parlem de domèstic) que 
consumeix menys de 30 m3 estava pagant al trimestre 30,47, ens demana 30,62. És a 
dir, 15 cèntims més al trimestre, per tant, un increment d’un 0,5%. Els que estaven 
pagant de 30 a 90 m3, el desglosa en dos subgrups. El primer, de 30 a 60, estaven pagant 
134,5 i ara pagaran 135, 04, per tant, 54 cèntims al trimestre. Per tant, és un 0,4%, i els 
que pateixen la pujada important, són els de 60 a 90, els que més consumeixen. Aquests 
són un 2,5% dels domèstics, i estem parlant d’una pujada de 222,76  € el trimestre, 
pasar-ho a 250,08. Per tant, la pujada és del 12%. També els hi demanem nosaltres que 
incloguin, a canvi d’això, el tema de la tarifa social, que aquí queda regulada amb els 
mateixos criteris que les bonificacions que estem atorgant de les escombraries i que 
afectaria o beneficiaria a 250-280 abonats. Aquesta és una mica l’explicació. I també ja 
hem inclòs el fer l’auditoria (estava parlant cap allà, també tinc que parlar cap allà, 
perdoneu), també hem d’incloure el tema de l’auditoria. Per tant, són tres coses: la 
pujada, la tarifació social i l’auditoria. El grup de govern, en aquest aspecte, votarà a 
favor d’aquesta pujada. Alguna intervenció al respecte? 
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Pren la paraula el senyor LÓPEZ i diu: Si. Parlant del tema de Sorea ens consten, i ens 
han fet arribar moltes queixes sobre el manteniment de la línia: que hi ha moltes 
incidències en el servei, que hi ha moltes fuites d’aigua. Potser és degut a que, com 
diuen, tenen tres anys que no... dèficit, no? Potser els afecta això, no? Bueno, nosaltres 
sempre hem apostat perquè creiem que és un servei que s’hauria de remunicipalitzar i 
fer-lo nostre. Llavors, seria interessant, quan caduqui aquest contracte, fer un 
plantejament, i agafar com a nostre aquest servei. O si vol entrar una altra empresa, es 
miraria també. Però potser seria bó també, no sé si fer alguna espècie d’auditoria 
tècnica, per veure l’estat de com està a nivell municipal les canonades del poble, perquè 
si hi ha tantes fuites és que aquí tenim un problema. Gràcies. 
 
Pren la paraula el senyor CORCHADO i diu: Bueno. En primer lloc, nosaltres ja 
avancem que votarem no, i votarem no també per coherència. Nosaltres vam votar no a 
qualsevol increment de la concessió de l’aigua a les Ordenances, i ara altre cop votarem 
no. I també ens sumem a aquesta proposta que, en aquest cas, han fet els companys de 
Les Franqueses Imagina, i per això demanem la creació d’una Comissió per estudiar ja 
que, si no vaig errat, i si nó que el govern em rectifiqui, la concessió de Sorea finalitza 
el 2017. Demanaríem la creació d’una Comissió per treballar el tema, per treballar 
realment si hi ha opcions o no de recuperar la concessió, i mirem si, evidentment, per 
fer aquest estudi caldrà fer també una auditoria, però de com està la xarxa en total, i 
veure el cost que tindria per l’Ajuntament fer aquesta recuperació i municipalitzar 
l’aigua per tots els franquesins i franquesines. També volia dir que em sorprén una mica 
el procediment que ha fet Sorea. Sorea primer envia una sèrie de modificacions, que són 
molt superiors, perquè vostès han dit que les van presentar molt superiors, i com han 
vist que aquesta no ha funcionat, el que han fet és enviar un a la baixa, molt a la baixa 
des del meu punt de vista, per veure què passava. Considerem que el procediment que 
hagués tingut que fer Sorea potser hagués tingut que vindre i explicar des del minut zero 
que hi havia aquesta problemàtica de l’encariment de l’aigua, però no només al govern 
(que està bé, ho ha de fer, evidentment), però també a la resta dels grups municipals per 
explicar la situació en la qual es trobaven, no? No primer fent un intent de pujada molt 
més superior, i com no ha funcionat, fem un intent de pujada molt inferior, a veure què 
passa. Llavors, evidentment, nosaltres per coherència ja avancem que votarem no, a 
aquesta proposta. Gràcies. 
 
Pren la paraula el senyor PROFITÓS i diu: El grup municipal d’Esquerra republicana 
també votarà que no. Votarem que no, en primer lloc, a veure, fent una mica recull de 
coses que s’han dit i de coses que no s’han dit. Perquè de la gent de Sorea no ens en 
podem refiar, no ens en podem refiar en absolut, perquè la seva intenció inicial era, com 
ha explicat l’Alcalde en la seva intervenció, incrementar els seus guanys però 
teòricament, el que li van vendre a l’Ajuntament, i el que es plantejava, era que el preu 
de l’aigua  no pujava. Es canviava la tarificació, es canviaven els trams, es feia una 
diferenciació entre particulars, i comerços i empreses, etc., etc., etc. Nosaltres vam 
exigir que totes aquestes modificacions sortíssin de les Ordenances. Van sortir de les 
Ordenances, i els amics de l’empresa concessionària després presenten, com bé s’ha dit, 
una proposta que és inferior. Per què presenten una proposta inferior? Presenten una 
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proposta inferior perquè es pensen que aquesta serà la proposta que la Junta de preus sí 
que els hi acceptarà, en el cas (que espero que es produirà) de que aquest Ple voti que 
no. Si nosaltres votem que no, ells el que faran serà això: portar-ho a la Junta de preus 
de la Generalitat, em penso que és, perquè els hi dongui el seu ok. I després, avanço, 
l’Ajuntament també tindrà alguna cosa a dir-hi. L’Ajuntament podrà acceptar-ho per les 
bones, o podrà dir-hi alguna cosa, però ja en parlarem. Votarem que no, per què? Perquè 
en aquí se’ns està venent una tarifa social, i aquesta tarifa social, si ens ho  mirem, 
resulta que el que fa és donar de franc 10 m3, i el mateix preu el tram que va de 10 a 20, 
i el tram que va de 10 a 30. El preu d’aquests 10 m3 són 3,21€. Si la tarifa social ha de 
ser que rebaixen 3,21€, no és ben bé això. Votarem que no, perquè Sorea el que està 
fent és dir que ens demana aquest increment de preu per mantenir l’equilibri econòmic 
del servei. És el que diuen sempre. El que passa que, els que portem uns anys barallant-
nos amb aquest tema, no hem aconseguit trobar quin era el quadre en el que basaven 
l’equilibri econòmic inicial. Es limiten, cada cop que demanen un augment, a presentar-
nos que això se’ls hi encareix, que això se’ls hi encareix, a incloure dintre del seu 
benefici industrial, etc., etc., etc. Primer torn acabat.  
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Alguna intervenció més? Segon torn, 
començo jo? Aviam, Sorea ens presenta uns números, un compte d’explotació, dient 
que a l’any 2015 ha perdut 304.969€ amb el nostre contracte, i que a l’any 2016, amb 
les mateixes quotes, perdrà 103.204€, i si fa aquesta pujada només en perdrà 66.090. 
Però per tant, sempre en perdrà. Llavors, a partir d’aquí nosaltres sabem que aquesta 
proposta no s’aprovarà, d’això en som conscients, però també som conscients que, com 
ha dit el senyor Profitós, és l’acord de Ple. L’acord de Ple, si surt que no, és que no vol 
la pujada de l’aigua ni ara, ni més endavant. Per tant, com a govern, serem respectuosos 
amb això. Si se’n va a la Comissió de preus, i la Comissió de preus ens demana 
l’opinió, nosaltres direm l’opinió del Ple, no direm l’opinió del govern. I crec que amb 
això queda explicat. Pel que fa a la Comissió, estem mirant també alternatives. La 
contracta s’acaba el 2017. La crearem, la Comissió, si voleu, ja us ho dic, perquè és un 
contracte important. Hi ha altres fòrmules, evidentment. Hi ha la municipalització, n’és 
una. I l’altre, hi ha una municipalització que és a travès del Consorci CONGIAC, que és 
la suma dels Ajuntaments, que ara últimament diversos Ajuntaments s’hi han afegit, 
com Vilanova i la Geltrú, com Mataró, com Manresa. No deixa de ser un consorci 
d’Ajuntaments. Ho estudiarem tot, estudiarem totes les possibilitats. I de fet, jo 
personalment vull anar, he demanat visita amb l’Alcaldessa de Vilanova i la Geltrú per 
veure aviam aquest sistema què és i com funciona. Això a nivell de govern, eh? Però tot 
i així la Comissió la crearem. Alguna intervenció més?  
 
Pren la paraula el senyor BERNABÉ i diu: Bueno, primer agrair-li el gest que ha dit de 
que defensarà lo que surti d’aquest Ple. Penso que és lo normal, però està bé que ho 
refrendi. Clar, nosaltres aquí una mica en la línia del senyor Profitós. Quan diu que 
perden 300 o 100 i pico mil euros, perd o deixa de guanyar? Clar, no és lo mateix que jo 
agafi un negoci i tingui pèrdues, o sigui, ficar de la meva butxaca calés, que tenia 
previst guanyar un milió d’euros, i acabo guanyant mig milió. Clar, no és lo mateix. I 
aquí té raó el senyor Profitós, mai hem sapigut en aquest Ajuntament quins beneficis 
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reals té la companyia que està gestionant l’aigua, d’una manera clara. Jo no dic que no 
em fiï de la gent de Sorea, evidentment sí que me’n fio, però és una empresa que té els 
seus interessos, i l’interès de l’Ajuntament és donar el millor servei al millor preu, si és 
possible, i que arribi a tothom la part social, etc., etc. Evidentment, aquesta part social, 
en la línia que ha dit el senyor Profitós, li donem tota la raó, pensem que afecta a un 
número de persones, i a més, la majoria, per no dir totes, de la tercera edat. Quan això ja 
es pot fer via serveis socials, etc., etc. És que s’està fent, ja ho sabia. Però no acabem de 
veure el què, en tot cas, negociem el tema de la llei aquesta famosa, que el cas de que 
una família no pot pagar, doncs que no se li talli el subministrament, etc., etc., que això 
suposo que estàn vostès ja posats. Després, l’auditoria econòmica, a nosaltres tampoc no 
ens diu res, perquè una auditoria econòmica, al final és dir que la documentació que 
m’aporta aquella empresa X X X. M’agradaria més que es contractés una empresa i que 
es fés un estudi de la xarxa d’aigua. La xarxa de clavegueram no sé la seva situació, que 
crec que no la de clavegueram, però estaria bé també per saber-ho, d’aquest municipi 
perquè entenc que dintre del contracte, quan aquesta gent plegui el 2017, està que ens 
han d’entregar les instal·lacions en condicions. Per mí té molta més importància saber 
com tinc jo la meva xarxa d’aigua del municipi, que el possible informe financer que em 
puguin fer des d’una auditoria, perquè ens falten elements per veure si aquesta gent té 
una pèrdua important en el servei, si estan fent el servei tal i com està escrit a les 
pliques, i tal. No sé si és que no tenim personal prou qualificat en això, jo crec que sí, 
però a lo millor estaria bé buscar aquesta alternativa que els hi dic. Gràcies. 
 
Pren la paraula el senyor CORCHADO i diu: També ens hagués agradat que Sorea, en 
aquest cas, només parlés de pèrdues sinó que hagués vingut també quan parlava de 
guanys, que segurament que els va tindre. No només pels temes dolents han de vindre a 
aquest plenari. També crec que toca agrair al govern que hagi agafat la proposta del 
PSC de crear aquesta Comissió. Igual que critiquem a vegades la manca de 
transparència d’aquest govern, crec que cal dir, agraïr també, aquesta transparència. 
Esperem que si aquí ho diu, que sí que es faci. Llavors també agraïr aquesta mà que ens 
han estès a tot el Consistori. Gràcies. 
 
Pren la paraula el senyor PROFITÓS i diu: Si. Hem argumentat abans per què Esquerra 
votarà que no. Voldria dedicar aquest segon torn al tema de si servei per un 
concessionari, servei municipal, etc., etc. Realment, el 2017 això s’acaba. Les 
informacions que nosaltres tenim, perquè les hem demanat als tècnics municipals, és 
que quan això s’acabi, l’Ajuntament no li deurà un duro a Sorea, perquè totes les feines 
estan quadrades perquè quan s’acabi la concessió no es degui res. Els hi avanço que, en 
el proper Ple, ja està pràcticament enllestida, Esquerra presentarà una moció, 
independentment de que aquesta Comissió funcioni, etc., etc., etc., demanant la 
recuperació de la concessió de forma immediata. Per què? Per dues coses. En parlarem 
el mes que vé, en podem parlar a Junta de Portaveus, en podem parlar quan vulguin. 
Una, perquè això serà l’única manera de que els senyors de Sorea ens diguin què els hi 
devem per rescatar mig any abans. Amb els números que ens estan presentant, ens 
diran: “si rescatem mig any abans, us dono 400.000€”. Teòricament, el plantejament ha 
de ser aquest, si ells estan perdent diners amb nosaltres. Per una altra banda, serà la 
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manera de que realment poguem tenir quin és l’escenari en el que ens estem bellugant. I 
per descomptat, seran vostès partíceps d’això per fer-hi totes les aportacions que 
vulguin, abans de que això arribi a Ple, tots els grups. I per descomptat, el fet de que es 
crei aquesta Comissió ens sembla perfecte. Nosaltres hem defensat des de sempre la 
remunicipalització d’aquest servei, i d’altres serveis, i en el cas de l’aigua tenim la 
possibilitat de fer-ho sense que l’Ajuntament hagi de posar ni plantilla, ni fer-se càrrec 
de tots els controls analítics, etc., etc., etc. En parlarem a la Comissió.  
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Alguna intervenció més? Bé, darrera 
intervenció. Ja tremolo, eh, senyor Profitós. Començo a posar els serveis tècnics a mirar 
les coses, perquè bueno, n’hem de parlar. L’argumentari que m’ha donat vostè l’hem de 
païr tots plegats, aviam quins pros i quins contres tenim que, automàticament ara ja, 
hauríem de fer-ho això amb premeditació i alevosia. Ho hem fet públicament i els hi 
arribarà a ells ràpid, això. Llavors, poso a treballar els serveis tècnics en aquests 
moments, en aquest aspecte, el que suposaria si, automàticament, ho hem de gestionar 
nosaltres si podem, amb els mitjans que tenim. Per tant, és una de les coses que n’hem 
de parlar. No estic dient que no, eh? Ni molt menys. No ho sé, no ho sé. Molt bé, crec 
que està suficientment debatut el tema. Passaríem a votació. 
 
SOTMESA a votació la proposta, és rebutjada per sis vots a favor dels regidors dels 
grups municipals CiU, deu vots en contra dels regidors dels grups municipals ILF-C, 
PSC-PM, ERC-AM, CPF i PP.  
 
El senyor President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia: 
 
 

11. PROPOSTA  D'APROVACIÓ DE LA SUSPENSIÓ DE LLICÈNCIES 
AL TERME MUNICIPAL DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS EN 
RELACIÓ AMB L'ESTUDI D'UNA MODIFICACIÓ DEL PLA 
GENERAL D'ORDENACIÓ URBANA 

 
ATÈS que l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès té previst estudiar el canvi de 
qualificació urbanística de la zona compresa entre els carrers de Sant Joaquim, Verge de 
Montserrat i de Sant Antoni, que actualment figura com a zona VI (desenvolupament 
industrial) per tal de requalificar-la com a zona destinada a l’ús residencial. 
 
DE CONFORMITAT amb allò que preveu l’article 73.1 del Decret legislatiu 1/2010, de 
3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme, modificat per la llei 
3/2012, de 22 de febrer. 
 
VIST l’informe emès per l’Àrea d’Urbanisme 
  
AQUESTA Àrea d’Urbanisme proposa al Ple l’adopció del següents 
 
ACORDS: 
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Primer.- Suspendre, de conformitat amb allò previst a l’article 73.1, l’atorgament de 
llicències de parcel·lació de terrenys, d’edificació, reforma, rehabilitació o 
enderrocament de construccions, d’instal·lació o ampliació d’activitats o usos concrets 
i d’altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial en 
l’àmbit que es grafia en plànol de delimitació incorporat a l’expedient.  La suspensió 
acordada nomes afectarà a aquelles sol·licituds presentades a partir de la data 
d’adopció d’aquest acord, i els seus efectes no poden durar mes d’un any. No obstant 
això, la seva durada serà la de dos anys en cas d’acumulació amb el supòsit 
d’aprovació inicial de l’instrument de planejament. Un cop exhaurit els efectes de 
l’acord de suspensió, no se’n podrà adoptar cap de nou, per al mateix àmbit i amb 
idèntica finalitat, fins que no hagin transcorregut tres anys des de la data 
d’exhauriment dels efectes (article 74 TRLUC). 
 
Segon.- PUBLICAR el present acord en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona, en un diari de major difusió de la població, al web municipal i en el tauler 
d’anuncis d’aquesta corporació. 
 
Tercer.- NOTIFICAR aquests acords als propietaris de les parcel·les afectades per 
l’àmbit de suspensió de llicències. 
 
 
El senyor President demana si hi ha alguna intervenció al respecte. 
 
Pren la paraula el senior GANDUXÉ i diu: Bé, bona nit. Aquesta illa és una illa que 
està compresa en lo que es diu el carrer Sant Joaquim, Verge de Montserrat i Sant 
Antoni, lo que es diu vulgarment les naus del Ramoneda. Tots sabeu que aquella zona 
és tota d’ell (bueno, del Ramoneda no perquè és mort, però de la viuda), i evidentment 
són naus que estan abandonades, que no hi ha cap tipus d’activitat i que creiem que ara 
seria el moment de poguer-li donar un Canvi d’ús, és important. Llavors, creiem que 
és importantíssim en aquests moments poguer aprovar això, i s’ha de suspendre 
llicències, evidentment, i fer un estudi que crec que s’ha de passar d’industrial a 
residencial, evidentment. Penseu que, en aquesta zona, en aquests moments s’hi pot fer 
tot tipus d’indústries. O sigui, allà hi pot anar cualquier activitat. Ara no hi ha cap allà, 
poder hi ha un petit taller, però no hi ha cap. Un taller, un sol taller, si. Si en aquests 
moments, ens ve alguna empresa a muntar-s’hi, li hem de donar llicència d’activitats, 
sí o sí. Amb les seves mesures correctores, però se li ha de donar. Atenent al vigent Pla 
General. En fi, per això creiem que aportem al Ple aquesta aprovació, i nosaltres estem 
plenament defensors d’aquesta actuació. Res més. 
 
Pren la paraula el senyor VEGA i diu: Bé, gràcies. Tenim un dubte, perquè ens ha 
comunicat l’antic regidor, senyor Ferran Gontán, que al Pla General d’Ordenació 
Urbanística de 2002, ell té entès que ja s’havia decidit que aquí no es podria tornar a 
fer activitat d’índústria, que s’havia suspés en aquella època. Entenc que potser s’ha 
caducat la suspensió que es va fer en aquell moment i han tingut que començar el 
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procés. Després també, que si queden activitats en aquestes naus, estaria bé que 
negocieu amb elles què comportarà aquesta modificació, com serà el seu canvi 
d’activitat o desplaçament. No sé, si hi ha una poca activitat, no seria pla de fer-los 
fora a la força. I sobre el tema urbanístic, comencem a tindre aquesta sospita, que ja 
passa amb el Mercadona, també em passa amb això, encara que tingui lògica fer zona 
residencial en mig de zona residencial, i no que hi hagi naus dins d’un poble, té lògica, 
però comenceu a fer aquesta gestió de fer nyaps, no? De fer un puntet d’aquí que 
estava mal gestionat, un puntet aquí que està mal gestionat, fent parxes per tot el 
poble, en comptes d’obrir un debat seriós amb tothom de quin model de poble volem 
tindre de cara a un futur.  
 
Pren la paraula el senyor MARIN i diu: Si, bé, bona nit. Nosaltres votarem a favor de 
la proposta, perquè estem d’acord amb la finalitat d’aquest estudi, com és obrir el 
carrer, i generarar un nou eix vertebrador des de la Rambla a la plaça de l’Espolsada. 
Pensem que aquesta mobilitat també ens donarà un dinamisme al nostre municipi. 
També pensem que aquesta mida preventiva ens ajudarà, ben segur, a evitar problemes 
al futur. Gràcies. 
 
Pren la paraula el senyor PROFITÓS i diu: Votarem a favor. Si no et txoco la ma, 
recordeu-m’ho, pero sí, votarem a favor. Per què? Pels arguments que ja s’han dit una 
mica fins ara, perquè nosaltres creiem no només han parlat de zona residencial que a la 
part d’abaix tingui botigues. Aquest poble no té un centre comercial, a veure, la 
majoria de pobles tenen un lloc on hi ha l’Ajuntament, l’Església, anava a dir l’oficina 
de La Caixa... i allò delimita el centre històric, i en allà hi ha botigues, en allà hi ha 
una sèrie de coses. Nosaltres això no ho tenim. I l’hem de crear. Llavors, a partir 
d’aquí, tenim un lloc que és la plaça de l’Espolsada, que a empentes i rodolons s’està 
consolidant com una cosa comercial; tenim una Rambla que està consolidant no com a 
lloc comercial, perquè hi ha el que hi ha, hi ha llocs on hi ha entitats bancàries que 
estàn tancades i locals que quedaran buits, etc., etc., però que és una zona molt vàlida 
per passejar; i tenim això entremig. I aquest això, a veure, que ningú tingui por, ja és 
una zona peatonal perquè els cotxes no hi poden passar, perquè el carrer queda tallat. 
L’activitat que hi ha, com s’ha dit, és mínima. Per descomptat que el que toca és parlar 
amb la gent que hi està fent ara una activitat perquè el canvi no sigui traumàtic. Però 
nosaltres insistim només en dues coses. S’ha parlat de model de poble. El nostre model 
de poble va per un poble on la gent pugui comprar i pugui viure amb botigues de 
proximitat, amb comerços locals, i aixó és el que hem de facilitar. Una altra 
advertència: suposo que ho tenen previst, la partida d’estudis de la que hem tret 80.000 
€, els primers que queden són per això. El primer que arriba és el primer que seu, això 
és lo primer que ha arribat i aixó arriba. Aixó convé fer-ho, i a partir d’aquí, tirem 
endavant. Vull dir, hi ha aquests dos requisits: botigues, botigues, botigues, model de 
poble sí. Tot el poble, han comentat aquí fa un moment, escolta, parlem de tot en 
general, parlem del model de poble. A nosaltres no ens fa por, perquè en aquest sentit 
tenim les idees bastant clares, i em penso que el que nosaltres defensem és 
perfectament factible i que ens posariem d’acord amb la majoria de la gent que està en 
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aquesta taula. Però és un començament, i aquest començament s’ha de fer, i em penso 
que està molt bé que s’hagi decidit de fer-ho ara.  
 
Pren la paraula el senyor TORNÉ i diu: Dos qüestions, bàsicament per aquells que no, 
se’ls escapa algo del Pla General. Començar pel senyor Regidor. El Pla General marca 
quina és la condició d’aquest terreny, i en aquests moments quina qualificació té. Si li 
demanen una indústria, en aquests moments no li pot donar, bàsicament perquè la 
qualificació d’aquesta zona, UA 21, passa d’Industrial a Urbà. Això ho marca el Pla 
General, no ho dic jo., d’acord? Jo ho dic perquè no és veritat que vostè pugui 
informar, ni cap tècnic l’informarà, una llicència en allà per activitats, perquè hi ha un 
condicionant, és que està marcat un Pla Parcial, una Unitat d’Actuació que en aquí ja 
posa UA 21. I per lo tant, que qualsevol informe que tingui de fer d’una activitat, allà 
no ho pot permetre, perquè passa d’Industrial a Urbà. Una altra cosa és que es vulgui 
desenvolupar aquesta zona i es vulgui ordenar, que em pot semblar perfectament 
loable, que ho hagin demanat els propietaris, però tenir en compte alguna també de les 
incògnites que han posat sobre la taula, aquesta unitat d’actuació, els propietaris van 
recòrrer l’ordenament que estava en el Pla General. Lo que van aconseguir és 
paralitzar l’Ordenament que sortia en el Pla General, però la Unitat d’Actuació no, és 
vàlida. Jo ho dic pels dubtes de a sobre que realment van dir els tribunals, i van dir 
aixó: que l’ordenament d’aquella zona es tenia de fer, o es suspenia, però lo altre no. 
Per lo tant, que la Unitat d’Actuació existeix en el Pla General, i el desenvolupament, 
cuidado, no es pot fer a la carta qualsevol, perquè la propietat lo que vol és garantir els 
seus drets, fer qualsevol ordenament. O sigui, en l’ordenament que es té de fer, els 
locals o lo que sigui, és lo que marca el Pla General. Jo ho dic perquè no es pot posar 
qualsevol cosa en aquesta Unitat d’Actuació, sinó lo que digui el Pla General de 
convertir aquesta zona industrial, perquè hi ha un sostre edificable, realment hi ha un 
tipus d’ordenament en el municipi, és un planta baixa més dos, etc., etc., i això és lo 
que es té de fer. Ara, aquest pas previ de suspendre llicències és correte, a un 
ordenament, és a dir, a que es faci la planificació de la zona i es marquin quants 
d’habitatges i quants de metros i en quines condicions queda ordenada aquesta UA 21 
que, en aquest cas, és d’un sol propietari. Però jo lo que volia dir molt bé és que la UA 
21 està marcada pel planejament. Lo que no està ordenada, perquè va suspendre el 
Tribunal el recurs de la propietat, però que realment, les condicions que diu el Pla 
General, i que es té de desenvolupar en virtut dels criteris que hi ha en el planejament, 
res més. Però que no se’ns digui que si entra una llicència d’activitats li poden donar 
en aquella zona, que no és veritat, es té d’assumir quin és el planejament vigent a les 
Franqueses. 
 
Pren la paraula el senyor GANDUXÉ i diu: A veure. Senyor Vega, li faig una mica de 
resum. Vostè ho ha pogut veure en els planells corresponents. A veure, aquí, abans de 
la revisió del Pla General teníem que hi havia la UA 21 A i el B. Perdó, ho dic 
malament. Quan es va fer la revisió, va quedar amb l’A i el B, i aquesta pastilla sortia 
d’industrial ja, o sigui, era residencial. El senyor Ramoneda va presentar un contenciós 
i el va guanyar, i automàticament, va tornar a ser industrial el tros de l’A. El que 
continua sent 21A, és el que era el B, que és des del Ramoneda fins a la carretera de 
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Cànoves. Llavors, home, senyor Torné, que vostè em digui que, voste no s’ho ha mirat 
bé. O sigui, vostè miri el Pla General i veurà que en aquests moments, la taca posa que 
és, tenim, indústria 6, que és aïllada, o sigui, és illa tancada. Bueno, escolti, això ho 
posa al Pla General. I si això ho posa al Pla General, a mí no em digui que no se li pot 
donar una llicència, se li ha de donar la llicència per força. Lo que passa és que vostè 
està confonent, segurament, el que hi ha a la UA 21B, que ara és l’únic que hi ha. 
Aquest sí que s’ha de desenvolupar encara, evidentment, però vostè sap que en aquí, 
quan es donen llicències, totes són provisionals, tantes d’activitats com d’obres. Si o 
no? Això és així. Senyor Profitós, estic d’acord amb vostè. Tot lo que vostè ha dit, 
estic d’acord: les plantes baixes han de ser comerços, i tal. Perfecte. I a l’eix (això es 
busca amb aquesta modificació que volem fer) es busca vertebrar un eix important que 
vagi des de l’Ajuntament fins a la plaça de l’Espolsada. I per fer això, hem de 
començar primer amb aquest petit gra de suspendre llicències. I ho podem fer perquè 
no hi ha indústries en aquest moment allà, només hi ha un petit taller. I és el moment. I 
perdoneu, aquestes naus estan totes destrossades. O sigui, no compleixen amb res. Si 
vé una activitat en allà, imaginem-nos que ara vingués una activitat. Si, que em direu 
que hi ha habitatges al costat, que és molest, que no hi vindran, i tal, però si venen, els 
hi has de donar llicència. Llavors, hem de començar per aquí. A mi, personalment, i en 
el nostre grup, en sembla que és correcte fer això. Res més.  
 
Pren la paraula el senyor BERNABÉ i diu: Aviam, nosaltres som favorables a aquesta 
actuació, però la crítica que fem torna a ser de que no ara, sinó durant els ultims cinc 
anys, s’han portat sempre pedaços de modificació del Pla Urbanístic. Clar, això sumat 
a lo que s’ha fet als governs anteriors, tan socialista com del senyor Torné, ens anem 
trobant un municipi que, si anem mirant el Pla que tenim aprovat, i la dimensió real 
del municipi, comença a no assemblar-se massa. I és per això que nosaltres diem: 
“Escolti, ja em sembla bé tot això, ens sembla bé lo de les llicències, però això 
necessita d’un debat, i per tant sobre el Pla General de quin poble volem.”. Quin poble 
volem aquí, i a Bellavista, i a Corró d’Amunt, i a Llerona, no? Perquè aquí som 9.000 
habitants, però a Bellavista són 8.000, i últimament, des de fa uns anys, ens dóna la 
sensació als que vivim a Bellavista que tots els recursos, o molts dels recursos, s’estan 
abocant a Corró d’Avall (els grossos, eh?) perquè es té una visió de com ha de ser 
Corró d’Avall, però s’explica la visió de com ha de ser Bellavista en temes comercials, 
en temes, etc., etc., etc. Ho dic com una fòrmula de reflexió, A lo millor és que 
Bellavista ja no pot ser d’una altra manera diferent. Ha de ser com és. Però a lo millor 
no. I per tant, aquí ens abstindrem, eh?, ja li dic, tot i que no estem a favor de la idea, 
no estem a favor del concepte d’anar portant contínuament modificacions al Ple del 
Pla General. Crec que fa falta un debat més ampli perquè l’últim consolidat és de l’any 
2002. Han passat moltes coses en aquests quinze anys, o catorze anys. Gràcies.  
 
Pren la paraula el senyor MARIN i diu: Si, bé. Nosaltres estem d’acord en que, 
evidentment, no es poden fer nyaps aquí i en allà. Tot i això, i des de la responsabilitat 
que en el seu moment hem tingut, sempre hem intentat portar una certa coherència. I 
aquesta coherència ens  ha portat a tindre tota una sèrie de detalls molt clar cap a on 
volíem anar, i cap a on no volíem anar. Perquè, davant de certes temptacions, doncs 
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tots sabem que ens vam posar tots una frontera que no podíem pujar, doncs del camí 
de Can Mariano cap amunt, i això és una frontera imaginària. Però sí que és cert que 
estem d’acord que, des de l’última revisió que se li va fer al Pla General, segurament 
ens hauríem de començar a plantejar fer un nou Pla General. I jo crec que aquest, 
segurament, hauria de ser un dels reptes que ens hauríem de marcar a aquesta casa.  
 
Pren la paraula el senyor TORNÉ i diu: Si, una mica per acabar aquest debat estèril. Si 
el senyor regidor creu que té alguna part de la UA 21 marcada al Pla General que és 
incongruent, com és això, que a un lloc que hi tenen d’anar-hi habitatges i puguin anar 
activitats, aixó ho té de resoldre immediatament. I els regidors del Consistori ens reunim 
en aquest Ple en el moment que ens necessiten. Si cas, lo que pot dir és que vostè, o qui 
sigui, no l’ha interessat fer aquest canvi en aquest supòsit. Però fer un canvi, o bloquejar 
que allà es puguin fer activitats (a la UA 21) que no hi poden anar-hi, que allò és 
d’habitatges. Escolti, que vostè treballa allà, eh? Vull dir, no fotem, vostè treballa al 
costat de la UA 21, vull dir, n’és plenament coneixedor de que, realment, el que passa 
en aquelles naus. I per lo tant, vostè hi treballa i passa constantment. A partir d’aquí, lo 
que li caldria és que ho resolgués en aquest Consistori immediatament, no quan a vostè 
li serveixi com d’excusa.  
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: S’han acabat, els torns. Per finalitzar. 
 
El senyor BERNABÉ, fóra de micròfon, fa uns comentaris que no queden enregistrats.  
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Si, també és veritat. És que tanco, si, 
tancaré. Mig minut? 
 
Pren la paraula el senyor GANDUXÉ i diu: No, contestaré al senyor Torné. Vostè 
m’està dient que jo treballo allà al costat. Perdoni, senyor Torné, treballava. Treballava. 
Pot acabar vostè, senyor Alcalde.  
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Gràcies, senyor regidor. Senyor Torné, per 
al·lusions ho puc fer-ho, el ROM també ho diu, eh? Senyor Torné, ell han sigut 10 
segons, vostè 10 segons. Senyor Torné? 
 
Pren la paraula el senyor TORNÉ i diu: M’ha citat el meu nom, i dóna dret a al·lusions. 
Que vostè s’hagi jubilat o no, això no hi entraré, bàsicament, perquè jo no estic a la 
porta quantes vegades hi entra. Ara, lo que vostè no s’ha jubilat és de l’empresa. Vostè 
segueix sent membre d’aquella empresa. Per lo tant, no cal que ens dongui més... 
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu:  Queda acabat. No entrem en un debat que 
no toca. Per finalitzar. Em poso també temps jo. És un tema prioritari, és una acció 
importantíssima que relliga Corró d’Avall. És una de les més importants que podem fer 
en temps: relligar l’Ajuntament amb la Rambla (que és un encert), relligar-ho amb el 
passeig dels Til·lers (que en volem fer una renovació per fer-lo més habitable). Tot 
aquest eix, fins a la plaça de l’Espolsada. Això és una actuació absolutament prioritària 
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i, senyor Torné, el primer pas que fem és aquest: ho estem solucionant. Vostè m’està 
dient que ho solucioni: ho estem fent. Avui iniciem la solució, dient: “paralitzem 
llicències i ens posem a treballar”. Apart del projecte executiu del Centre Cultural, 
aquest serà el segon projecte que, amb diners (si en sobren) farem. I ens sobraràn, crec 
que ens en sobraràn per això. I intentarem també algun altre projecte. A Bellavista hi ha 
un Pla de Barris: vuit milions d’Euros d’inversió, i no hem parat. No hem parat. Per 
tant, aquesta sensació de que no es fa inversió, escolti’m, jo li diria la plaça Espanya. Jo 
li diria els ascensors de Bellavista. Jo li diria el pàrking de Renfe. Jo li diria Bellavista 
Activa. Jo li diria al carrer Cardedeu, l’Espai familiar. Jo li diria l’enllumenat. Jo li diria 
la pintura vial. Jo li diria moltes, d’aquestes coses. I llavors, el manteniment que hi ha 
sempre. No renunciem al Pla de Barris, seguirem tirant endavant. I ara tenim en 
planificació dues coses importants per Bellavista, si podem fer-les: una és la segona i 
tercera fase del carrer Rosselló (hem de finalitzar la segona i tercera fase del carrer 
Rosselló i hi estem ja treballant), i l’altra, que és una mica més complicada (i també 
dependrà de vostès) és la residència d’avis de Bellavista al carrer del Terme. Per què? 
Perquè en aquí, perquè la residència es pugui fer, no pot ser, el terreny és molt empinat, 
que es diu, però això també pot ser una oportunitat. Si es fa bé la residència pot ser una 
oportunitat. Però perquè una residència sigui rendible, com a mínim han d’haver-hi unes 
90-100 places de residència per avis, ja siguin concertades i públiques, la suma de les 
dos, i un centre de dia per 20 i pico places. Amb l’edificació que tenim ara, que és metre 
per metre quadrat, no ens dóna. Per tant, properament portarem una modificació dels 
paràmetres urbanístics d’aquella parcel·la perque per metre es pugui construir 1,5. 
Llavors, una residència surt, surt en aquí. Llavors, dependrà de tots vostès si això 
podem fer-ho o no podem fer-ho. (El senyor Bernabé fa uns comentaris fóra de micro) 
Si, si, les anem fent fins un cert punt, eh? Ho hem de madurar. Porto 3 i mig. Res més, 
crec que el tema està suficientment debatut, passaríem a votació.  
 
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per dotze vots a favor dels regidors dels 
grups municipals CiU, PSC-PM, ERC-AM, CPF i PP, i quatre abstencions dels regidors 
del grup municipal ILF-C, per tant, amb el quòrum legal. 
 
El senyor President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia: 
 
El senyor Secretari comenta: Si, amb caràcter previ, el grup municipal d’Imaginem 
Les Franqueses va demanar que s’adheria a aquesta moció.  
 
 

12. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PARTIT DELS 
SOCIALISTES EN RELACIÓ AL DRET DE MANIFESTACIÓ DELS 
TREBALLADORS 

 
Atès que amb l’arribada del PP al Govern de l’Estat s’inicià un procés constant i 
sistemàtic del desmantellament de les llibertats laborals i, especialment, d’aquelles que 
afecten a la manifestació pública del desacord amb les polítiques econòmiques del 
Govern de l’Estat. 
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La darrera reforma laboral va excloure la negociació col·lectiva dels treballadors/es i va 
devaluar altres drets dels treballadors/es. A més, s’han aprovat altres mesures que 
ataquen directament a les mesures que exterioritzen el conflicte, com la Llei de 
seguretat ciutadana i l’article 315.3 del Codi Penal. 
 
Els darrers anys les sancions per l’exercici del dret de manifestació s’han vist 
incrementades, hi ha hagut un increment de les condemnes a pena privativa de llibertat i 
s’ha desenvolupat la reforma per l’enduriment dels delictes contra l’ordre públic. 
 
Els atestats o informes que redacten les forces i cossos de seguretat de l’Estat presenten 
notes com la consideració de totes les actuacions com “preconcertades”, element 
essencial per a que sigui d’aplicació la forma agreujada de coaccions establertes en 
l’article 315.3 del Codi Penal, sobre la més atenuada de coaccions genèriques, encara 
que la majoria dels casos els fets no puguin ser entesos com a violents o coactius i, en 
conseqüència, com un risc per a la integritat de les persones o els béns o instal·lacions 
on es desenvolupen.  
 
A través d’aquesta aplicació de la llei es tracta de dissuadir als ciutadans d’exercir el seu 
dret a la vaga i, en conseqüència, a la seva llibertat sindical. La vaga és un dret 
fonamental, sent la màxima expressió democràtica del conflicte social quan no s’ha 
pogut resoldre per la via del diàleg. Sense dret efectiu a la vaga, no hi ha democràcia ni 
Estat social. 
 
Els casos d’Airbús, Acelor o Baleares, entre d’altres, són clamorosos. Prop de 300 
sindicalistes es troben amenaçats de penes de pressó per exercir el seu dret a vaga en 
defensa dels treballadors i treballadores. 
 
Aquestes actuacions no s’ajusten a les previsions que estableix el nostre sistema 
constitucional ni a les obligacions de l’Estat com a signant dels acords de l’Organització 
Internacional del Treball.  
 
Per tot això sol·licitem al ple d’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Manifestar solidaritat amb els treballadors i les treballadores que han estat 
processats per portar a terme accions relacionades amb la convocatòria, organització i 
participació de vagues. 
 
Segon.-  
 

1. Comunicar al Govern de l’Estat l’oposició a l’enduriment del Codi Penal i a la 
qualificació com a delicte dels actes de resistència i protesta pacífica, al tenir 
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els cossos policials i els jutges els mecanismes suficients per lluitar contra les 
actituds violentes. 

2. Demanar al Govern de l’Estat que garanteixi l’exercici del dret a la vaga dels i 
de les treballadores, tal i com estableix la Constitució, sense buidar-lo de 
contingut i assegurant als treballadors d’aquest instrument per la defensa dels 
seus interessos. 

3. Demanar al Govern de l’Estat la derogació de l’apartat 3 de l’article 315 de la 
Llei Orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal. 

 
Tercer.- Comunicar aquest acord al President de la Generalitat de Catalunya, a la 
Presidenta del Parlament de Catalunya, als grups parlamentaris del Parlament de 
Catalunya i a la Comissió Internacional en defensa dels 300 processats per vaga a 
Espanya. 
 
 
El senyor President demana si hi ha alguna intervenció al respecte. 
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Defensa la proposta, senyor Corchado? 
 
Pren la paraula el senyor CORCHADO i diu: En primer lloc, agrair als companys de 
Les Franqueses Imagina la seva adhesió a aquesta proposta abans de votació. Bé, a 
ningú se’ns escapa que amb l’arribada del PP al govern de l’Estat es va iniciar un 
procés constant i sistemàtic de desmantellament de les llibertats laborals i, 
especialment, les que afecten a la manifestació pública del desacord amb les polítiques 
econòmiques del govern de l’Estat. Hem conegut cassos com els d’Airbus, Arcelor o 
Baleares, que ens deixen una xifra molt preocupant: prop de 300 sindicalistes 
amenaçats de penes de pressó, per exercir el seu dret a vaga en defensa dels 
treballadors i treballadores. Els i els socialistes, no podem acceptar ni tolerar de cap 
manera aquesta situació, i és per això que hem posat en marxa diverses iniciatives per 
solidaritzar-nos amb els treballadors i treballadores, però també per manifestar la 
nostra oposició a l’enduriment del Codi Penal, i a la qualificació com a delicte dels 
actes de resistència i protesta pacífica. Iniciatives que passen per presentar una 
proposició no de llei al Congrés, una proposta de resolució al Parlament, i un manifest 
al Parlament Europeu. És per aquest motiu que, de cara a aquesta nova legislatura, els 
socialistes de Catalunya hem registrat ja al Parlament, com bé comentava abans, una 
proposta de resolució sobre la derogació de l’apartat 3 de l’article 315 del Codi Penal, 
que qualifica com a delicte els actes de resistència i protesta pacífica en relació als 
processats per exercir el seu dret a vaga. I també al Congrés dels Diputats, una 
proposició de llei orgànica per a la derogació de l’article 315.3 del Codi Penal, que 
qualifica com a delicte els actes de resistència i protesta pacífica. En aquest sentit, 
creiem que també l’àmbit local ha de poder expressar el seu desacord davant d’aquesta 
situació. I és per això que portem a aprovació, si s’escau, la moció del Plenari de les 
Franqueses del Vallès. Gràcies.  
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Pren la paraula el senyor JIMÉNEZ i diu: Senyor Corchado, ja l’informo que votarem 
favorablement a aquesta proposta de vostès, però jo voldria fer un petit matís. 
Compartim el que vostè proposa, no? Aviam, hi ha vagues que no ajuden, per tant han 
d’estar regulades. Ha d’haver una regulació. Ha d’haver un mínim de regulació. No 
pot ser que el dret de vaga perjudiqui a persones que no tenen que veure amb una 
situació que ells també tenen drets. Per tant, aquests drets propis dels treballadors, 
també han d’estar regulats, sempre que no perjudiquin al bé comú, o als interessos 
comuns. Ara, aquests dies, s’ha provocat una situació d’una vaga que podria portar 
repercusions econòmiques i, sobretot, de temes visuals. Per tant, ja l’avanço que 
votarem a favor d’aquesta situació, però sí que és veritat que s’han de regular les 
situacions de vaga.  
 
Pren la paraula el senyor VEGA i diu: El nostre vot serà favorable a la moció. 
Celebrem que la presenteu vosaltres. Ens adherim. Tenim que estar amb els centenars 
de treballadors que estan sent represaliats per l’Estat. I sincerament, cap vaga és 
desproporcionada. Els treballadors, en la seva situació de desesperació, de falta de 
medis per defensar-se, tenen que fer servir tots els mijans que tenen a la seva 
disposició. I espero que aquestes declaracions que hem fet aquí de donar suport a 
aquesta moció es tornin a repetir quan hi hagin casos concrets. Tinc que recordar el cas 
de l’Isma i el Dani, dos joves estudiants (que vam portar una moció en aquest Ple), que 
els demanàven 8 anys de pressó per participar en una vaga general, dos joves 
estudiants de la UB. Per sort, van ser absolts, i per sort també, molts altres sindicalistes 
n’estan guanyant els judicis, com els 8 d’Airbus, fa poc. Però realment, no ens podem 
refiar de la Justícia. Vivim en una societat, on quan hi ha una vaga a França, i els 
treballadors sacsegen un dels seus directius, li trenquen la camisa, els mitjans fan un 
escàndol, fan oohhh, què greus aquests fets, fem un funeral d’Estat per aquesta camisa 
de marca d’aquest directiu. I després, quan hi ha centenars i mil·lers de suïcidis a 
causa de situacions econòmiques i la crisi econòmica generada pel sistema, són morts 
anònimes. Amb el sistema  que tenim avui en dia, qui posa el sofriment i el patiment 
no són precissament aquests perjudicats per les vagues. Realment, aquests que es 
queixen del dret de vaga dels treballadors són la gent que treu cada cop més beneficis 
a costa de l’explotació de la majoria de la població. Per tant, nosaltres sempre  estarem 
al costat dels treballadors i de les treballadores. Perquè els drets, no s’han regalat: 
s’han conquerit lluitant. I aquí tenim que recordar, les 8 hores es van aconquerir a la 
vaga de la Canadenca. I no va ser un passeig de flors, va ser una vaga amb morts. Va 
ser una vaga amb repressió, a començaments de segle. Qui pensi que tenim avui en 
dia, tot el que hem conquerit: sanitat pública, educació pública, drets socials, llibertat 
d’expressió, democràcia, que pensin que l’han regalat? No, es va conquerir. I quan 
estava la gent lluitant per aquests drets, hi havia gent que deia: “no, sou 
desproporcionats, amb això que esteu fent esteu perjudicant el bé comú”. Quin bé 
comú? El benefici de les grans multinacionals, dels grans empresaris, de les patronals? 
Això no és el bé comú. Qui pateix és la gent al carrer. I a aquesta gent li té que 
importar ben poc els beneficis d’aquestes empreses. Gràcies. 
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Pren la paraula la senyora CASSÀ i diu: La moció a l’article 315 del Codi Penal 
estableix el delicte de coaccions a la vaga, i la Fiscalia l’està invocant per sol·licitar 
anys de pressó pels treballadors i sindicalistes per la seva participació en vagues. De 
fet, el punt tercer preveu que, aquells que coaccionin a d’altres persones a iniciar o 
continuar una vaga, seran castigats amb pena de pressó i multa. Per Esquerra, 
l’exercici de la llibertat sindical i la vaga no impliquen només el dret a deixar de 
treballar, sinó que també comprén la publicitat del fet del mateix, de les 
circumstàncies, o dels obstacles que suposen el seu desenvolupament. A més, el fet 
d’exposar la posició sindical i demanar suport a tercers, és una tasca legítima dels 
piquets informatius. Finalment, també cal dir que a la persecució de la llibertat 
sindical, des de l’article 315.3 del Codi Penal, se sumen altres mesures del govern 
espanyol pensades per retallar llibertats públiques i limitar els drets, com és el cas de 
la Llei de seguretat ciutadana, més coneguda com a “Llei mordaça”, la qual, des de 
Esquerra, també rebutgem fermament. Llavors, avancem que donarem suport a la 
moció que presenta el Grup socialista.  
 
Pren la paraula el senyor ÁLVAREZ i diu: Bueno, yo votaré que no, y espero que no 
penséis que estoy en contra de la sanidad pública, de que estoy en contra de los 
beneficios sociales para las personas, simplemente, pienso que el tema de los 
escraches, de las manifestaciones, de la huelga, creo que se tiene que regular de alguna 
manera. Nada más.  
 
Pren la paraula el senyor CORCHADO i diu: No, breument. O sigui, ja està regulat el 
dret a la vaga. Com a mínim, hi havia una regulació fins ara que ens donava molts més 
drets dels que tenim ara. O sigui, ja existia aquesta regulació. El que passa que, en 
aquests moments, hi ha un atac sistemàtic contra els treballadors i treballadores, és un 
fet evident. Jo crec que també la companya d’Esquerra republicana ho ha dit molt clar, 
no? i és amb això amb el que hem de lluitar i, evidentment, nosaltres els socialistes 
catalans ho estem fent. I espero que els socialistes de la resta de l’Estat també facin el 
que toca fer (que ho estan fent)  i aquesta llei es pugui derogar. Gràcies.  
 
Pren la paraula el senyor BERNABÉ, i diu: Redundant la idea que ha dit la regidora 
Cassà, aquestes lleis, o la situació que tenim ara, Javi, no regula, intenta controlar, 
intenta ser controladora. Ja estava regulat, el que passa és que no agraden certes coses, 
i llavors ara es penalitza, a més a més. No és una qüestió purament sindical (ella ha 
parlat de la Llei mordaça), això ens afecta a tots els ciutadans. S’havia arribat en el 
preesborrany a dir que certes concentracions davant de certes cases de polítics, com a 
personatges públics, haurien de ser penalitzades. No parlo d’escaches només, eh?, sinó 
parlo de certes concentracions silencioses, en pau, i tal. Hi ha una certa por a que hi 
hagi gent molt cremada que acabi reventant certes coses, però això és fruit del 
moment, de la crisi i tal. Llavors, com a representants públics, igual que aquí quan ens 
piten els de la plataforma aguantem, perquè és el que hem de fer com a polítics, clar, 
l’altre és regular i és prohibir que s’ajuntin aquí davant, i és penalitzar, i és anys de 
pressó. I és una mica l’espèrit d’aquesta moció. No és dir: “no, no, barra lliure”, 
perquè això no ho demana cap (ni els sindicats) sinó: “escolti’m, ens estan escanyant 
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més del compte”. La llibertat d’expressió és un bé que cada cop va a menys, per la 
seguretat, en el conjunt d’Europa, ja ho estem veient. En el moment en que es diu: “no, 
la lliure circulació de persones s’ha d’acabar, perquè prima la seguretat de cada Estat 
membre”, clar, llavors tota aquesta suma, al final lo que ens fa és empobrir com a 
societat i com a persones.  
 
Pren la paraula el senyor ÁLVAREZ i diu: Si, totalmente de acuerdo contigo en el 
concepto general, pero bueno, ésto es un poco lo bonito de la democracia, no? Ha 
estado gobernando un partido con mayoría que ha decidido hacer una serie de cosas. 
Ahora gobernará PSOE con Ciudadanos, supongo que lo cambiarán, o quien sea, no?  
Eso es lo bonito en la democracia. Yo creo que de eso se trata, no?  
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Molt bé, passaríem a votació.  
 
SOTMESA a votació la moció, és aprovada per quinze vots a favor dels regidors dels 
grups municipals CiU, ILF-C, PSC-PM, ERC-AM i CPF, un vot en contra del regidor 
del grup municipal PP, i per tant, amb el quòrum legal. 
 
El senyor President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia: 
 
 

13. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL CONVERGÈNCIA 
PER LES FRANQUESES EN RELACIÓ A LA POSADA EN 
FUNCIONAMENT DEL CARRIL PER A VIANANTS I BICICLETES 
ENTRE CORRÓ D'AVALL I CORRÓ D'AMUNT 

 
Atès que l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès ha demanat a la Diputació de 
Barcelona el projecte per a la construcció d’un pas per a vianants i un carril bici entre 
els nuclis de Corró d’Avall i Corró d’Amunt, més concretament, entre el nucli de Mil 
Pins i Corró d’Amunt, paral·lel a la carretera de Cànoves. 
 
Atès que el projecte és molt interessant pel conjunt de la població que demana poder 
caminar i anar en bicicleta des del nucli de Corró d’Avall i de Corró d’Amunt, paral·lel 
a la carretera de Cànoves, per millorar la seguretat dels vianants i ciclistes que volen fer 
aquest tram o d’altres, i que ho poden fer amb tota seguretat. 
 
Atès que aquest projecte tan interessant per al conjunt de la població està en un calaix 
del consistori sense que se segueixi el tràmit legal pertinent per arribar a poder realitzar-
se i convertir-se en una realitat un projecte tan demanat per la ciutadania. 
 
Els sotasignants proposen al Ple l’adopció dels següents; 
 
ACORDS: 
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Primer.- Instar el govern municipal a seguir el tràmit legal pertinent per a l’aprovació 
del projecte del carril per a vianants i per a bicicletes entre Corró d’Avall i Corró 
d’Amunt, paral·lel a la carretera de Cànoves, que ha realitzat la Diputació de 
Barcelona, ja que és un projecte molt interessant per al conjunt de la ciutadania. 
 
Segon.- Transmetre aquest acord a les àrees de l’Ajuntament interessades en el tràmit 
administratiu de l’esmentat projecte. 
 
El senyor President demana si hi ha alguna intervenció al respecte. 
 
Pren la paraula el senyor TORNÉ i diu: Si. Aquest és un projecte que ha demanat 
l’equip de govern a la Diputació de Barcelona, que ha estat fet des de, paral·lel a la 
carretera de Cànoves. És un projecte que comporta des de Mil Pins fins el nucli de 
Corró d’Amunt, i que bueno, és un projecte tècnic i acabat, per lo tant que té un cost 
important, i que suposo que una part l’ha pagat l’Ajuntament i l’altra la Diputació, que 
en definitiva són diners en espècies que rebem. I lo que demanem en aquesta moció, és 
que es segueixi el tràmit administratiu i que, per lo tant, es faci el procediment per 
veure si aquest projecte interessa a la ciutadania o no, perquè es posi en exposició 
pública tant als propietaris com a altre gent, i que segueixi el tràmit pertinent. Què és 
lo més important? Que no es quedi al calaix i l’hagin pagat, igual com altres que han 
passat en aquests períodes, que s’encarreguen i es queda al calaix, i en definitiu és una 
despesa que paguem tots, i que el projecte no segueix la valoració administrativa 
pertinent, no el podem exposar, si realment cal o no cal portar a terme aquest projecte 
en aquestes condicions.  
 
Pren la paraula el senyor GANDUXÉ i diu: Senyor regidor de Convergència per les 
Franqueses, a veure, vostè m’està dient un projecte. Li tinc que dir una cosa, abans de 
res. Li votarem que sí, perquè aixó és un tema molt important, per lo menys pel nostre 
grup és importantíssim, però li tinc que fer unes petites matisasions. Això no és un 
projecte: tenim un estudi. I li torno a dir que votarem que sí, però crec que tota la sala 
hauria de sapiguer que, en aquest estudi que la Diputació ens va fer arribar, ens fa una 
valoració total de lo que costa aquesta festa. Perdoneu-me que ho digui així, festa, 
però és real, o sigui, lo que costa. Pràcticament 2 milions i mig. Del que el 42% el té 
que pagar l’Ajuntament de les Franqueses, un milió d’euros. Jo només ho dic. 
Entenem que, quan hi hagi partida, s’ha de fer. I també entenc una cosa, que això es 
pot fer per trams. Torno a repetir: senyor regidor, nosaltres, el grup nostre, li votarà 
que sí. 
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Alguna intervenció més? No? Faig el 
segon torn jo?  Senyor Marin. 
 
Pren la paraula el regidor senyor MARIN i diu: Bé, nosaltres estem totalment d’acord 
en la creació d’aquests carrils, doncs, per vianants i bicicletes.  De fet, he de dir que jo 
personalment vaig participar en més d’una reunió amb Diputació, no? També hem de 
dir que tenim la gran sort de gaudir d’un municipi que ens permet multitut de variants, 
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no? Però també nosaltres creiem que estem en un moment, en una situació de 
dificultats, no? Aquest procés suposa anar a expropiacions, vull dir, el regidor acaba 
de comentar l’import que té, i pensem que cal prioritzar. Tot i això, ens agradaria que 
pogués tirar endavant, que quedi ben clar, no? També s’ha de dir que tenim, a la 
carretera de Marata, tenim un tema que encara està encallat, que és el tema per 
resoldre la intersecció que tots sabem, no?, entre el camí veïnal, i llavors també tenim 
encara en curs la pacificació del camí veïnal. Per tant, tenim molts fronts oberts, i a 
l’hora de prioritzar, doncs crec que amb la nostra prioritat, del Partit dels socialistes, 
aquest no hi és. Primer anem a solventar problemes que tenim engegats i, a partir 
d’aquí, en parlem de la resta. Gràcies. 
 
Pren la paraula el senyor PROFITÓS i diu: A nosaltres ens sembla que aquest carril no 
és cap bestiessa, que està bé que hi sigui, que és important, sobretot per seguretat, que 
la gent que va a peu des de Corró d’Amunt fins a Corró d’Avall, que és bastant, pugui 
fer-ho pel camí més recte i pugui fer-ho amb seguretat, com deia. Hi ha trams en els 
quals, perquè la carretera atravessa un pontet, no pots ni tan sols tirar-te al camp o 
tirar-te al marge, vull dir, sinó que has d’esperar que no vingui cap vehicle. És 
important per les bicicletes. Però ens abstindrem. Ens abstindrem bàsicament per dues 
coses. La primera, perquè ens sembla que això (que repetim, està molt bé) ha de 
formar part d’un conjunt. Que aquest conjunt de mesures existeix, i aquest Ple el va 
aprovar, i el va aprovar quan, bueno, la majoria dels que estem aquí no formàvem part 
d’aquest Ple, però el ponent de la moció era l’Alcalde d’aquest ple. I va ser a proposta 
d’Esquerra. Esquerra, en aquell moment, va fer un projecte de diferents carrils bici, 
que enllaséssin escoles, equipaments, el poble. És veritat que això val diners, és veritat 
que això es pot fer per fasses. A nosaltres ens sembla, la moció ja s’ha dit que 
prosperarà. És molt important, a banda del tràmit legal, seguir el tràmit participatiu de 
bons veïns, d’amics, etc., etc., vull dir, a veure, que quan això tiri endavant, tiri 
endavant sense problemes. Jo entenc que el projecte de rotonda a Marata també es va 
fer seguint els tràmits legals. Seguir el tràmit legal no és el mateix que fer-ho bé. I ens 
sembla que és més barat, es pot fer, l’estudi existeix, els hi demano que el revisin, 
alguns dels que estan a govern també són veteranos i segur que també recorden 
l’existència d’aquest estudi. I fins a cert punt, també és molt poc lògic nano nostre, 
doncs que per anar del Guerau de Liost a l’Ajuntament no pugui tenir un carril bici, 
quan és molt fàcil, quan tenim una Rambla que és ample, per la que no es pot circular, 
quan per la part central del carrer Tagamanent es pot fer, etc., etc., etc. Hi ha trossos 
de municipi en els quals estem parlant de pintura, de res més. Hi ha trossos de 
municipi, com a Bellavista, en els quals estem parlant de problemes perquè la pendent 
és molt considerable, etc., etc., etc. Però a veure, repeteixo: no estem en contra, ni 
molt menys. Ens sembla que s’ha de fer, ens sembla que és important, però ens sembla 
que no ha de ser ni l’únic, ni l’exclusiu i que, per relligar tot el territori ha de formar 
part d’una xarxa que, en part, ja tenim dibuixada fa molts anys. Han canviat moltes 
coses, però posem-s’hi. I aixó, que ho estem dient avui, bueno, res.  
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Alguna intervenció més? Iniciem el segon 
torn. El faig. Si? Dues coses, dues apreciacions. La primera: existeix el projecte de 
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carril bici que uneix Bellavista, Corró d’Avall, Llerona, Parc del Falgar. Existeix. Van 
demanar fons FEDER i no ens el van concedir. És un projecte que també val molts 
diners. I punt número dos: dins d’aquests 2.400.000 € que diu aquí aproximadament, 
que 980.000 i 1.349.000 ha de pagar la Gerència de serveis, infraestructures i 
mobilitat, crec que les expropiacions estan fóra d’aquest import, per tant, això encara 
ho encarirà més. I tercer: nosaltres estem a favor de començar a iniciar el procés, però 
el procés passa per passar-ho a la Comissió de la pacificació de la BV-5151 (que per 
això s’ha creat) i passar aquest projecte en allà, perquè es debati en allà, que per això 
crec que es va crear aquesta Comissió. Tot i que seria impressionant tenir un carril bici 
que parteixi de la zona urbana de Mil Pins, podríem dir d’alguna manera, i que vagi a 
parar fins a Corró d’Amunt, a la zona esportiva de Corró d’Amunt i al Consell del 
Poble. Per tant, per aixó nosaltres votem que sí, però previ aquests passos. Alguna 
intervenció més? Segon torn. Senyor Bernabé. 
 
Pren la paraula el senyor BERNABÉ i diu: Bueno, primer vas tú com a portaveu. 
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Que tanqui ell, com a ponent, no? Si. 
 
Pren la paraula el senyor BERNABÉ i diu: Bé, no havia intervingut en la primera part, 
perquè lo que enteniem aquí és que s’està demanant la part formal de l’estudi com a 
Ajuntament. Com ho tenim, en quina fase està, si ho reclamem, no ho reclamem. No 
havíem entrat a valorar si el carril bici és necessari, però no hem de passar i de quina 
manera, perquè entenem que ara no tocaria, això. En tot cas, quan tinguem un estudi i 
tal. Tornem a demanar que sigui, evidentment, global. Jo ja entenc que hi ha una part 
que afecta a la carretera de Cànoves, però hi ha una gran part del carril bici que afecta 
a Corró d’Avall, Bellavista i etc., no? Per tant, clar, portar això només a, que ha de ser-
hi, com a element més, decissori d’aquesta Comissió, etc., etc. Només, aquesta 
Comissió jo entenc que, primer, els partits en tot cas, ens hauríem de juntar i veure 
primer, la prioritat; després, el traçat i què es pretèn amb aquest traçat, i tal;  i rebre les 
aportacions que puguin fer arrel de l’estudi, aquesta Comissió que hi ha sobre la 
cruïlla. Començo a veure massa propostes d’actuacions, i aquí estaria bé que ens 
passéssin el Pla d’actuació municipal que vostès han desenvolupat i, a més a més, que 
ens féssin un criteri d’actuació. Quina és la 1, quina és la 2, quina és la 3, la 4, la 5, la 
10, si ténen 25 o 30 propostes, perquè la sensació que em dóna és que hi ha masses 
coses a fer i no sé d’on s’han de treure els diners. Per tant, estaria bé que també en 
aquest punt, si vostès estan oberts a que nosaltres també poguem definir què és 
prioritari pels nostres partits, i la gent que representem, la gent que ens ha votat, i un 
altre cop tornem a parlar de lo mateix, no? Quin model de poble volem? El carril bici, 
o estar al servei d’un model de poble, o per un carril bici ja va estar pintat un temps al 
passeig Andalusia, si no recordo malament, un troç de carril bici que no va servir per 
absolutament res. No té sentit. Gràcies.  
 
Pren la paraula el senyor TORNÉ i diu: A veure. Dues coses. Al fi i al cap, ara només 
parlàvem d’una moció per requerir que aquest projecte no es quedi en el calaix i, per 
lo tant que tant els afectats com els diferents interessats puguin expressar quelcom 
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sobre aquest projecte. Això és l’important. I després, les altres qüestions que se’ns han 
demanat sobre el contingut d’aquest projecte, ho desconeixem. Aquest projecte, no 
sabem si és un projecte bàsic, si és executiu, el cost que ha costat i qui l’ha pagat. Tot 
això ho desconeixem i, per lo tant, senyor regidor i companyia, li puc dir que al no 
tenir una idea, i quan ens ho expliqui què és això, podrem dir quelcom és aquest 
projecte, si és bàsic, si és executiu, qui l’ha pagat, quin import té, per lo tant que el 
desconeixement d’aquesta informació és bàsica pel seu tractament, vull dir, si no el 
coneixem, no li podem dir què és lo que tenim o ens han entregat fins ara la Diputació. 
Doncs aquest projecte tècnic que ens han entregat, l’únic que demana la moció és que 
es faci el tràmit administratiu i quelcom, el qui sigui, pugui expressar lo que expressa 
el Ple sobre la finalitat, el contingut, i si és ara prioritari o no portar a terme aquest 
projecte.  
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Alguna intervenció més? Només un matís, 
eh? No hi ha projecte, és un estudi. Projecte no existeix. Projecte no existeix. Molt bé, 
passaríem a votació.  
 
SOTMESA a votació la moció, és aprovada per dotze vots a favor dels regidors dels 
grups municipals CiU, ILF-C, CPF i PP, quatre abstencions dels regidors dels grups 
municipals PSC-PM i ERC-AM, i per tant, amb el quòrum legal. 
 
 
El senyor President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia: 
 
 

14. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA 
REPUBLICANA DE CATALUNYA EN RELACIÓ ALS ACCESOS I 
L'ENTORN DE L'ESCOLA CAMINS 

 
Atès: 
 
Que el camí de Can Mariano és utilitzat per una part dels infants que, sols o 
acompanyats, accedeixen a peu a l’escola Camins en ser la via més directa d’accés al 
centre per a una part dels alumnes. 
 
Que aquesta via, sense senyalització horitzontal ni voreres, permet actualment la 
circulació de vehicles en els dos sentits de la marxa. 
 
Que és físicament impossible, per l’amplada de la via, el creuament sense risc 
d’accident de dos vehicles i vianants en el mateix punt de camí. 
 
Que l’esplanada delimitada per la pròpia escola, el cementiri, el carrer Rafael Alberti i 
les dependències de la policia local, on es troba una de les portes de sortida de l’escola, 
aplega, en determinades estones, una quantitat considerable de pares, mares, d’altres 
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familiars i alumnes abans i després de l’horari escolar, especialment a l’hora de berenar 
els dies de bon temps. 
 
Que l’esmentada esplanada no disposa de mobiliari urbà suficient per facilitar-ne 
l’estada. 
 
Es proposa al Ple l’adopció dels següents  
 
ACORDS: 
 
Primer.- Instar al govern municipal, si s’aprova la present moció, a comunicar-ho de 
forma immediata a la direcció i a l’Ampa de l’escola per tal de valorar les 
observacions i aportacions que el seu millor coneixement poguessin  donar als acords 
d’aquest Plenari. 
 
Segon.- Instar al govern municipal a crear un camí escolar reservat a vianants i 
bicicletes dins del camí de Can Mariano, des de l’escola fins a l’avinguda de la 
Sagrera. Aquesta zona haurà d’estar identificada i delimitada clarament (color de 
l’asfalt, separació física de la zona per vehicles, etc) i ser prou ampla per garantir la 
seguretat dels infants i familiars que la utilitzen. 
 
Tercer.- Instar al govern municipal, donada la impossibilitat, per les dimensions de la 
via,  de mantenir el doble sentit de circulació de vehicles a motor un cop habilitat el 
camí escolar, a establir un sol sentit per a vehicles (proposem que sigui de baixada -
cap a l’ajuntament-, ja que el carrer més proper és de pujada). Tot sotmès, per 
descomptat, al  criteri expert i a l’informe favorable dels tècnics municipals 
competents.  
 
Quart.- Instar al govern municipal a dotar del mobiliari urbà necessari l’esplanada 
delimitada per la pròpia escola, el cementiri, el Carrer Rafael Alberti i les 
dependències de la policia local, ja que aplega, en determinades estones i com consta 
al quart dels atesos d’aquesta moció, una quantitat important d’infants i familiars. 
Proposem, a títol d’exemple, la instal.lació de bancs i taules de fusta que puguin 
facilitar la trobada i conversa dels familiars i el berenar dels infants, paperes, una font, 
…. Tot mantenint l’estètica natural de l’espai (no hi cal una zona de jocs que existeix a 
poca distància; proposem millorar un espai que ja està sent utilitzat de forma natural).  
 
Cinquè.- Instar al govern municipal a reforçar la senyalització de l’esplanada com a 
zona sense fum per evitar tant l’afectació passiva dels infants com l’existència de 
burilles al terra de la zona. 
 
Sisè.- Instar al govern municipal a fer respectar, tant a l’escola Camins com a la resta 
de centres educatius del municipi, el perímetre que estableix la normativa general com 
a zona lliure de fum. 
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El senyor President demana si hi ha alguna intervenció al respecte. 
 
Pren la paraula el senyor PROFITÓS i diu: Té dos apartats molt específics, aquesta 
moció, i molt diferenciats. El primer és el de la seguretat, la facilitat, etc., etc., dels 
nens que, o perquè tenen una edat suficiente van sols a l’escola, o hi van acompanyats 
dels seus pares i van a peu, i venen des de la zona on estem nosaltres, que fan servir 
com a via natural el camí de Can Mariano. El camí de Can Mariano, des de que es va 
asfaltar fa uns anys, a més a més de ser utilitzat per gent que va a peu, com era 
majoritàriament abans, ara també és utilitzat per vehicles. I bàsicament, és un perill. 
Llavors, a partir d’aquí, ens assembla que, técnicament, és raonable. Hem fet diverses 
consultes amb les àrees afectades: que técnicament és factible fer-ho, es tan fácil com 
pintar una ratlla d’un carril suficientment ampla de color blanc, que quedi prou 
diferenciat, que quedi separat. Aquesta és una part de la moció. L’altra part de la 
moció, s’explica també. La part que hi ha al davant a una de les sortides de l’escola, 
que va des de l’escola fins a les dependències de la Policia Local i queda delimitat pel 
cementiri per l’altra banda, ja és naturalment una petita esplanada (suposo que vostès 
la coneixen, on hi ha uns quants arbres, no s’hi està malament), però no hi ha cap 
mena de mobiliari. Llavors, tan els pares que estan esperant que els nens surtin, com 
els nens un cop han sortit els dies que fa bó, hi ha una part de la gent que es queden en 
allà a berenar, i això ens ho han comentat els mateixos pares, i ho hem vist. 
Senzillament, es tracta de facilitar-los aquesta situació d’una forma austera amb bancs, 
taules, papereres. Hem confirmat que, legalment, no hi ha cap impediment per fer-ho, 
podem fer-ho. És més, hi ha una àrea de 25 metres tocant el cementiri, en la qual no es 
pot fer cap altra mena d’activitat que això, i això prácticament l’ocupa tot. I 
senzillament, el que estem demanant en aquí és això, vull dir, nosaltres hem exposat 
unes idees, suposo que queda clar que, en qualsevol cas, ens remetem a lo que puguin 
demanar l’AMPA i la dirección de l’escola, que suposo que serà bastant coincident 
amb això. I per altra banda, lo que puguin dir els tècnics d’aquest Ajuntament.  
 
Pren la paraula el senyor VEGA i diu: Bé. A nosaltres, en principi ens sembla bé, 
sobretot el tema de la seguretat de la zona. Una cosa que sí ens oposem és que fer 
actuació de millorar la carretera a la zona comporti el futur projecte d’urbanitzar més 
enllà del que ja està planificat. Sempre ens hem oposat a anar més enllà de la cadena. 
De fet, aquest projecte d’urbanització d’aquesta zona no ens agradava. Però sí que 
volem que, si es fa alguna actuació allà, no sigui l’excusa per anar més enllà a l’hora 
d’urbanitzar. Recordar que algun dels efectes d’asfaltar camins és precissament 
aquest: més velocitat i més perill. També que, si es fa una separació amb pintura del 
pas de vianants i bicicletas, i vehicles, la pintura no para els vehicles. Hi ha models de 
separadors de cautxú, o d’altres sistemes, que eviten que puguin els cotxes ficar-se on 
estan els peatons, petits, que separen els carrils. I sobretot, que teniu en compte que en 
aquesta zona entre l’escola i el nucli del poble, això va urbanitzat. Si s’ha de fer una 
actuació com construir una vorera, ens podem veure que dintre de poc temps, acabi (o 
d’un parc) reventat un altre cop amb les obres fotudes. El que el faci, que sigui o 
reutilitzable, o es mantingui ja com es quedi. Gràcies. 
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Pren la paraula el senyor JIMÉNEZ i diu: Senyor Profitós, estem d’acord amb la seva 
proposta, però també volem fer les coses amb el sentit de que aconsellin, que sigui lo 
més beneficiós per tots. Penseu que, en aquest camí també hi ha trànsit de tractors, per 
tant també s’ha de tenir en compte aquesta situació. Per tant, ho portarem a la propera 
Comissió de mobilitat, la setmana propera, i llavors podrem definir quins són els 
criteris. És evident de que haurà de ser el camí de Can Mariano en un sol sentit de 
circulació per poguer fer tot això. A priori, pensem que la millor opció seria direcció 
de l’escola a l’avinguda Sagrera. Però hauria de tenir aquesta excepció, en quant als 
vehicles agrícoles. Perquè si nó, el que faríem seria obstaculitzar el pas. I també, la 
circulació d’aquests vehicles no és tan continuada, però sí que els hem de facilitar 
aquest accés. En quant a la resta de propostes que feu, en tot cas el company senyor 
Moisés, si que, en el tema d’equipaments, si vol fer algun comentari. 
 
Pren la paraula el senyor TORRES i diu: Si, buenas noches. El tema este del 
equipamiento de aquí al lado del colegio, el Camins, hace diez días lo estuvimos 
mirando y bueno, lo estamos estudiando, eh? Nos habían solicitado los bancos, bueno, 
estamos mirando de hacer una plantada de árboles delante del colegio también, pero lo 
estamos estudiando. Pero ya habíamos recibido alguna propuesta y bueno, yo la 
propuse a mis técnicos y bueno, está ahí apuntada. Gracias. 
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Molt bé, està dins de temps. Es poden fer 
dues intervencions. Alguna intervenció més? Senyor Corchado. 
 
Pren la paraula el senyor CORCHADO i diu: Dir que estem totalment a favor de la 
proposta que fa Esquerra Republicana. Hem tingut l’oportunitat de parlar amb pares i 
mares de Camins. És un tema que ells també tenien al cap. El que sí que demanen és 
una implicació directa, que aquí surt a la moció, ja els hem comentat que està implícit. 
En aquest cas, el que demana és tindre una implicació directa des del moment zero, 
per dir la seva, que són els que més fan servir aquest espai. Gràcies. 
 
Pren la paraula el senyor PROFITÓS i diu: Per descomptat, demanem explícitament, i 
és el primer punt, pel que s’ha comentat en aquí, precisament per no fer voreres i 
perquè no es poden fer voreres. De la manera que va quedar aquella actuació a aquella 
zona no cal que tornem a parlar, no de l’escola i tal, vull dir, allò es queda com està. 
Perquè es va asfaltar? Vostè té la seva opinió, vostè coneix la meva, jo conec la seva, 
vull dir, no, no en parlarem ara. Però en qualsevol cas, el que estem demanant és que 
l’amplada de 4 metres en alguns llocs, i una mica menys en d’altres, que té aquest 
camí, és sagrada, vull dir, per això és pel que diem que sigui d’una direcció, etc., etc. 
Vull dir que per aquesta banda, estigui absolutament tranquil, vull dir, no, no es farà, 
perquè entre d’altres coses representaria entrar en processos d’expropiacions, etc., etc., 
etc. No és la intenció ni nostra, ni de les diferents àrees amb les que hem parlat. El 
tema dels separadors. A veure, en aquí nosaltres ho deixem també al millor criteri del 
tècnic. Què ens podem trobar? Què és el més barat, el més d’això, i tal? És pintar. 
Separadors? Sí. El que ha comentat el regidor senyor Jiménez, en som conscients de 
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que per allà passen tractors en les dues direccions, perquè és el camí més recte i més 
directe per anar, doncs, des de Corró d’Amunt i Marata fins a la Cooperativa. Tots 
sabem que aixó passa en unes èpoques molt determinades de l’any i en unes hores 
molt determinades de l’any. Que qui correspon diu: “Escolta, es posa una senyal que 
digui Excepte vehicles agrícoles?” Bueno, doncs si toca, toca, vull dir, no té més 
història. Tot això, i vostès ho saben, està comentat amb les diferents àrees i per aquesta 
banda estiguin tranquils amb el comentari que han fets vostès de que no hi haurà 
voreres, no hi haurà urbanització i els separadors seran els que decideixin els tècnics, i 
les AMPA’s seran les primeres en saber-ho, si el govern compleix la moció, que no 
tinc cap dubte que ho farà, si s’aprova. 
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Alguna intervenció més? Per finalitzar. Ho 
passarem a la Comissió de mobilitat perquè els tècnics ens donin el seu punt de vista i 
el vistiplau. Això, que és lo que demana, per nosaltres és. Si, si, ho passarem a l’escola 
dient que la moció s’ha aprovat en aquests termes, però al final, els que han d’acabar 
decidint certes coses són els tècnics. Molt bé, passaríem a votació. 
 
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 senyor President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia: 
 
 

15. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA 
REPUBLICANA DE CATALUNYA EN RELACIÓ A L'ESTACIÓ DE 
LA LÍNIA R3 DE RENFE A LES FRANQUESES DEL VALLÈS 

 
Atès que l’eliminació del pas a nivell del carrer de Sant Isidre va tallar una via de 
comunicació per als vianants. 
 
Atès que l’estació de les Franqueses de la línia R3 de rodalies RENFE 
(Barcelona‐Puigcerdà) només té sortida a la Carretera de Ribes, i si es vol anar cap a la 
zona de Can Ribas, les antigues casernes o als polígons industrials del Pla de Llerona  o  
Congost,  l’accés  no  és  directe. 
 
Atès que  només s’hi  pot  accedir  pel  pas  inferior  per vehicles  i  vianants  davant  
l’avinguda  de  Santa  Eulàlia  fins  al  carrer  d’Anna  M.  Mogas, o des de la rotonda 
sud de l’ajuntament pel pont del Carrer Molí que arriba al Camí Antic de Vic. 
 
Atès que davant la necessitat de fer aquesta volta,  moltes persones opten per creuar  de  
manera imprudent les vies, posant‐se en risc en un tram especialment perillós on 
malauradament ja hi ha hagut accidents mortals. 
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Atès, doncs, que a l’estació de Renfe de les Franqueses existeix una seriosa limitació 
d’accessos que afecta a la seguretat dels usuaris i vianants.  
 
Atès la necessitat de millorar aquest punt crític tot avançant en la permeabilitat de la 
infraestructura ferroviària al  nostre municipi. 
 
Es proposa al Ple l’adopció dels següents  
 
ACORDS: 
 
Primer.- Instar al govern municipal a dur a terme, de forma urgent, totes les gestions 
necessàries davant d’ADIF i el Ministerio de  Fomento, amb el suport del Departament 
de Territori  i Sostenibilitat, per tal que s’estudiïn solucions  que garanteixin la 
connexió dels vianants des de  l’estació de la línia R3 de les Franqueses amb els 
equipaments i empreses de la banda oest. 
 
Segon.- Instar al govern municipal a intensificar les accions d’informació i 
comunicació a la ciutadania amb  els  mitjans  que  ja  disposa  (butlletí,  web, ...)  per  
advertir‐los  del  perill,  així  com  establir  senyalització  addicional  a  l’entorn  dels 
punts crítics per disuadir a la població de creuar les vies.  
 
Tercer.- Instar al govern municipal, a banda de  les  gestions  amb  ADIF  i  el  
Ministerio  de  Fomento, a demanar  un  estudi  als tècnics  municipals  corresponents  
per  trobar alternatives  de pas per a vianants  que  permetin  donar  solució  temporal  
o  definitiva al  problema, mentre no tinguem resposta positiva dels organismes 
pertinents. 
 
 
El senyor President demana si hi ha alguna intervenció al respecte. 
 
Pren la paraula la senyora CASSÀ i diu: La voluntat del Grup d’Esquerra amb aquesta 
moció és possar de manifest la dificultat que hi ha des de l’estació de la línia 3 de 
Renfe de poder accedir a la banda on hi ha els polígons Industrials, hi ha la zona de les 
antigues casernes, ja que l’estació de Renfe només té sortida per carretera de Ribes, i 
per accedir a la banda oest, s’ha de creuar o bé per l’avinguda Santa Eulàlia fins 
arribar al carrer Anna Mogas, o bé pel carrer del Molí per arribar al camí Antic de Vic. 
Llavors, davant d’aquestes circumstàncies, el que fa molta gent és creuar de manera 
imprudent les vies. I veiem que, fins i tot, les xarxes a vegades estan tallades, el jovent 
salta. Llavors, básicament la idea és posar això de manifest i que l’Ajuntament, doncs, 
valori a nivell tècnic i primer, amb converses amb Adif, quina seria la solució òptima, 
i després a nivell tècnic, valorar si cal un pas soterrani, si cal una passera metàl·lica, en 
tot cas, això quedarà en mans de la negociació amb Adif, i de la solució puntual que 
pugui trobar de l’Ajuntament.  
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Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Comencem nosaltres el primer torn. 
Plenament d’acord amb la proposta. És una proposta absolutamente necessària. Tenim 
la via del tren, a Corró d’Avall ens fa de tap. Tenim un pas per la farmàcia, per 
l’avinguda Santa Eulàlia, aquest és un pas. L’altre ja ens hem d’anar quasi bé a un 
quilòmetre més amunt, que és el camí del Molí. Aquí darrera ja ens en falta un 
d’intermig. Creiem que el lloc ideal, evidentment, és l’estació. Per què? Perquè hi ha 
equipaments a l’altra banda, que molta gent està fent servir. Per exemple, el Centre 
tècnic del Vallès té més de 220 alumnes, i més d’un 50% ens venen en tren de la Plana 
de Vic. Tenim el Cifo, el Centre d’informació i formació ocupacional. Tenim les 
oficines de Dinamització econòmica. I tenim tot el polìgon industrial. Per tant, la 
nostra no serà fácil, perquè això val molts diners, però amb els tècnics municipals ens 
hi posarem a treballar. Alguna intervenció més?  
 
Pren la paraula el senyor MARÍN i diu: Bé, nosaltres, els socialistes, estarem a favor 
d’aquesta moció, com no pot ser d’una altra manera, perquè a més a més, pensem que 
totes les millores actuen doncs, envers a una major mobilitat. I conseqüentment, amb 
una molt més alta seguretat. Els municipis tenen que ser permeables, i nosaltres aquí 
tenim un problema: hem crescut, com es deia, al costat oest del municipi. I fins ara, si 
Adif no s’ha volgut donar compte (perquè quan se’ls hi presenta qualsevol tema es 
posen d’esquena) doncs pensem que, i recolzem d’aquesta manera la moció, que han 
de ser des del govern del Consistori prou ferms per intentar modificar aquesta situació, 
que és un clar perill per tots els nostres veïns. I sobretot pels nanos que estàn a l’altre 
costat.  
 
Pren la paraula el senyor ÁLVAREZ i diu: Si, nosotros por supuesto que votaremos a 
favor. Es más, no hubiésemos tenido ningún problema en presentar la moción 
conjuntamente con Esquerra republicana. Y por añadir algo más a lo que ya se ha 
dicho de todos los centros, de todo el movimiento de personas que hay, también 
tenemos zona verde en el otro lado de la via, que no se está utilizando, y también es 
una pena que no la puedan aprovechar los ciudadanos de Corró d’Avall. Y bueno, 
supongo que se pedirá a Adif, Adif nos dará vueltas, nos dará mil vueltas. Yo creo que 
es lo suficientemente urgente como que, si Adif no lo hace, lo tengamos que hacer 
nosotros. Pero es de una urgencia máxima, yo creo.  
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Iniciem el segon torn. Un matiz, una 
matisació. Necessitem el permís d’Adif. És impepinable. El fem nosaltres, o el facin  
uns altres, necessitem el permís d’Adif. No, no, segur. Però segur. Llavors, a partir 
d’aquí, aquest és el hàndicap que hi ha. Alguna intervenció més? Passaríem al senyor 
Profitós. 
 
Pren la paraula el senyor PROFITÓS i diu: Per tancar, només. Escolteu-me, estic molt 
content. Només una petita observació: això que tots sabíem, que tots diem, n’hi ha que 
porteu molts anys al govern. Jo vaig demanar antecedents a Urbanisme, a Obres i 
serveis: “Escolta, què en tenim, d’això?”. No tenim res. O sigui, realment, 
oficialmente asseguts en una taula i presentant un document, no. Aprofitant que s’han 
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fet coses i parlant, i no sé què. Però vaja, o vaig jo equivocat, o els tècnics no m’han 
donat la información correcta, que em sembla que és així, però no tenim, no s’ha fet 
una gestió. Llavors, comencem-la, posem-s’hi i tirem endavant.  
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Només per contestar això. No s’ha fet una 
gestió escrita, però s’han fet gestions. I s’han fet gestions amb el gerent d’Adif. 
Llavors, això si, perquè jo hi era present. Molt bé, passaríem a votació.  
 
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 senyor President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia: 
 
 

16. MOCIONS, PRECS I PREGUNTES 
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Els hi demano, tenen cinc minuts, els hi 
demano que facin la pregunta, bueno, que gastin el temps com creguin, però que 
l’adrecin al regidor corresponent, una vegada formulada. Alguna intervenció al 
respecte? 
 
Pren la paraula el senyor VEGA i diu: Bé, intentaré anar ràpid. Pel senyor Ganduxé. El 
tema de les Comissions de pacificació de la carretera i el camí, i la cruïlla, per què no 
continuem fent reunions de Comissió per buscar una solució de consens? La darrera 
reunió a la Diputació van insistir en que ells busquen que la gent es posi d’acord i hi 
hagi un consens. Apart d’esperar a que facin l’estudi, continuem parlant. Després, per 
què no han posat les mesures urgents al camí? Els hem fet una proposta? Comencin a 
aplicar mesures urgents, poden ser econòmiques: repintar amb pintura reflectant, stops 
reflectants, i altres mesures. Senyor Ganduxé: per què el govern, més enllà d’oferir 
diners, no vol col·laborar amb el viatge solidari de l’Associació Esportiva del 
Ramassar? L’entitat ha renunciat als diners que se li han ofert. I si saben al govern 
quin projecte solidari tenen l’Associació Esportiva del Ramassar per aquest any? 
Senyor Ganduxé, quan retiraran la simbologia franquista als carrers? Avui ens han 
donat un escrit, i sembla que retiren les plaques en breu. Volem saber quan retiraran la 
resta de simbologia franquista, que el memorial democràtic de la Generalitat demana 
que es retiri. Em van respondre que consultés el memorial, i es demana que la retirin. I 
complim un mandat de Ple. Senyor Ganduxé: tenim el llistat de pisos buits de la 
banca, actualitzat per la Generalitat. Tenim un propi, de gener de 2015. Quan esperen 
a començar a obrir expedients sancionadors per mal ús de l’habitatge, i quan esperen 
per fer acompliment de la Llei 24/2015 per exigir la cessió d’aquests habitatges a 
l’Ajuntament per finalitats socials? Senyora Pruna: hi ha una plaga de rates a la part 
final de la riera Carbonell, a Corró, que afecta el pati fins a la zona sense urbanitzar a 
la carretera de Ribes i la rotonda. Està comportant problemes de salubritat i estan 
entrant dintre dels habitatges i a les zones residencials. Senyora Pruna: el catàleg de 



Ple 25/02/2016 – pàg. 70 

camins. Hi ha veïns que van fer al·legacions de millores, i no han rebut cap tipus de 
resposta, encara que sigui afirmativa, o negativa, incorporat. Senyora Pruna: camps 
agrícoles afectats per la, i amb perdues de collites, al costat de la via de tren de 
Llerona, per abocament de químics. Està controlat per part de l’Ajuntament aquest 
abocament de químics? Es prendran mesures? Senyora Pruna: Arbres tallats a la llera 
del Congost. Per què no s’ha tingut en compte la presència d’espècies protegides, i per 
què no es planifica com es planten els arbres i com es tallen, si ja sap que 
periòdicament es podreixen i es tenen que tallar? Per què no es planifiquen les 
plantades perquè sempre hi hagi arbres adults, i es vagin tornant les tales? I, ja que la 
Generalitat diu que té un Pla d’actuació, però que a vegades no pot fer que el tallin 
ells, cal pressionar perquè la Generalitat faci la reforestació. Senyora Pruna: la 
rompuda de Can Bruguera. Per què l’Ajuntament es va abstenir d’opinar sobre el 
projecte? Què passa amb els torrents? Per què l’ACA no ha opinat? I per què, si un 
jaciment identificat per la Generalitat de Catalunya, a prop, a Can Bruguera, perquè no 
s’ha fet cap extracció en les activitats de reforçament del bosc? I a partir d’ara, faran 
opinió i avisaran quan facin projectes d’aprofitament forestal, o de treball de rompuda 
sobre camps, o sobre boscos? Senyor Jiménez: quan hi hagi aquest tipus d’activitats, 
informaràn si us plau al Consell del Poble de Corró d’Amunt? Senyor Jiménez: resten 
encara beques menjador, aixó ho hem parlat al punt del pressupost, i ja l’havíem 
incorporat a les preguntes. Amb el pressupost d’aquest any, paguin les poques beques 
que queden que encara no s’han cobert. Són molt poquetes. No costa res fer-ho, i 
estem ja molt tard. Senyor Colomé: per què renoven el conveni amb la fundació 
Humana Pueblo a Pueblo? Són una empresa amb guanys milionaris, i sota sospita de 
no ser una ONG, sinó una secta i una empresa amb ànim de lucre. A canvi, no es 
promou la recollida. Per què no es promou, a canvi, la recollida de roba amb la 
fundació Un sol Món, de Cáritas, i de Catalunya Caixa? Que aquesta sí que té 
aplicació sobre el territori, i té més credibilitat que altres organitzacions estatals, i a 
més, té un treball social prou reconegut. Això ja es va avisar fa plens, en aquest mateix 
Consistori, de que era una empresa sospitosa, o sigui, una secta, i tenia ànim de lucre. 
Senyor Colomé: quines explicacions poden donar, ja sé que les han donat al Butlletí, 
però si us plau, que a partir d’ara cadascú faci constar les seves dietes personals com a 
tals, i busquin llocs més econòmics pel Consistori. Senyor Colomé: l’Ajuntament ha 
perdut un judici que costava 100.000 € i no estava previst al pressupost. Tenen que fer 
una modificació breument. Per què no preveuen que es poden perdre els judicis? I de 
quines partides treuen aquests diners? Senyor Torres: aquesta ja l’hem feta, s’ha donat 
avui a la informació de les pliques en el contracte. Després, parlant del tema judicial, 
quan parli del judici del tema semàfor Fotovermell, què passarà amb els milions que 
tenen que retornar? I a què afectaran? Gràcies. Ah, una cosa. Demanem que augmenti 
el plaç de debat dels plecs de les escombraries, si pot ser, un mes més, per tindre temps 
a mirar-ho bé. I van comprometre’s des del començament de la legistatura a permetre 
a tots els grups a tindre suplents a tots els llocs, per tindre vot tots els organismes quan 
algú es posa malalt. Continuem esperant. Gràcies. 
 
Pren la paraula el senyor CORCHADO i diu: Una pregunta. Aprofitant que vostè ha 
comentat abans que es faria una Comissió per fer una redacció del nou ROM, que ens 
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sembla perfecte, considerem que està bastant obsolet, ha comentat que la persona 
redactora o coordinadora, no ho tinc clar, és l’antic ex-secretari? Això tindrà cap mena 
de cost per l’Ajuntament? I en el cas de que sigui la resposta afirmativa, crec que 
aquest Ajuntament té suficient personal format perquè no tingui cap mena de cost. Si 
el tingués. Gràcies. Passo un moment la paraula al meu company.  
 
Pren la paraula el senyor MARÍN i diu: Bé, la meva pregunta és pel regidor 
d’Urbanisme, i és referent a l’ocupació de la via pública, i aquesta pregunta ja li vaig 
fer en l’anterior Ple, però la seva resposta no va ser prou clara, i aleshores torno a fer-
la. L’empresa que té en aquests moments, que va guanyar el concurs d’aparcaments de 
camions al Pla de Llerona, està fent una ocupació de via pública. Com ho tenim, això? 
Aviam, aquesta empresa ha tramitat, pregunto, l’ocupació de via pública? o, sense anar 
més lluny, aquest és un tracte que es farà extensiu a la resta de gent que facin un tipus 
semblant d’ocupació? És a dir, en poques paraules, si ens podria aclarir aquest punt. 
Això sí, si està, com em vau dir l’altre vegada, dintre de lo que seria un Pla d’actuació 
del Pla de Llerona, que és lo que jo vaig entendre, us demanaria que ens ensenyessiu 
aquest Pla d’actuació amb la que comprén doncs aquesta ocupació de la vorera del 
carrer.  
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Alguna intervenció més? Passaríem a les 
respostes.  
 
El senyor TORRES diu fóra de micròfon: Yo solamente quiero comentar una cosa. 
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Senyor Moisés Torres. 
 
Pren la paraula el senyor TORRES i diu: Señor Vega, cuánto tiempo necesita más para 
estudiarse el pliego de las basuras? Un mes más? Tres semanas más? Vamos, yo, vale, 
yo tomo nota y le contestaré. Gracias. 
 
Pren la paraula la senyora PRUNA i diu: Si. Bona nit. Senyor Vega, no he entès lo que 
m’ha dit de la riera Carbonell. Li tinc que dir la veritat, eh? Lo demés ho he entès tot 
molt bé, però lo de la riera Carbonell no, perquè no he entès què em deia que hi havia. 
Que hi ha rates? Val, això és Salut pública, i tant que sí.  
 
El senyor ALCALDE comenta fóra de micròfon: Però no ens han denunciat, a més.  
 
Pren la paraula la senyora PRUNA i diu: Però ningú ens ha entrat res, perquè nosaltres 
això no ho sabíem.  
 
El senyor BERNABÉ comenta fóra de micròfon: Això consta en l’informe.  
 
Pren la paraula la senyora PRUNA i diu: Val. A quin lloc em diu que està, això? 
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El senyor ALCALDE comenta: Has de contestar. És que ja ho has dit, al final de la 
riera Carbonell, els horts d’en Ballús i les Bachs.  
 
Pren la paraula la senyora PRUNA i diu:  Ah, si, ja sé on és, val. Bé, això contestat. 
Catàleg de camins. Es van entrar, ja sap que això és la Diputació, que ha fet el catàleg 
de camins, i és el que realment ha recollit totes les aportacions que s’han fet. No fa 
molt encara se’n van portar, vull dir que n’hi ha hagut moltes. Quant tardaràn? No ho 
sé, però així que ho tinguem, evidentment que ho farem públic. Però és una cosa que 
fa la Diputació. Ha fet, i fa, aquestes aportacions. Sobre els camps cremats. Els camps 
cremats, els d’Adif, que abans se’n parlava aquí, s’han posat en contacte de seguida ja 
també amb nosaltres, vénen la setmana que vé per veure exactament l’abast d’aquesta 
cremada, val? Perquè això, resulta que aquests d’Adif van tirar fitosanitaris. Creiem 
que havia de ser amb molt de vent, i nosaltres els exigim, apart que paguin, diguin què 
és el que han posat en aquí per matar les herbes, perquè es dóna la casualitat que van 
matar l’ordi, però les herbes, n’hi ha moltes. Val? Però que sàpiga que la setmana que 
vé, vénen. Es van posar en contacte l’endemà mateix. Sobre la tala de Llerona. La tala 
de Llerona fa a prop d’un any, el 15 de març de l’any passat, se’ns van informar els 
tècnics de la Generalitat, del Departament d’Agricultura, van venir a fer tota una 
inspecció dels arbres de la riera, dels pollancres que hi ha, tant de la Garriga com de 
Llerona, i ells ens van informar que estaven malalts i que ens tallarien. Ens van dir que 
quan féssin aquesta tala ens avisarien. Ens van dir que seria pel setembre. En el 
Consell del Poble de Llerona vaig informar de lo que passaria, de lo que havien dit, i 
que tallarien. No ho van fer ni al setembre, ni a l’octubre, ni en el desembre, i sempre 
ens anaven dient: “Si, el mes que vé”. Jo cada mes vaig anar informant, perquè era una 
cosa que tots no ens agrada veure que talen els arbres, però ens van explicar que 
estaven malalts i que podriem tenir algun disgust, perquè diu que el pollancre té una 
vida de 12 a 14 anys, i aquest en porten més de 30. I que d’adintre, doncs estaven 
dolents. Bé, es va fer ara, hi ha hagut molt rebombori, evidentment. Ells ens han dit, 
perquè és clar, jo em vaig posar molt nerviosa també, perquè clar, la gent tothom 
pregunta, però nosaltres, al Consell del Poble s’havia anat dient mes per mes que això 
passaria. Nosaltres els hem exigit doncs, que tornin a replantar, i ens diuen que de 
moment no tenen pressupost, però que el pollancre ens diu que en dos anys tornarem a 
tenir plansons. I que ells se’n cuidaran que pugin rectes i tot això. La veritat, ens 
agradaria més que féssin la replantació amb uns arbres que no fóssin pollancres, 
perquè tothom sap del borró que fan. Bé, hi estem a sobre però, repeteixo, no és 
nostre, és la Generalitat. I la tala de Can Bruguera. La tala de Can Bruguera, doncs ens 
ha passat de que, és a dir, aquesta tala massiva que s’ha fet, ells estaven molt ben 
assessorats, la Generalitat, amb un Pla de gestió molt ben fet pel Centre de la propietat 
forestal (és de la Generalitat, el Consorci forestal) i han resultat de que ells s’han 
acollit a la Llei Òmnibus, que des del 2010, per fer aquestes actuacions, no necessiten 
llicència. Nosaltres, com Ajuntament, sí que volem que els serveis jurídics mirin 
realment si és així que ho podien fer. Però ells estan ben assessorats, perquè inclús 
avui, en el Parlament, la Consellera d’Agricultura ha sortit, no a parlar d’aquest cas, 
sinó de molts altres que hi ha dintre de Catalunya, perquè diu que hi ha molta més 
forestació que no pas terra, i estan donant permís de tales fins i tot per tornar a posar 
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vinya en llocs que ara hi ha bosc i que abans hi havia vinya. I que volen arribar a un 
consens amb els Ajuntaments, perquè lo que ens trobem aquí, que la nostre, nosaltres,   
el nostre Pla General no ho permet, també haurem de fer una revisió. Llavors, la 
Consellera ha dit, inclús, que es farien convenis, abans de fer aquestes coses, amb els 
Ajuntaments, per arribar a acords, perquè no ens trobem amb casos com el que ens 
hem trobat avui. Em sembla que he contestat tot lo que m’ha preguntat.  
 
Pren la paraula el senyor JIMÉNEZ i diu: Senyor Vega, crec que la senyora Pruna ha 
contestat perfectament a lo que vostè demana, que fem extensiu al Consell de Poble. 
Vostè forma part, per tant, també li demano la seva col·laboració i que podem fer 
conjuntament aquesta informació. També forma part de les possibilitats de fer-ho. No, 
no, però jo donc la paraula. A vostè li donc la paraula sempre que me la demana. 
Beques menjador. Mirarem aquests punts que falten, i veurem també que hem de 
revisar, en tot cas, la situació dels que queden pendents i acompleixen tots els 
requisits.  
 
Pren la paraula el senyor GANDUXÉ i diu: Bé. Senyor Vega, vostè m’ha acribillat a 
preguntes. I, no, no, si, no, si està bé, si està en el seu dret. Vostè està en el seu dret. 
Algunes de les preguntes que ha fet, vostè ja les ha demanades per escrit. Bé, jo les hi 
contestaré per escrit. Vostè tindrà una millor informació, detallada, de lo que vostè em 
demana. I crec que és correcte el meu procediment, estic en el meu dret i, escolti, cap 
problema. Senyor Marin, ídem de ídem. Faré lo mateix. O sigui, li contestaré a vostè 
per escrit, i en perfecció, tindrà tots els detalls. I també li dic: si vostè vol passar per 
l’Àrea (que a vostè el veig molt per aquí), també l’informaré de tal com està aquest 
tema.   
 
El senyor BERNABÉ comenta, fora de micròfon i no queda enregistrat. 
 
Pren la paraula el senyor GANDUXÉ i diu:  Sí senyor, home. 
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Perdoni. 
 
El senyor BERNABÉ fa uns comentaris fóra de micròfon. 
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Doncs si no contesta en aquest Ple, li 
contestarà en el següent, no es preocupi. Escolti, no es preocupi. 
 
Pren la paraula el senyor GANDUXÉ i diu: No, no, perdó, vostè. 
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: El que s’ha de fer és contestar. Jo crec que 
per escrit és correcte, pero si li contesten per escrit, en el proper Ple llegirem la 
contesta que s’ha fet per escrit. No hi ha problema. Deixeu-me mirar el ROM en 
aquest aspecte. Ho miraré. Però si és així, ho farem, no es preocupi.  
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Pren la paraula el senyor GANDUXÉ i diu: Vostè no, perdoni, que no haurem 
d’esperar al proper Ple. En quinze dies ho tindran, i si puc menys, menys. Val? 
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Molt bé. Jo, cosetes, val? Cosetes. Mesura 
urgent el camí de Marata. De fet, no en fèiem cap, perquè al camí de Marata ja hi ha la 
cruïlla, ja hi ha el bot, ja hi ha quatre senyalitzacions prèvies a cada costat. Però si ens 
deixeu, pintarem tot el camí, hi posarem faros lluminosos perquè al vespre la gent vegi 
les voreres de, vull dir, els marges del camí, perquè allò és molt fosc. Però jo crec que 
això és una qüestió de la Comissió. Jo em pensava que això era una qüestió de la 
Comissió. No que féssim nosaltres, sinó que la Comissió ho acordés. Com a 
emergència, ja s’ha fet. S’ha pintat el ressalt, i hi ha quatre senyalitzacions prèvies. Pel 
tema del viatge solidari el Ramassar, és el tercer viatge que fan. Nosaltres hi fem una 
aportació de 2.000 € i material esportiu solidari per valor del que sigui, uns cent quilos 
de material. Les expectatives del Ramassar eren altres, i han renunciat a aquesta 
aportació de l’Ajuntament i a aquest material solidari, però l’Ajuntament ja ha fet 
aquesta aportació. L’ha feta. El primer any, es va aportar molt més. El segon any, ho 
van anar baixant perquè, a més a més, no tot una entitat s’ho ha d’emportar, i vam 
comprar una cadira de rodes per al Jordi Madera, que possiblement anirà als 
paralímpics de Rio de Janeiro. Aquest cap de setmana va guanyar la Marató de Sevilla. 
I aquest any, farem alguna altra acció també solidària, però no només amb el 
Ramassar, i gastant-nos tots el calés amb el Ramassar, perquè no pot ser, en aquest 
aspecte. El tema d’Humana. Amb Humana tenim un conveni que, a més a més, ens 
donen tiquets perquè gent necessitada del municipi pugui anar a buscar la roba. I a més 
a més, ens paguen una quantitat per contenidor, que també després la podem utilitzar. 
Que jo sàpiga, és una entital legalment constituïda. Si fós tal i com vostè diu, estarien 
a la pressó. Llavors, a partir d’aquí, Humana està fent la seva feina, com està fent 
alguns altres. I potser ens equivoquem en això, però que jo sàpiga, està legalment 
constituïda i fa les coses com ha de fer. A l’Ajuntament de les Franqueses ens dóna 
tiquets de 25 € per comprar roba de segona ma la gent necessitada, que repartim des de 
Serveis Socials. 
 
El senyor BERNABÉ, fóra de micròfon, diu: És una botiga! 
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Evidentment. Més un tant per cada 
contenidor que hi ha, que aquests diners passen a la caixa de l’Ajuntament. El tema de 
les dietes personals, a mí em comuniquen que la despesa està ben efectuada, i per això 
l’Interventor i el Secretari la van validar. A partir d’ara, escolteu-me, jo no vull 
problemes d’aquest tipus. Molt al contrari. Que cadascú se la passi? Doncs cadascú se 
la passa, no hi ha, escolta’m no tinc aquí cap mena de problema. Però aquest tipus de 
despesa, que és una acció de treball, una jornada de treball i una acció formativa, es 
pot passar globalment. Si nó, no ens ho haguéssin firmat ni Secretari ni Interventor. 
Pel tema les sentències, aquesta sentència, en particular, per què no estava 
pressupostada? Perquè es va guanyar en primer instància. Es va guanyar, val? Després 
s’ha perdut en apel·lació. Tot i així, al pressupost sempre posem una partida de 75.000 
€ en fons de contingència, per coses com aquestes. I també, els majors ingressos els 
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podem aplicar aquí, en aquestes sentències. Aquestes s’han de pagar, obligatòriament. 
En el tema del Fotovermell. En el tema del Fotovermell, si haguéssim de tornar els 
diners perquè hi ha una sentència, evidentment els tornaríem. Ho vaig dir en el Ple 
passat, i ho dic a aquest. Ara bé, hem demanat també un informe jurídic amb una 
empresa important, perquè comencen a sortir (i ara ja ho explico públicament), 
comencen a sortir sentències. Hi ha alguna que tira cap a algun costat, però hi ha 
d’altres que tiren cap a un altre. Les hem estudiat, els nostres serveis tècnics també les 
han estudiat. I el nostre sistema no es basa en metratge, es basa en un vídeo que és un 
vídeo grabat i, a més, multa el policia. És el policia el que multa. Per tant, ara estem 
esperant l’informe jurídic, perquè volem tenir la certesa de que això és així. 
Evidentment, la Plataforma està (i només faltaria) en el seu dret per prendre les 
accions que cregui oportunes. I l’Ajuntament també està per defensar-se, està clar. Si 
aquest informe jurídic és positiu, nosaltres, evidentment, com no pot ser d’una altra 
manera, aquest sistema funciona, funciona bé. Properament us passarem informes i 
ràtios de com ha baixat la sinistralitat i com ha baixat... 
 
Hi ha rialles i aplaudiments entre el públic assistent.  
 
Continua parlant el senyor ALCALDE i diu: ... perdoneu, si us plau. Si us plau. Us 
estic donant explicacions, val? I sobretot, com ha baixat la velocitat en tot el tram urbà 
(se sent intervenir el públic). Si us plau, si us plau. Els hi deixaré fer el que creguin, 
l’únic que els hi demano respecte, res més que això. I fins ara, s’estan comportant, jo 
també aixó ho dic. Aviam, nosaltres podíem actuar quan hi ha concentracions d’aquest 
tipus i no ho estem fent. Ni ho farem, perquè no és la nostra manera. Sempre i quan, 
després tots ens comportem bé. En aquests moments, pels tres punts estan passant 
840.000 vehicles. I estem multant al 0,10%. Per tant, al 99,90% de la gent no s’està 
multant, per algo serà. Passem al tema del plec d’escombraries. Aviam, havíem dit fins 
el 18, deixeu-nos que ho plantejem. No crec que hi hagi cap problema per passar-ho 
un mes més, però marcarem una data. Us direm una data, la qual finalitza  el termini. 
El tema de l’exsecretari. Hem perdut un assessor, un tema jurídic. Al senyor secretari 
li farem un contracte fins a final d’any, d’assessorament, per unes certes hores i unes 
certes tasques. Ens falta tema jurídic, i no podem contractar gent, a no ser que sigui un 
funcionari de la casa, que ens vingui en comissió de serveis, i de moment, no el 
trobem, no és fàcil. Perquè contractar personal eventual, el Ple no ens deixarà, oi que 
no? Doncs ho hem de fer d’aquesta manera.  
 
 
El President aixeca la sessió, de la qual, com a secretari estenc aquesta acta.                                                                              
 
 


