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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
 

Data: 20 d'octubre de 2016 
Caràcter: Extraordinari 
Horari: 21.00 a 21.40 hores  
Lloc: Sala d’Actes de la Casa Consistorial 
 
Hi assisteixen: 
 
FRANCESC COLOMÉ TENAS, alcalde 
JUAN ANTONIO CORCHADO PONCE, primer tinent d’alcalde 
FERRAN JIMÉNEZ MUÑOZ, segon tinent d’alcalde 
ROSA MARIA PRUNA ESTEVE, tercera tinenta d’alcalde 
JOSÉ ANTONIO AGUILERA GALERA, quart tinent d’alcalde 
MOISÉS TORRES ENRIQUE, regidor 
MARINA GINESTÍ CRUSELLS, regidora 
JORDI GANDUXÉ PASCUAL, regidor 
RAFAEL BERNABÉ PÉREZ, regidor 
ELISABET PERICAS TAULATS, regidora 
GERMÁN LÓPEZ SÁNCHEZ, regidor 
JOSÉ ALEXANDER VEGA SABUGUEIRO, regidor  
JUAN ANTONIO MARÍN MARTÍNEZ, regidor 
ÀNGEL PROFITÓS MARTÍ, regidor 
ROSA MARIA CASSÀ VILA, regidora 
FRANCESC TORNÉ VENTURA, regidor 
 
JOAQUIM BACH FABREGÓ, interventor accidental  
ALEJANDRO MARTÍN VÀZQUEZ, secretari accidental 
 
S’ha excusat: 
 
JAVIER ÁLVAREZ ÁLVAREZ, cinquè tinent d’alcalde 
 
 
El President obre la sessió. 
 
El senyor President comenta: Bé. Benvinguts al Ple extraordinari de data 20 d’octubre 
de 2016, atenent a un únic punt de l’ordre del dia. 
 
 
ÚNIC.- PROPOSTA D'APROVACIÓ PROVISIONAL DE LES 
MODIFICACIONS DE LES ORDENANCES FISCALS REGULADORES DELS 
TRIBUTS MUNICIPALS PER A L'EXERCICI 2017 
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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 d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran d’aprovar-se 
simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del text 
legal esmentat estableix que les Ordenances fiscals contindran com a mínim la 
determinació dels elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les 
dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació. 
 
Quan es modifiquen 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 
comunicació informativa amb els ciutadans. 
 
Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei general tributària, i  
l’article 12  del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals possibiliten que les 
Entitats locals adaptin l’aplicació de la normativa tributària general al règim 
d’organització i funcionament propi de cada Entitat, previsió aquesta que justifica la 
proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, amb les modificacions que s’escaiguin,  una 
Ordenança General, redactada a l’empara de l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases del règim local. 
 
En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals 
municipals obeeixen, al compliment de les previsions normatives esmentades 
anteriorment. 
 
Vistos els informes tècnic econòmics a què es refereix l’article 25  del text refós de la 
Llei reguladora de les hisendes locals, en els quals es posa de manifest el valor de mercat 
de la utilitat derivada de la utilització privativa o aprofitament especial del domini 
públic local en cadascú dels supòsits que originen la imposició de taxes o la modificació 
de les seves tarifes. 
 
Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització 
d’activitats administratives de competència local, que s’imposen o es modifiquen, 
l’import de la recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible del 
servei o activitat que es prestarà, conforme al que preveu l’article 24.2 del text refós de 
la Llei reguladora de les hisendes locals. 
 
Vista la Memòria de l’Alcaldia, els informes de la Secretaria i la Intervenció, es proposa 
al Ple l’adopció dels següents 
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ACORDS: 
 
Primer.- APROVAR PROVISIONALMENT l’Ordenança que s’adjunta i forma part del 
present acord Ordenança general de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels 
ingressos de dret públic municipals, que haurà de regir per a l’exercici 2017 i següents 
i derogar amb efectes d’1 de gener de 2017 l’ordenança vigent reguladora de la gestió, 
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals. 
 
Segon.- APROVAR PROVISIONALMENT per a l’exercici de 2017 i següents la 
modificació de les Ordenances fiscals que a continuació es relacionen, així com el seu 
text refós: 
 

1. Impost sobre béns immobles (IBI) 
2. Impost sobre activitats econòmiques (IAE) 
3. Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM) 
4. Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU) 
6. Taxa per expedició de documents administratius 

 11. Taxa per la prestació de serveis de cementiri 
12. Taxes per la prestació del servei de gestió de residus municipals 
13. Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 
17. Ordenança general reguladora dels Preus públics 
21. Taxa per l’obertura de sondatges o rases en terrenys d’ús públic i qualsevol 
remoguda en la via pública del paviment o de les voreres  
22. Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb mercaderies, materials de 
construcció, runes, tanques, puntals, estíntols, bastides i altres instal·lacions 
anàlogues  
24. Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat  
lucrativa 
25. Taxa per la instal·lació de quioscos en la via pública 
26. Taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats 
en terrenys d’ús públic i indústries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic 
31. Taxa per la instal·lació de portades, aparadors i vitrines i per la instal·lació 
d’anuncis que ocupen el domini públic local  
34. Preu públic per la prestació del Servei d’Atenció Domiciliària 

 
Tercer.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació  
d’Ordenances fiscals per a l’exercici de 2017, així com el text refós aprovat, seran 
objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província. 
 
Quart.- EXPOSAR al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords 
provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals aprovades de nou o 
modificades 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. 
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Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, 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. 
 
Cinquè.- PUBLICAR els anteriors acords provisionals en un diari dels de major difusió 
per a coneixement general. 
 
 
Pren la paraula el senyor JIMÉNEZ i diu: Bona nit a tothom. El que cal destacar de les 
ordenances que proposem avui és que el criteri general és la no variació dels tipus 
impositius i una congelació de les taxes i preus públics, en la mateixa línia que els 
exercicis 2015, 2015 i 2016. Només faré una descripció de les variacions que 
sofreixen les diferents ordenances. El demés, com els tipus és el mateix, no faré cap 
comentari. En l’Ordenança número 1 es modifiquen els determinats articles que 
regulen beneficis fiscals, base imposable i liquidable, règim d’ingrés, per tal d’adaptar 
l’ordenança a la proposada per l’Organisme de gestió tributària de la Diputació de 
Barcelona. En la 2, es mantenen els tipus impositius i es modifiquen determinats 
articles per concretar els terminis per sol·licitar beneficis fiscals. Així mateix, 
s’actualitza el nomenclàtor de carrers, introduint els carrers del sector N, i es 
corregeixen alguns errors tipogràfics. La número 3, es modifica l’article 9 per aclarir 
el període de cobrament de l’impost. La número 4, es modifica l’article 2 afegint com 
un supòsit de no subjecció i s’adequa el redactat a l’ordenança a la normativa vigent 
en matèria de sòl i rehabilitació urbana. La número 6, s’aclareix el supòsit de 
devolució de taxes per concórrer a proves selectives. La 7, no té cap modificació. I ja 
passem a la 11, es suprimeix l’article 11, que establia la gestió per delegació. Són tot 
puntualitzacions molt puntuals. La 12, es manté el text i es fa constar en l’ordenança el 
fraccionament dels pagaments pels rebuts domiciliats i es clarifica el règim de 
declaració i ingrés. La 13, es modifica l’annex de l’impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres per l’actualització de l’import del mòdul bàsic establert pel 
Col·legi oficial d’arquitectes de Catalunya, que passa de 486 €/m2 a 482. En la 22, 
també es suprimeix l’article 11 de gestió per delegació. En la 24, es varien els períodes 
de pagament trimestral de la taxa fiscal de l’article 6 per tal adaptar-los als períodes 
que contempla l’actual ordenança d’ocupació de l’espai públic en taules, cadires i 
instal·lacions anàlogues de les Franqueses del Vallès. En el 25, es manté el text però 
es suprimeix la referència al moment en que es realitza el càrrec en compte dels rebuts 
domiciliats i es suprimeix l’article 11 de gestió per delegació. En la 26, es modifica el 
text de l’epígraf 5.1 de l’article 6, rodatge cinematogràfic, per tal d’adequar el seu 
contingut al fet tributari que el motiva i es suprimeix l’article 11, gestió per delegació. 
La taxa per la prestació de serveis de l’Escola municipal, això és una taxa que ja va 
estar aprovada definitivament pel Patronat municipal de Cultura el passat mes d’abril 
per tant, ja està contemplat. Els preus públics pel Servei municipal de les llars és el 
mateix, ja es va aprovar el passat mes d’abril pel Patronat municipal de Cultura i 
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Educació. I també tot el que és referent als preus del Patronat d’Esports també va ser 
aprovat en la mateixa data. Per tant, això seria el resum del que contempla i ara estem 
a disposició de qualsevol consulta que vulguin fer. 
 
El senyor President demana si hi ha alguna intervenció al respecte. 
 
Pren la paraula el senyor VEGA i diu: Gràcies, senyor Alcalde. Gràcies, regidors. 
Bona nit. En primer lloc fer un prec, que és que si fem plens extraordinaris busquem 
un horari més conciliable, si us plau. Bé, en aquest punt, en primer lloc el que ens 
agradaria és demanar a tots els grups, donat que el govern ens presenta uns comptes 
que, com diuen, són molt semblants des de fa tres anys (que bàsicament són els 
mateixos comptes congelats, o les mateixes taxes o impostos congelats o mantinguts 
en el mateix tipus impositiu) ens agradaria que els grups que modifiquin les seves 
postures de vot expliquin les raons i argumentin la situació. En el nostre cas, és 
possible que modifiquem la postura de vot. Fa un any vam votar en contra la proposta 
del govern, i volem argumentar la nostra postura. En primer lloc, volem començar 
dient que les propostes que havien arribat per part d’aquest govern de canvi, de noves 
formes, no les veiem reflectides en aquest procés. De fet, trobem que si de veritat hi 
havia una voluntat de buscar un consens i fer una proposta participativa i amb voluntat 
a tothom per intentar arribar a un punt comú, no hauria estat de més, per exemple, fa 
un mes, comunicar a tota l’oposició quina era la proposta del govern i preguntar-nos si 
teníem alguna idea, alguna proposta, algun tema que volíem preguntar si seria possible 
incorporar. Què ens hem trobat? Que aquesta proposta que ve per part del govern 
d’ordenances fiscals, hem tingut cinc dies per consultar l’expedient, perquè es va 
convocar el ple extraordinari la setmana passada, i el temps que hem tingut per veure 
la proposta són cinc dies. I si volem fer propostes, hem de tornar a presentar-les com 
al·legacions durant el temps d’exposició pública. Això ja marca que ja només per això, 
no votarem a favor de l’aprovació inicial perquè volem tenir el dret a poder fer 
propostes i al·legacions. Esperem que aquests aires, o nou funcionament, o noves 
formes de funcionar que es van pregonant per part del govern, en el futur siguin reals i 
puguem això, no és molt complicat, un mes de que puguem seure i parlar. Sí que és 
veritat que a l’àmbit de tarifació social i subvencions a l’IBI hi ha un canvi. Un canvi 
que vam proposar nosaltres a través de moció, que ja portàvem molts anys demanant 
com a al·legacions a les ordenances fiscals i que, per fi, després de que hi hagués un 
mandat de Ple, hem aconseguit seure, fer un treball i fer una primera proposta que no 
ens sembla dolenta i que sembla ser que s’incorporarà, que a nosaltres ens agradaria 
tindre sobre ferm. De fet, en aquesta proposta excepte en el que seria tarifació social 
en alguns aspectes d’esports, en la resta d’aspectes com serien escoles bressol, Can 
Font i altres serveis com l’Escola de música, està pendent que aquestes modificacions 
es facin en posterior als preus del proper curs. Confiem en que el govern mantindrà la 
seva paraula i es farà. Clar que aquesta feina encara està pendent per fer. També això 
passa amb el tema del reglament de subvencions per l’IBI. Esperem que abans de 
finals d’any ja tinguem (bueno, el pressupost l’hem de debatre i votar-lo abans de fi 
d’any) esperem que el pressupost tingui la partida que sigui necessària i esperem que 
(en el proper Ple ja no pot ser, però al novembre o al desembre) es voti el Reglament 
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de subvencions d’aquest tema, de subvencions a l’IBI. Si, aquesta part la trobem 
positiva, que siguin acceptades les nostres propostes, això que ja portem com a mínim 
tres exercicis demanant aquesta proposta i per fi, perquè hi havia un mandat de Ple, 
se’ns ha fet cas i es una cosa que valorem encara que ha sigut difícil, ha costat. Altres 
aspectes no els trobem positius: aquest aspecte de que no se’ns permeti fer propostes, 
ja portarà, ja l’anunciem, una al·legació que és una proposta a que el govern accepti, si 
vol, encara que trobem que és un tema que no hauria de passar cap conflicte, la creació 
d’una taxa per procés d’obrir expedients per investigar si l’habitatge que té la banca 
està fent un ús indegut o no. És una taxa que ja l’han començat a fer ajuntaments grans 
i d’aquesta comarca, o capitals com Barcelona i que, a més, té les sentències judicials 
que defensen la seva legalitat. Per tant, no tenim ni inseguretat jurídica i és una eina 
que necessitem perquè estem dedicant recursos de l’Ajuntament a fer aquest treball. 
De moment, el que defensem és que, com a mínim, ens abstindrem. I depenent de 
quina sigui la voluntat d’aquest Ajuntament en l’aspecte al·legacions, que en el segon 
torn pugui fer més propostes, decidirem la nostra postura. Espero que els demés grups 
m’expliquin quina és la seva postura. Gràcies.  
 
Pren la paraula el senyor CORCHADO i diu: Bé, gràcies, Alcalde. Bona nit a tots i a 
totes. Trobo una mica xocant que els grups de l’oposició, en aquest cas LES 
FRANQUESES IMAGINA, demanin als altres grups el que han de fer o no han de fer. 
Jo em permeto el luxe, també, de dir que estaria molt bé que, a vegades, alguns grups 
siguessin més proactius. O sigui, tothom sabia cinc dies per canviar unes ordenances 
que no han tingut cap mena de modificació, bàsicament, i les modificacions que han 
tingut són molt clares. Jo, com a regidor d’Esports per exemple, no he tingut cap mena 
de trucada per demanar-me ni la més mínima informació de a què eren deguts els 
canvis, per què es produïen aquests canvis, i en cinc dies crec que, de forma molt 
clara, es podia haver preguntat també. O sigui, el nostre grup, al qual jo represento, 
intenta canviar, intenta modificar les coses, no tot a la velocitat que ens agradaria, però 
és un govern obert que és més transparent, que suma voluntats i que, de mica en mica, 
van canviant dinàmiques i formes de fer les coses. I a vegades, també demanaríem que 
alguna vegades fossin més proactius (alguna vegada, no estic dient que no ho siguin, 
però que alguna vegada sí que fossin més proactius) i evidentment, amb cinc dies de 
temps, torno a dir que potser preguntar a Intervenció no és el mateix. O sigui, vostès 
tenen uns grups polítics, als quals es poden adreçar, que són els que dirigeixen la 
regidoria. Jo crec que és una altra forma de treballar. Llavors, els dic que vinguin a 
parlar, que truquin i que veuran que no només tindran la resposta del nostre grup, sinó 
la resposta de tots els grups d’aquest govern. Llavors jo, en comptes de dir que no es 
fa, que no es diu, que no hi ha forma de, que no s’avança en determinats temes, que els 
aires. A vegades hem d’obrir finestres tots plegats. N’hem de veure, i veure clarament 
que les coses canvien i que hi ha realitats diferents. Només cal que també vostès 
creguin en això. Gràcies. 
 
Pren la paraula el senyor PROFITÓS i diu: Bona nit a tothom i gràcies als que heu 
vingut sense tenir-ne obligació. Unes quantes coses. La primera, deixar constància des 
del nostre punt de vista (que em penso que és el correcte) que no calia la celebració 
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d’aquest Ple extraordinari. Nosaltres tenim un Ple el dia 27, la setmana que ve. Un Ple 
ordinari en qual haguessin pogut encabir perfectament aquest punt com un altre punt 
de l’ordre del dia, i estar dins del termini per aprovar, o no, aquestes ordenances. En 
qualsevol cas jo des d’aquí demano (i suposo que es pot demanar des d’aquí) una 
quantificació per part dels serveis a que correspon d’aquest Ajuntament, de quin és el 
cost de convocar aquest Ple extraordinari, entre dietes de càrrecs públics, hores del 
personal, cost de la retransmissió, etc. En segon lloc, no ens han consultat per aquestes 
ordenances però això no és un motiu per votar a favor o per votar en contra. A veure, 
nosaltres votarem a favor o en contra en funció dels continguts dels punts. Fa un 
moment s’ha dit que no som proactius, que no hem demanat explicacions de les 
modificacions de les ordenances. No calia, perquè les modificacions que la seva àrea 
presenta, que per cert senyor Jiménez, no és cert el que vostè ha dit que aquests preus 
estiguessin pactats, igual com va passar amb els preus de Cultura, etc. Els preus de 
Patronats de Cultura sí que estan fixats, però aquí ens porten unes ordenances 
modificades i aquesta modificació no ha passat pel Patronat d’Esports. En qualsevol 
cas, no cal que li preguntem, aquestes modificacions són exactament o molt semblants 
a les que el govern de CONVERGÈNCIA I UNIÓ, en aquells moments en solitari, va 
presentar fa un any. Fa un any les vam veure, les vam analitzar, vam dir i vam decidir 
des del grup d’ESQUERRA que si aquests increments de preu hi eren, no les votaríem. 
I aquests increments, aquestes matrícules, tot això va desaparèixer de les ordenances. 
Voldria que en el segon torn ja que vostè, regidor Corchado, ha parlat d’això, ens 
expliqués una mica en què justifica el canvi. Jo no sé si és que l’any passat no tenia 
suficient informació i aquest any la té, però a veure, voldria remetre a la gent que ens 
pugui escoltar o que pugui llegir l’acta d’aquest Ple a les pàgines des de la 8 fins a la 
20 del Ple d’aquest Ajuntament, del 29 del 10 de 2015, ara fa un any menys una 
setmaneta, en el qual es va tractar això, es va tractar de l’aprovació de les ordenances 
i, en aquells moments, vostès van dir que no van voler negociar els canvis que el 
govern els hi proposava perquè no estaven d’acord amb l’augment de les taxes que 
havien de patir els ciutadans. Van reconèixer que això ja era fora, però van dir que 
volien fer pagar una matrícula anual per jugar a handbol, a bàsquet, a bàdminton, etc. 
Llavors, bàsicament el que canvien aquestes ordenances és això, és Esports. I només 
dir aquestes dues coses. Una, que no és cert que això ja vingués donat d’abans i que 
hagués estat aprovat pel Patronat, etc. Dues, i em penso que és molt important insistir-
hi, no cal celebrar aquest Ple avui, no cal tenir aquesta despesa extraordinària. I a 
partir d’aquí, jo els hi anuncio que el nostre vot serà en contra d’aquestes ordenances. 
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Alguna intervenció més? Passaríem al 
segon torn.  
 
Pren la paraula el senyor JIMÉNEZ i diu: És veritat que hi haurà un període 
d’exposició i de debat, per tant faran les propostes que cada grup consideri oportunes. 
El que sí que no acceptarem és una pujada, un augment de la pressió fiscal. Per tant, 
serà en base a no sé quins criteris. Però això està molt clar, que la voluntat és que no 
siguin incrementades. Les aportacions, totes seran ben rebudes però que hi ha aquesta 
situació que és clara per nosaltres. Respecte, tal i com ha dit el senyor VEGA, 
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evidentment que tot el que entra, hem treballat quant a tarificació i ajuts socials, vostè 
ja ho ha explicat: hi ha terminis que s’aplicaran  perquè es contemplen els pagaments 
d’aquests preus pel curs escolar, i per tant no s’aplicaran com vostè ha dit. I aquesta és 
una voluntat que ja l’hem comentat anteriorment en reunions anterior a aquest Ple, i no 
hem canviat des del que vam anunciar al que proposem ara, no hem canviat el criteri. 
Per tant, seran ben rebudes totes les seves propostes i ja està, de tots els grups.  
 
Pren la paraula el senyor BERNABÉ i diu: Si, segon torn. Si. Nosaltres l’únic que 
diem és que, igual que hem fet tot un exercici d’intentar negociar les bonificacions 
tarifàries, aquest exercici hagués estat bé haver-ho portat una mica més enllà i haver-
ho fet dels propis preus públics que estem aprovant. D’acord? És cert que, 
possiblement, no puguem retocar massa però això, en una taula de negociació, és més 
senzill de fer que ens tornin a obligar a presentar les mateixes al·legacions que vam 
presentar l’any passat i que, per cert, ens van desestimar al 90%, moltes d’elles dient: 
“No toca, perquè no estem discutint ara això, sinó que el que estem discutint és si entra 
o no entra dintre d’això”. O sigui, les idees quedaven fora, l’únic que discutíem era la 
part si es podia incrementar econòmicament, o no. Moltes d’aquestes al·legacions es 
van tombar així. Per tant, tot el debat polític es va obviar per aquesta via. I aquest any 
tornarem a presentar un altre cop al·legacions, evidentment. Les que vam presentar 
l’any passat que no es van aprovar. I les justificarem. I aquí veurem si ara realment hi 
ha voluntat política de negociar algunes, o si ens tornarem a tancar en banda de que 
tècnicament no és possible, que és el que van fer. En el nostre cas va ser així. En el cas 
dels socialistes, que també en van presentar, va ser que havien entrat fora de plaç. 
Bueno, clar que havien entrat fora de plaç, però hi havia una voluntat política d’arribar 
a negociar algo, o no? Perquè si no n’hi ha, i tal. També és cert que passem del no a 
l’abstenció, i això ho expliquem perquè hi ha aquesta voluntat de la tarificació i que 
nosaltres creiem que pot anar més enllà. Per tant, no ens tanquem en banda. Més d’un 
cop, nosaltres discrepem però des de Secretaria se’ns ha dit que votar a favor d’algo 
implica no poder presentar després al·legacions. Nosaltres sempre hem discrepat, 
d’aquest punt de vista. Però com no volem tenir problemes, ens quedarem amb 
l’abstenció. I ja presentarem les nostres al·legacions, que vam presentar i que les 
haurien de conèixer tots els regidors perquè van ser públiques: van passar pel Ple i les 
van desestimar. Ara, dit això, jo no entro en una guerra de que defensi cadascun el seu 
vot. Això, cadascú que faci el que vulgui. Però senyor Corchado, que ens digui a 
nosaltres que hem de ser més proactius quan vostès sumen dos dedicacions entre tres 
persones, 4,70 entre sis, i nosaltres entre els set regidors de l’oposició en sumem zero, 
home, també podia moure’s vostè cap a l’oposició de tant en tant. Vostè ha defensat 
contínuament les comissions informatives, i d’això es podia haver fet una comissió 
informativa, tranquil·lament. I ja sé que són tres de nou, o de deu, ara no sé. Nou, em 
sembla que són. Però escolti, perquè vostè ha estat en aquest cantó, no ens digui a 
nosaltres: “És que vostès haurien d’anar corrents darrera nostre a presentar unes 
propostes”. Bueno, i de l’altra part, què? No fem res? Presentem una proposta i ens 
quedem allà esperant? Nosaltres, des d’aquí sempre se’ns ha dit: “Qualsevol tema 
econòmic és tècnic i, per tant, Intervenció”. Això ho ha dit l’Alcalde a tots els plens i 
més, o Secretaria. Cap al personal tècnic. I ara ens diu vostè: “No, no, és que vostès ja 
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poden consultar al personal tècnic”. Que ja ho hem fet, hem consultat a l’Interventor, i 
l’Interventor, encertadament, ens ha resolt moltes qüestions que teníem. Perquè, a més 
a més: “Vinguin a parlar amb nosaltres”. No hi ha cap problema, ja vindrem a parlar 
amb vosaltres, però posi-se’n d’acord. Com a mínim això: posi-se’n d’acord.  
 
Pren la paraula el senyor CORCHADO i diu: Be. Per respondre al senyor Profitós, 
sobretot. Dir-li que en primer lloc, la realitat és canviant. I ens hem d’adaptar a les 
noves realitats. En primer lloc, dic si són conscients vostès que les matrícules aniran 
de forma íntegra destinades a les entitats i al manteniment de les instal·lacions que tots 
fem servir. Trenta euros equivalen a 2,5 euros al mes. Miri, estem orgullosos del 
funcionament del Patronat d’Esports, un patronat que subvencionem al 65% del total 
de l’activitat. Són molt pocs que es poden quantificar amb aquesta mà, els ajuntaments 
de la nostra àrea d’influència que arribin a aquests nivells. Les famílies del 100% han 
de fer-se càrrec només del 35, aproximadament. En qualsevol entitat esportiva amb un 
funcionament normal, el cost seria d’entre 400 i 600 Euros anuals. El Patronat 
d’Esports són només 225 Euros. Màxim de forma anual. És més, els hi recordo 
(perquè ja ha sortit un altre cop) que hem aprovat una tarificació social entre tots. Això 
ja és canviar, és obrir finestres i canviar les coses i les formes de fer. I ho hem fet entre 
tots. Que reduirà, en molts casos, de forma global, els activitats esportives, com també 
les activitats vinculades a Educació. I a més, també existeixen beques des dels Serveis 
socials per fer les pràctiques esportives. I des de l’Àrea d’Esports estem treballant en 
la creació d’un programa de beques propi per l’any 2017. El nostre treball com a equip 
de govern, i la nostra missió, és garantir que tothom pugui realitzar activitats 
esportives. I mantenir les instal·lacions de forma òptima pel seu ús. I és la nostra 
responsabilitat mantenir la viabilitat, sobre tot la viabilitat, dels nostres serveis, dels 
que prestem, perquè és la nostra responsabilitat. Repeteixo: matrícules que, de forma 
íntegra, van a les entitats esportives i al manteniment i millora de les instal·lacions que 
tots i totes gaudim. I evidentment, per aquesta raó votarem a favor.  
 
Pren la paraula el senyor PROFITÓS i diu: Regidor Corchado, del que vostè acaba de 
dir no hi ha cap mena de modificació amb el que hi havia l’any passat. L’any passat, el 
increment que el govern pretenia fer, en aquest cas CONVERGÈNCIA I UNIÓ, era 
exactament amb les mateixes finalitats, destinat a la mateixa cosa i el percentatge que el 
Patronat d’Esports cobria sobre la despesa total (tinc en aquí l’informe, no m’ho faci 
mirar) però era molt similar al que vostè acaba de dir ara mateix. Vostès van demanar 
l’any passat a la seva abrandada intervenció, dient que no votaria les ordenances, una 
cosa similar a una bonificació de com a mínim el 90% dels impostos i taxes als 
autònoms i empreses de nova creació durant el primer any d’activitat. Potser m’ho he 
mirat malament, però ni ho he sabut trobar ni el regidor Jiménez ho ha llegit. Escolti, no 
ho sé, vull dir, faré una mica del cap a un tros d’òpera, Rigoletto de Verdi, el tros aquell 
que tots hem sentit i potser hem cantat alguna vegada, allò que diu “la dona è mobile, 
qual piùma al vento, muta d’accento, e di pensiero”, que traduït vindria a ser una cosa 
així, en aquest cas hi hauria partits en aquí que són volubles com la ploma al vent, que 
canvien de paraula i de pensament. Llavors, bé, permetin-me. Segona cosa: ningú m’ha 
contestat sobre el tema de la urgència del Ple. Suposo que l’Alcalde s’espera que sigui 
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el final per dir que ha sigut una cosa tècnica, que s’han de presentar ordenances al BOP. 
A veure, en el mateix correu que jo ho vaig demanar i que em van fer arribar, és cert 
que diu que el 23 de desembre s’ha de presentar això, però en aquest mateix correu surt 
quines són les tarifes d’inserció, diu que existeix un servei d’edició exprés. Si algú s’ho 
vol mirar, això surt a la pàgina 52 del Butlletí oficial de la província de Barcelona, no és 
res de l’altre món. Al mateix correu, més avall, diu que la data màxima de publicació 
dels anuncis d’aprovació inicial de les ordenances fiscals és el 9 de novembre. Jo estic 
absolutament convençut de que, fent el Ple el dia 27, es pot entrar el 9 de novembre. I 
perdonin-me, si m’han de dir que és una cosa tècnica, molts de vostès són futboleros, i 
culés i tot això. I quan la gent crida: “Núñez, dimisión” o “Laporta, dimisión” i totes 
aquestes coses, aquests senyor no són els que estan en el camp fent gols o fallant 
penalts. A títol d’exemple, mirin, municipis de la comarca: la Garriga farà el mateix que 
estem fent nosaltres, ara, el dimecres 26 en un Ple ordinari; Santa Maria de Palautordera 
el dijous 27; Mollet el dijous 27, Montornés són més agosarats, ho faran a primers de 
novembre (que aquests sí que estan fregant el pal perquè l’últim dia seria el dia 3); 
Granollers, el dia 25 perquè és quan tenen el Ple ordinari; Parets, 27 d’octubre; Santa 
Eulàlia de Ronçana, dijous 27; Cànoves, també a començaments de novembre; Caldes, 
27 del 10; Bigues i Riells, començaments de novembre; Sant Antoni de Vilamajor, 27 
del 10; Sant Celoni, 25 de l’11, perquè és el dia que ells tenen Ple. Capitals de 
província: Lleida ho farà el dia 28 del 10, per exemple. Llavors, jo no sé si tota aquesta 
gent estan molt equivocats i tindran un problema molt gros, però jo estic segur de que 
no. 
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Molt bé. Alguna intervenció més? Ara si, 
per finalitzar. Senyor Profitós, dels nou minuts que ha parlat més de cinc no ha parlat 
d’ordenances, ha parlat només del Ple i del dia que l’hem fet. Llavors, significa que les 
ordenances estan molt ben fetes. I tant. I tant! Perquè si vostè no ha parlat d’ordenances 
i ha estat cinc minuts parlant només del dia del Ple, vol dir que. (El senyor Profitós fa 
un comentari fora de micròfon) No, em toca parlar a mi, senyor Profitós, val? Jo els hi 
demano que recapacitin el vot. Els hi demano. Són les mateixes ordenances de l’any 
passat, que vam aprovar, amb la tarifació social, que és molt important. La tarifació 
social, que és molt important. Votar no a les ordenances és votar no a la tarifació social, 
perquè 30 euros de matrícula a les activitats esportives, que representen 2,3 Euros al 
mes i són la quota més barata del Vallès Oriental de fer activitats extraescolars, per això 
no em pot votar que no. Jo li demano que s’ho pensin. Li demano. Per mi, dos grans 
titulars. Primer, la pressió fiscal per quart any consecutiu, en els grans impostos és zero. 
2014 va ser 0; 2015,  -1%; 2016, 0; i 2017, 0. Amb això ja fem un gran esforç. I els 
serveis van pujant, els serveis ens pugen. Avui hem aprovat, per exemple, la regulació 
de l’IPC, que han sigut 100 i pico mil Euros del tema de les escombraries. Els serveis 
van pujant i els impostos els mantenim. I al contrari, amb la tarifació social, que no la 
tenim acabada de calcular i ja veurem quant és, deixarem d’ingressar. Ja ens agradaria 
poder fer el que el senyor Corchado l’any passat va demanar, ja veurem si ho podem fer, 
posteriorment. Però ara, el que tocava fer és la tarifació social. I amb això tindrem 
menys ingressos. I els tindrem. Ens comprometem també, i ho dic públicament, a que la 
tarifació social s’inclourà quan toqui, el proper curs, a l’Escola de Música, a l’Escola 
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Bressol i a Can Font. Això, teniu el nostre compromís, el compromís públic i que 
constarà en acta. I també crec (senyor Interventor, em corregeix si no) que tenim 
preparat el reglament de subvencions de l’IBI, que el tenim preparat, també. El tenim 
preparat per aprovar en el proper Ple, que se us passarà també amb temps i forma 
perquè el pugueu veure. Per tant, tot el que heu demanat jo crec que ho estem complint. 
No ens votin que no pels 30 Euros de la matrícula que (a més a més li he explicat molt 
bé) aniran íntegrament a pujar les subvencions a les entitats esportives i al manteniment 
d’aquestes instal·lacions, que ens costen molts diners. Jo demano que, almenys en això, 
recapacitin i, si més no, vagin a l’abstenció. Els hi demano. I el tema del Ple, per què és 
avui, senyor Profitós, ho estem explicant, l’hem explicat: és un tema tècnic. A mi, 
particularment, hagués preferit fer-ho la setmana que ve, com sempre hem fet, però 
també m’han dit, independentment de tots aquests que publicaran el que publicaran, que 
segur que no podran aplicar les ordenances amb efectes 1 de gener perquè no arribaran a 
termini. A més a més, si ho fèiem posterior a la setmana que ve els costos econòmics, 
pel que m’han comentat ja que ho haurien de publicar d’urgència, i publicar d’urgència 
en un butlletí val molts diners, són superiors. I és el que m’han comentat tècnicament. I 
més no li puc dir, perquè jo particularment, jo i els meus companys de govern, ho 
haguéssim fet la setmana que ve. Molt bé. Suficientment debatut. Passaríem a votació. 
 
 
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per nou vots a favor dels regidors dels 
grups municipals CiU i PSC-PM, dos vots en contra dels regidors del grup municipal 
ERC-AM i cinc abstencions dels regidors dels grups municipals ILFC-E i CPF, i per 
tant, amb el quòrum legal. 
 
 
 
El President aixeca la sessió, de la qual, com a secretari estenc aquesta acta.                                                                              
 
 


