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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
 

Data: 24 de novembre de 2016 
Caràcter: Ordinari 
Horari: 20.00 a 21.15 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 
JAVIER ÁLVAREZ ÁLVAREZ, cinquè 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 
 
 
 

1. APROVAR ESBORRANYS ACTES SESSIONS ANTERIORS 
 
El President obre la sessió i a continuació es procedeix a l’aprovació i signatura de  les 
actes de les sessions anteriors dels dies 20 d’octubre de 2016 i 27 d’octubre de 2016. 
 
 
El senyor President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia: 
 

2. DONAR COMPTE DE L'INFORME D'INTERVENCIÓ SOBRE EL 
COMPLIMENT DE LA LLEI DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT 
CORRESPONENT AL TERCER TRIMESTRE DE L'EXERCICI 2016 
DE L'AJUNTAMENT, PATRONATS I EMPRESES MUNICIPALS 
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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  
 
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, 
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. 
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«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.» 
 
Pel que fa referència a l’ajuntament, patronats i empreses municipals s’adjunten annexes 
trimestrals segons models corresponents al tercer trimestre de l’exercici 2016, que han 
de ser tramesos al ministeri abans del 1 d’agost de 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 63,68 dies i el termini mig del pendent de 
pagament és de 39,41 dies. 

 

2. Els pagaments totals realitzats durant el tercer trimestre de l'exercici 2016, han 
estat de 1.216.555,82€ corresponents a 1.126 factures, dels quals 141.993,76€, 
corresponents a 191 factures, s'han efectuat dins el termini legal i la resta fora 
d'aquest termini establert per la normativa sobre morositat. 
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3. Les obligacions reconegudes pendents de pagament a final del tercer trimestre de 
l'exercici 2016 importen la quantitat de 1.186.917,11€, i correspon a 1.278 factures, 
en les quals s'està incomplint amb el termini legal segons la normativa de morositat  
en 811 factures per un import de 591.301,85€. 

 
        Patronat municipal de cultura 
 

1. El termini mig de pagament és de 35,96 dies i el termini mig del pendent de 
pagament és de 15,28 dies. 

 

2. Els pagaments totals realitzats durant el tercer trimestre de l'exercici 2016, han 
estat de 309.464,41€ corresponents a 271 factures, dels quals 142.496,16€, 
corresponents a 94 factures, s'han efectuat dins el termini legal i la resta fora d'aquest 
termini establert per la normativa sobre morositat. 

 

3. Les obligacions reconegudes pendents de pagament a final del tercer trimestre de 
l'exercici 2016 importen la quantitat de 49.163,57€, i correspon a 74 factures, en les 
quals s'està incomplint amb el termini legal segons la normativa de morositat en 6 
factures per un import de 4.231.13€. 

  
Patronat municipal d’esports 

 
1. El termini mig de pagament és de 34,87 dies i el termini mig del pendent de 
pagament és de 40,14 dies. 

 

2. Els pagaments totals realitzats durant el tercer trimestre de l'exercici 2016, han 
estat de 50.221,22€ corresponents a 114 factures, dels quals 22.138,62€, 45 factures, 
s'han efectuat dins el termini legal i la resta fora d'aquest termini establert per la 
normativa sobre morositat. 

 

3. Les obligacions reconegudes pendents de pagament a final del tercer trimestre de 
l'exercici 2016 importen la quantitat de 29.392,58€, i correspon a 65 factures, en les 
quals s'està incomplint amb el termini legal segons la normativa de morositat en 29 
factures per un import total de 8.231,68€. 

 
Entorn Verd, SA 

  
No s’ha realitzat pagaments corresponents al tercer trimestre de 2016 ni hi ha 
factures pendents. Societat en procés de dissolució a la data d’emissió del present 
informe. 
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 Les Franqueses Dinamització Econòmica, SL 

 

No s’ha realitzat pagaments corresponents al tercer trimestre de 2016 ni hi ha 
factures pendents. Societat en procés de dissolució a la data d’emissió del present 
informe. 

 
 
Pren la paraula el senyor JIMÉNEZ i diu: Bona tarda. Com ja sabeu aquests punts, tant 
el 2 fins el cinquè, són tots preceptius, per tant són informes que ha d’emetre 
l’Interventor. Si teniu alguna consulta a fer (alguns ja l’heu feta i heu tingut la resposta) 
si algun altre grup, apart de que ho hagi fet, vol ara fer algun comentari l’Interventor 
està a la vostra disposició. I si hi ha algun tema que no pugui respondre avui, podreu 
quedar amb ell per fer els comentaris i matisacions.  
  
El senyor President demana si hi ha alguna intervenció al respecte. 
 
Pren la paraula el senyor PROFITÓS i diu: Bona nit a tothom. Jo sóc dels que ha fet 
preguntes perquè hi ha una cosa que em va sobtar, que és que entre les factures que 
estan pendents de pagament en tenim una d’Abolafio amb signe negatiu. Llavors, 
bueno, he demanat l’explicació, m’han dit que corresponia a una prima que ells ens 
donen a nosaltres en funció de la facturació i que es compensa amb factures que 
nosaltres els hauríem de pagar a ells. El que passa, que vist això hi ha una cosa que sí 
que voldria que em tornessin a aclarir que és que, d’acord amb els números que m’han 
donat, ara ells ens deuen a nosaltres 16.394 Euros perquè dels 38.000 inicials se’n van 
pagar una part el 30 de maig i una altra part el 24 del 10. Però en canvi, en aquest 
informe que representa que és a data 31 d’octubre, tancament del tercer trimestre, 
consten els 38.000 Euros sencers. Voldria saber si em poden aclarir el perquè d’això. 
No sé si m’he explicat, em penso que si. 
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Alguna intervenció més? Com hem 
comentat, és un informe de l’Interventor i la resposta ha de venir de l’Interventor. 
Senyor Interventor, té resposta? I si no, l’hi mira i l’hi comenta. 
 
Pren la paraula el senyor INTERVENTOR i diu: No, aquesta incidència l’hem vista 
avui (la que has comentat) i bueno, ens estranya que en el llistat segueixi sortint 
l’import sencer quan una part ja s’ha descomptat. Ho estan mirant. No hauria de sortir, 
és correcte. No, o sigui, el llistat el fa. 
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Per tant, senyor PROFITÓS, té raó vostè i 
en principi, té raó ell, del que ha comentat. (El senyor Interventor comenta que sí, que 
és veritat) i hem de, ho hem de. 
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Pren la paraula el senyor INTERVENTOR i diu: Aquest llistat el fa, lògicament, el 
programa de comptabilitat. I la incidència l’hem vista i ara estem mirant per què 
encara surt això. Ho intentarem solucionar.  
 
 
 
El senyor President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia: 
 

3. DONAR COMPTE DE L'INFORME D'INTERVENCIÓ SOBRE EL 
PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT CORRESPONENT AL TERCER 
TRIMESTRE DE 2016 DE L'AJUNTAMENT, PATRONATS 
MUNICIPALS I EMPRESA MUNICIPAL LES FRANQUESES 
ENTORN VERD, EN ELS TERMES ESTABLERTS PEL REIAL 
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 tercer trimestre de 2016,  emet el següent  
 
INFORME  
 
TERCER TRIMESTRE 2016 

     

PERIODE MITJÀ DE 
PAGAMENT SEGONS RD 
635/2014 

RATI 
OPERACIO

NS 
PAGADES 

IMPORT 
PAGAMEN

TS 
REALITZA

TS 

RATI 
OPERACIO

NS 
PENDENTS 

IMPORT 
PAGAMENTS 

PENDENTS PMP 
Ajuntament de les Franqueses 
del Vallès 33,12 1.210.043,01   9,04 

        
1.132.757,55   21,48 

Patronat Municipal de Cultura 5,79 307.510,50   -14,71 
         

48.273,87  3,01 
Patronat Municipal d'Esports 5,36 49.230,61   10,36 29.392,58  7,23 

Les Franqueses Entorn Verd, SA 0,00 
         

0,00   0,00              0,00   0,00 

PMP GLOBAL   
         

1.566.784,12    
        

1.210.424,00   18,71 
 
Aquesta informació ha estat tramesa al Ministeri d’Hisenda i administracions públiques 
dins del termini establert, abans del 31 d’octubre  de 2016, i es publicarà 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 senyor President demana si hi ha alguna intervenció al respecte. 
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No es produeix cap intervenció. 
 
 
 
El senyor President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia: 
 

4. DONAR COMPTE DE L'INFORME D'INTERVENCIÓ DE 
SEGUIMENT DEL PLA D'AJUST CORRESPONENT AL TERCER 
TRIMESTRE DE 2016 

 
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 DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE AJUSTE CORRESPONDIENTE 
AL TERCER TRIMESTRE DE 2016  
 
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 
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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. 
 
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 tercer  trimestre  de 2016, y la fecha límite 
para ello es el día 31 de octubre 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 – TERCER TRIMESTRE 2016 
 
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 0,677% para los bienes urbanos y en el 0,76% para los 
rústicos, para compensar el incremento de valores catastrales del municipio para el 2016 
(10%), que se producirá en aplicación de la actualización de valores por la ley de 
Presupuestos Generales del Estado para 2016 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 2016 asciende a 4.868.546,14€, sin tener en cuenta la 
liquidaciones.  El  padrón del ejercicio 2015 ascendió a 4.878.130,76€. El aumento 
respecto al ejercicio anterior fue 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€.  
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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  

-Recibos no domiciliados:  del 1 de abril al 2 de junio  
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€, la de 2014 fue de 4.410.917,20€ y 
la de 2015 ascendió a 4.942.169,69 
La recaudación efectuada hasta este tercer trimestre asciende a 3.019.923,65€. Se prevé 
mantener la recaudación respecto al ejercicio anterior 
 
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 comportaron atrasos y 
fueron  incorporados al padrón de 2015.  Las 376 restantes comportaron atrasos (2014-
2013-2012 y 2011) además de ser incorporadas al padrón de 2015. 
 
Las incorporaciones al padrón supusieron un aumento de unos 250.000 euros. Del total  
liquidaciones de los atrasos previstas 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 2014 se aprobó una rebaja del 1%. Para el ejercicio 2015 se congelaron 
las tarifas. Para el ejercicio 2016 se aprobó una congelación general de las tarifas, no 
modificando los tipos impositivos a excepción del impuesto sobre bienes inmuebles. 
Únicamente se modificaron las tarifas de los precios públicos en el ámbito de 
dinamización económica (que se redujeron) y deportes (que aumentaron ligeramente)  
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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. 
 
El total liquidado por este concepto en el ejercicio 2012 fue de  23.630,70 euros, en 
2013 fue de 84.067,11 euros, en 2014 fue de 25.620,33 euros y en 2015 fue de 
17.765,16 euros. 
 
La liquidaciones efectuadas por este concepto durante el primer trimestre de 2016 
ascendieron a 12.495,92€. Durante el segundo trimestre se practicaron liquidaciones por 
importe de 3.096,88€. Durante el tercer trimestre se ha tramitado licencias per 
valor de 4.725,75€  Se prevé una  recaudación anual de 30.000 euros. 
 
b) Inspección IAE, tasa de recogida residuos y tasa de entrada de vehículos.  
 
Aunque no es una medida incluida en el plan de ajuste, se ha contratado los servicios de 
una empresa externa para realizar una inspección en la tasa de recogida de residuos, en 
la tasa de entrada de vehículos y en el impuesto de Actividades Económicas. Las actas 
realizadas por valor de 247.102,44€ suponen un aumento de recaudación para este 
ejercicio 2016  
 
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, al 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 ascendió 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. 
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Para el ejercicio 2015 la recaudación realizada fue de 147.955,93 euros lo que supuso 
una reducción anual de 38.044,07€. 
En la confección del presupuesto correspondiente al ejercicio 2016, se ha previsto una 
recaudación de 176.325€, 28.000 euros superior respecto al ejercicio anterior. 
Durante el primer trimestre de 2016 se recaudó 43.934,24 euros, con lo que se esperaba 
cumplir con las previsiones, correspondiendo al primer trimestre un aumento de 7.000 
euros 
Durante el segundo trimestre de 2016 se recaudó 53.899,40 euros, con lo que se 
esperaba cumplir con las previsiones, correspondiendo al segundo trimestre un aumento 
de 7.000 euros 
Durante el tercer trimestre de 2016 se ha recaudado 46.111,49 euros, con lo que se 
espera cumplir con las previsiones, correspondiendo al tercer trimestre un aumento 
de 7.000 euros 
  
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 los ejercicios 2015 y 2016 se han mantenido tarifas 2014.   
 
El padrón correspondiente al ejercicio 2012, sin tener en cuenta las liquidaciones, fue de 
1.340.929,71€. El de 2013  fue de 1.380.607,65€, el del 2014 fue de 1.367.074,54€, el 
de 2015 de 1.378.531,08€. El padrón de 2016 asciende a 1.396.338,86€ 
 
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, a 
1.300.523,51 euros en 2014 y a  1.292.203,23€ en 2015.  
 
Durante el ejercicio 2016 se espera mantener la recaudación del ejercicio anterior. 
La recaudación hasta 30 de setiembre asciende a 854.244,93 euros 
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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), en 2014 por 
120.884,3€ (liquidación ejercicio 2013) y en 2015 por 114.753,86€  (liquidación 
ejercicio 2014).  
A mediados de julio de 2016 se recibió la notificación que la sociedad concesionaria ha 
presentado concurso de acreedores.  
A finales de julio se efectuó la liquidación provisional correspondiente al ejercicio 2015 
que asciende a 111.644,24€, pues la sociedad concesionaria no había presentado las 
cuentas correspondientes al ejercicio 2015. Se remitió a la comisión liquidadora junto 
con el canon correspondiente al ejercicio 2014 aún pendiente de abonar a finales de 
julio.El mes de agosto la sociedad concesionaria ha presentado las cuentas 
correspondientes al ejercicio 2015 
Se prevé una reducción anual de los ingresos en el plan de ajuste de 100.000 euros 
a la espera de obtener  resultados de la comisión liquidadora 
 
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 
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 ejercicio 2015 se ha realizado la liquidación del canon correspondiente al 
ejercicio 2015 por importe de 54.960 euros. En el cuarto trimestre de 2015 se  aprobó 
una 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.  
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Durante el primer trimestre de 2016 la liquidación efectuada correspondiente al 
ejercicio 2015 por importe de 54.960€ se ha reducido a 11.500 euros, una reducción de 
43.460,00 euros. 
La liquidación correspondiente al ejercicio 2016, se podrá practicar a partir de enero de 
2017, una vez comunicadas las toneladas de residuos tratadas 
 
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€, 
durante el ejercicio 2014 por importe de 75.755,28€ y durante el ejercicio 2015 por 
importe de 75.755,28€.  
 
El tercer trimestre de 2016, 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, correspondiente al canon 
del ejercicio 2014. El canon correspondiente al ejercicio 2015, fue liquidado en el mes 
de diciembre y se autorizó un fraccionamiento para su liquidación. La sociedad ha 
modificado su denominación social a PARKING LLERONA, SL. La liquidación 
correspondiente al ejercicio 2016 se liquidará en el mes de diciembre. Se trata de una 
medida de ingresos no prevista en el Plan de Ajuste inicial.  
 
Durante el ejercicio 2015 se instalaron semáforos con control fotográfico que hicieron 
aumentar la recaudación por infracciones de circulación. La recaudación efectuada 
durante el ejercicio 2015 ascendió 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 fue de 495.000 euros en 
el ayuntamiento. Ello es debido básicamente a una mejor distribución de los gastos que 
se presupuestaron en los patronatos municipales, a quien correspondían (el de cultura 
aumentó 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. 
El capítulo II consolidado asciende en el presupuesto aprobado para el ejercicio 2016 a 
7.511 miles de euros, 458 miles de euros superior al del ejercicio 2015. 
 
INFORMACIÓN TERCER TRIMESTRE DE 2016 
 
MEDIDA 1: REDUCCIÓN GASTOS DE PERSONAL 
 
A) 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  
trimestre de 2016 se obtiene el ahorro de 2.479,84€, en seguridad social (desempleo i 
FOGASA). 
 
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 
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sindicales se pactaron en fecha 11/10/2012. Hasta el primer semestre de 2016 se 
acumula un ahorro de 3.179,06€. El ahorro producido por este concepto durante  el 
tercer trimestre de 2016 es de 515,59€, estimándose un ahorro anual de 4.926,20€.   
 
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 redujo la dotación presupuestaria a 40.000 euros, 10.000 euros 
menos que el ejercicio anterior. Las obligaciones reconocidas ascendieron a 36.958,63€, 
con un ahorro anual de 4.646,36€ respecto al ejercicio anterior.  
Para el ejercicio 2016, se ha aumentado la dotación presupuestaria a 50.000 euros, 
10.000 euros más que en el ejercicio anterior. A  31 de marzo de 2016 las obligaciones 
reconocidas ascendieron a 13.445,59 euros, lo que supuso un aumento de gasto de 
3.445,59 euros para este trimestre. Durante el segundo trimestre el  gasto  por este 
concepto aumentó, siendo las obligaciones reconocidas hasta el momento de 
41.115,14€. Se ha aumentó la consignación presupuestaria en 10.500€. A 30 de 
setiembre de 2016, las obligaciones reconocidas ascienden a 42.153,55€, lo que supone 
una reducción del gasto respecto al trimestre anterior de 4.653,55€ para este 
trimestre, con una previsión de aumento del gasto anual de 10.500,00€  
  
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.  
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Durante el ejercicio 2013 se autorizaron gastos por importe de 26.351,08€ y 
reconocieron obligaciones por importe de 16.230,24, con lo que el ahorro anual fue de 
43.769,76€ (20.000€ producidos por la  reducción de la dotación presupuestaria y 
23.769,76€ por dotación presupuestaria sin reconocimiento de obligaciones).  
En la confección del presupuesto de 2014 se redujo la dotación a 30.000 euros 
estimándose una reducción anual de 10.000 euros respecto al ejercicio anterior. A lo 
largo 2014 se tuvo que aumentar en 27.700. 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 ascendieron 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 de ejecución del presupuesto en 
función de los ingresos obtenidos. El aumento de gasto respecto el ejercicio anterior 
ascendió a 8.769,42€. 
En el presupuesto aprobado para el ejercicio 2016, se dotó la partida por un importe de 
40.000 euros, con lo que se esperaba reducir el gasto respecto al ejercicio anterior en 
unos 12.000 euros, aunque las obligaciones reconocidas durante el primer trimestre de 
2016, que ascendieron a 19.761,52 euros, hacían difícil prever su cumplimiento. 
Durante el segundo trimestre se incrementó la dotación presupuestaria en 9.500 euros y 
se reconocieron obligaciones por importe de 22.631,38€. Las obligaciones reconocidas 
hasta el tercer trimestre ascienden a  30.870,53€, con lo que se espera mantener el 
gasto anual en los 52.000€ del  ejercicio anterior. 
Durante el tercer trimestre se ha ampliado el crédito de la partida en 45.500€, para poder 
hacer frente a la factura presentada por la empresa encargada de la inspección en el IAE 
que se ha realizado en el municipio. Esta aplicación presupuestaria tiene condición de 
ampliable, según establecen las bases de ejecución del presupuesto para este ejercicio en 
contrapartida con el aumento de recaudación  por este concepto en el Impuesto de 
Actividades Económicas, que ha sido muy superior a los 45.500€ ampliados 
  
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). 
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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 producido el ejercicio 2015 es de 116.300€ (incluye el ahorro producido 
correspondiente al curso 2014-2015 y el correspondiente al curso 2015-2016). 
El ahorro previsto para el ejercicio 2016 es de 116.300€ (incluye el ahorro producido 
correspondiente al curso 2015-2016 y el correspondiente al curso 2016-2017), 
correspondiendo al tercer trimestre 29.075 euros. 
 
b) Reducción gasto autobús urbano 
 
A lo largo del plan de ajustes se estimó una reducción de 50.000 euros anuales. 
 
Durante el ejercicio 2012 se redujo en 55.000 euros la dotación presupuestaria respecto 
a la dotación del ejercicio 2011 motivada por el acuerdo al que llegaron el 
Ayuntamiento y la empresa Sagalés, concesionaria del servicio de autobús, gracias al 
cual se redujo en 50.000 euros anuales la aportación municipal al servicio.  
Durante el ejercicio 2013 la dotación presupuestaria  al servicio del transporte urbano 
aumentó a 119.000€ porque se incluyó en esta partida la aportación al ayuntamiento de 
Granollers para financiar el déficit (75.000€) que estaba contabilizado en otra partida en 
el ejercicio 2012 y también se incluyeron los gastos de los títulos sociales (30.000€), 
que también estaban contabilizados en otra partida, siendo el aumento real de dotación 
la presupuestaria para el 2013 de 14.000 euros respecto al ejercicio 2012, lo que supone 
una reducción de 41.000 euros respecto a 2011. 
 
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 fue de   
83.724,90€. Durante el ejercicio 2014 la participación del ayuntamiento en  el déficit de 
están líneas fue del 8,56% siendo el coste anual de 85.867,68€. Durante el ejercicio 
2015 la participación del ayuntamiento en  el déficit de estas líneas fue del 9,26% 
siendo el coste anual de 96.544,48€ 
 
La otra parte del servicio, L6 (L408) servicio de autobús municipal, tuvo un coste anual 
en ejercicio 2013 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. En 2014, 2015 el coste ha sido el mismo. No se prevén 
variaciones en 2016 
 
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 miles de euros 
durante el ejercicio 2012 a un gasto de 12 miles de euros en 2013. En  2014 el gasto fue 
de 6.200,91€ y en 2015 el gasto fue de 4.971,75€. 
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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 (obligaciones reconocidas por importe de 158.301,79€) y 
2015 (obligaciones reconocidas por importe de 161.642,33€)no hubo cambios respecto 
al ejercicio 2013, aunque el aumento de participación en el déficit (9,28% respecto al 
anterior 8,56%) hizo aumentar el gasto en unos 9.500€, que compensado con el ahorro 
obtenido en los títulos sociales, hizo que el gasto sólo aumentara 5.800€ respecto al 
ejercicio 2013. 
 
Para el ejercicio 2016 se prevé un aumento de gastos por la compra prevista para las 
líneas L1, L2 (20, 21 y 22) y L3 de un nuevo autobús híbrido en la que el ayuntamiento 
deberá participar en su financiación. También se prevé un aumento de usuarios del 
servicio.  
 
c) Nueva contratación concesión Can Font 
 
El convenio marco, firmado en julio de 2009, tiene una duración de 10 años, 
prorrogable tácitamente per periodos anuales sucesivos. 
 
Se había previsto que con la negociación de la prórroga del convenio que se efectuaría 
en el mes de septiembre de 2012 se obtendría un ahorro anual de 11.000 € (facturan 11 
meses-1.000 € mensuales). Para el ejercicio 2012 se estimó un ahorro de 3.000 euros. 
 
La prórroga del convenio se realizó en agosto de 2012, por 3 ejercicios, y de los 41.000 
euros anuales del ejercicio 2011 se pasó a un gasto máximo anual de 31.000 euros 
(6.000 € como  patrón jurídico y un máximo de 25.000€ en aportación a gastos). El 
ahorro efectuado en el ejercicio 2012 por este motivo fue de 5.000 euros, teniendo en 
cuenta que el gasto anual producido fue de unos 36.000 euros.  
 
El ahorro anual producido en  2013 fue de 13.913,09 euros, 2.913,09 euros superior al 
ahorro previsto en el plan (11.000€ anuales), siendo el gasto anual de 27.949,43 euros 
 
El gasto producido durante el ejercicio 2014 ascendió a 23.985,62 euros, con lo que el 
ahorro anual producido durante 2014 respecto al ejercicio 2013 fue de 3.963,81 euros 
 
El gasto producido durante el ejercicio 2015  ascendió a 23.403,81€ euros, con lo que el 
ahorro anual producido durante 2015 respecto al ejercicio 2014 fue de 581,81€ euros 
 
El primer semestre de 2016 se produjo un ahorro estimado en 11.201,44 euros y en el 
tercer trimestre ha sido de 5.504,17€ lo que hace suponer un mantenimiento de los 
gastos respecto al ejercicio anterior 
 
MEDIDA 16: OTRAS MEDIDAS POR EL LADO DEL GASTO 



Ple 24/11/2016 – pàg. 19 

 
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 pasaría a disponer de 
2 vehículos en lugar del 1,5 que figuraban en el contracto actualmente en vigor. 
También incluía 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.  
El 28 de julio de 2016 se adjudicó el contrato licitado por el pleno del ayuntamiento el 
28 de abril de 2016. Pero este contrato no se ha podido formalizar por estar recurrido el 
proceso  y pendiente de resolución por parte del Tribunal de contratos del sector 
público. 
 
Por lo tanto el ahorro estimado anual, hasta la adjudicación definitiva, es de 
140.000 euros, correspondiendo a este tercer  trimestre de 2016, 35.000 euros. 
 
b) Renegociación contrato limpieza edificios municipales 
 
Se había previsto prorrogar el contacto durante el ejercicio 2012, y se estaba negociando 
una mejora con la empresa titular, que ofrecía un aumento del servicio al mismo costo 
(la limpieza de un centro escolar que hasta ahora no estaba incluida en el convenio y 
supondría un ahorro anual de 40.000 euros, que para el ejercicio 2012, teniendo en 
cuenta las fechas, estimaba un ahorro de 12.000 €). No se logró llegar a ningún acuerdo 
y finalmente el Ayuntamiento licitó el servicio que fue adjudicado durante el ejercicio 
2013 por importe de 500.968,62 € ( 414.023,65 € + IVA).  
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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 los ejercicios 2014 y 2015 no hubo variación respecto al ejercicio 2013. 
 
A partir del mes de marzo de 2016 se ha prorrogado el contrato a la empresa 
concesionaria, ampliándolo para incluir las nuevas necesidades derivadas de la 
instalación de dos ascensores en la vía pública en  Bellavista y de la adecuación de 
nuevos locales para los regidores,  que suponen un gasto mensual de 485,62 euros. El 
aumento del gasto anual será de 4.856,20 euros, que para el primer trimestre supuso 
971,24 euros, para el segundo trimestre supone 1.456,86 euros y para el tercer 
trimestre 1.456,86 euros. 
 
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 (dos años 
prorrogable uno más) por 46.200 euros + IVA lo que supuso un ahorro de 47.500 euros 
anuales. El inicio del servicio por la nueva empresa entró en vigor desde el día 1 de julio 
de 2014, con lo que el ahorro producido en 2014 fue de 23.750 euros. 
 
Para el ejercicio 2015  se estimó un ahorro de 80.000 euros anuales, pero debido a la 
incorporación de nuevos equipamientos municipales y que hasta la fecha se realizaba 
únicamente un mantenimiento correctivo, el ahorro producido ha sido inferior. Se estaba 
implantando un mantenimiento preventivo y normativo, pasando de un operario a 1,5 
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operarios con lo que el ahorro estimado inicialmente se ha  reducido a 30.000 euros 
anuales 
 
Para el ejercicio 2016 no se prevén cambios respecto al ejercicio anterior. Durante el 
mes de junio se ha realizado la prórroga del contrato por un ejercicio más.   
 
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 
33.562,20 siendo el importe total 71.247,45 euros con un ahorro de 21.195,01 euros 
respecto al ejercicio anterior.  
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Durante el ejercicio 2015 el gasto en telefonía e internet fue de 48.806,13€ con lo que el 
ahorro respecto al ejercicio anterior fue de 22.441,32€ 
 
Durante el primer trimestre de 2016 se contrató los servicios la empresa  AN Connect, 
SA, que supondrán un gasto anual de 1.938,42€ (alta y backup). Las facturas 
presentadas por la empresa Eurona durante este primer trimestre eran incorrectas y de 
las facturas de Vodafone sólo ha llegado la correspondiente al mes de febrero. Es 
imposible conocer datos del gasto durante el primer trimestre. 
 
Durante el segundo trimestre la empresa Eurona, proveedora de internet, presentó  los 
abonos correspondientes a las facturas emitidas incorrectamente y se ha podido 
regularizar la situación, ascendiendo el gasto a 13.063,51€ hasta 30 de junio, de los 
cuales 8.625,51€ corresponden al ejercicio 2015. El otro proveedor de internet, 
Vodafone Ono, ha emitido facturas por importe de 594,98€. El gasto total en telefonía, 
fija y móvil, suministrada por Vodafone, asciende hasta 30 de junio a 21.673,33€. AN 
Connect empezó a facturar en marzo a razón de 116,16€ al mes, lo que supone un gasto 
de 464,64€, con lo que el gasto en telefonía e internet producido hasta el trimestre 
ascendió a 35.796,46€. 
El aumento respecto al ejercicio anterior es debido a los 8.625,61€ de Eurona que 
correspondían a consumos de 2015 incorrectamente facturados y al proceso de 
implantación del programa GESTIONA (administración electrónica), que ha requerido 
dotar de internet a 19 tabletas para el uso de los regidores lo que supondrá un gasto 
anual de 6.534€ (gasto mensual de 544,5€). 
La previsión de gasto hasta fin de ejercicio asciende a 65.000€ (incluye los 
8.625,61€ del ejercicio anterior), con un aumento respecto al ejercicio anterior de 
16.193,87€, correspondiendo a este trimestre 4.048,47€ 
 
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 
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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€ 
 
Para el ejercicio 2016 la dotación asignada asciende a 135.000€, suponiendo un ahorro 
anual de 10.000 euros respecto a las obligaciones reconocidas durante el ejercicio 
anterior. Las obligaciones reconocidas hasta este tercer trimestre de 2016 ascienden a 
97.165,91€, con lo que se prevé el cumplimiento de un ahorro trimestral de 2.500 
euros 
 
Este tercer trimestre de 2016 se ha decidido contratar personal laboral en lugar de 
contratar servicios externos. Se ha realizado una modificación de crédito del capítol 2 al 
capítulo 1 per importe de 28.306,99€, que es el coste estimado de la contratación, que 
no implica ningún aumento de gasto, pues dejaran de subcontratarse los servicios 
externos. 
 
f) Medidas de ahorro energético en el alumbrado público y en los equipamientos 
municipales 
 
El Ayuntamiento está implementando un plan de racionalización del consumo 
energético del alumbrado público y equipamientos municipales. El ahorro anual 
previsto se estimó en 30.000 euros.  
 
A lo largo del plan se produjeron diferentes apagones selectivos de puntos de luz. El 
último apagón selectivo de puntos de luz efectuado en el municipio lo aprobó la Junta 
de Gobierno Local en la sesión celebrada en 28 de febrero de 2013 
 
Durante el ejercicio 2012 el ahorro producido por reducción del consumo energético 
(apagón de puntos de luz y reducción del tiempo de alumbrado de farolas) fue de 60.000 
euros. Se consumieron 1,6 millones de kW anuales.  También se produjo un ahorro 
importante en la facturación de los consumibles valorado en 160.000 euros. 
 
Durante el ejercicio 2013 el ahorro producido por reducción del consumo energético 
(apagón de puntos de luz y reducción del tiempo de alumbrado de farolas) fue de 40.000 
euros anuales. Durante el ejercicio 2013 se consumieron 1,4 millones de kW anuales. 
Hay que tener en cuenta de todas maneras, el incremento de los tramos de potencias 
altas del segundo semestre de 2013, comportó que el ahorro en KW no comportase el 
proporcional ahorro económico. También se produjo un ahorro importante en la 
facturación de los consumibles respecto al ejercicio 2012 valorado en 73.000 euros. 
 
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.  
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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 de 2015 estaban sustituidos el 100% de los puntos de luz y el 100% 
de los cuadros de alumbrado (telegestión). La telegestión ha permitido ajustar las 
potencias contratadas tomando como base las  lecturas del maxímetro. Durante el tercer 
trimestre de 2016 de las 53 reducciones de potencia solicitadas a la compañía 
suministradora, se han realizado 43. Supone un ahorro de 9.688€, que está incluido en 
los importes declarados en el alumbrado público y en el de los equipamientos 
municipales 
 
En enero de 2016 se puso en marcha la plataforma GEMWEB, programa de gestión de 
eficiencia energética. Según los datos introducidos en 2015, se consumieron en 
alumbrado público 1,061 millones de KW con un coste de 284.574,41€. Se estima que 
el ahorro producido en 2015 respecto al ejercicio anterior fue de 77.302,80€. Se declara 
en este primer trimestre de 2016. 
Con los datos introducidos hasta este tercer trimestre se prevé un ahorro anual de 
52.000€ en alumbrado público, correspondiendo a este tercer trimestre 19.000€ (en 
el trimestres anterior si había previsto un aumento de 40.000€) 
 
Por otra parte se han revisado todas la potencias contratadas en los equipamientos 
municipales, ajustándolas a su consumo real. Se estimaba que se obtendría un ahorro de 
50.000€ anuales, correspondiendo al primer trimestre 12.500 euros. Según los datos 
obtenidos hasta el segundo trimestre, el ahorro estimado para el ejercicio 2016 ascendía 
a 75.971,17€ (equipamientos patronato de deportes 6.625,88€, equipamientos patronato 
cultura 48.040,26€ y equipamientos ayuntamiento 21.305,03€), correspondiendo un 
ahorro estimado para el segundo trimestre de 25.485,59€. Según los datos obtenidos 
hasta el tercer trimestre, el ahorro estimado para el ejercicio 2016 asciende a 
125.435,45€ (equipamientos patronato de deportes 10.510,48€, equipamientos patronato 
cultura 83.375,28€ y equipamientos ayuntamiento 31.549,69€), correspondiendo un 
ahorro estimado para el tercer trimestre de 56.091€.  
 
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.  
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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 ascendieron  a 76.491,07€ € con lo que el ahorro fue de 9.946,68€ respecto 
al ejercicio anterior. 
Para el ejercicio 2016 se dotó un importe de 80.000 euros y a 30 de setiembre se ha 
reconocido obligaciones por importe de 33.172,11 euros, lo que hace prever un 
mantenimiento de gastos 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  los datos 
previstos según el plan de ajuste con los de la previsión de la ejecución para cada 
trimestre del ejercicio 2016 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 los datos 
previstos según el plan de ajuste con los de la previsión de la ejecución para cada 
trimestre del ejercicio 2016 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 
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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 2016. 

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

2016 se cuantificaron en 710 miles de euros. Los ahorros acumulados en ejercicios 
anteriores ascienden a 2.619,86 miles de euros. Durante el primer trimestre de 2016 
la mejora por el lado de los ingresos ha ascendido a 19,50 miles de euros, durante el 
segundo a 19,5 miles de euros y durante el tercer trimestre  a 10,01 miles de euros, 
esperándose  una mejora anual de 68 miles de euros por encima de los 710 miles de 
euros previstos.  
 

3.  Las medidas contempladas en el plan para la mejora de gastos para el ejercicio 
2016 se cuantificaron en 603 miles de euros. El ahorro acumulado en ejercicios 
anteriores asciende a 655,13. Durante el primer trimestre del ejercicio 2016 el 
ahorro  asciende a  124,95 miles de euros, durante el segundo trimestre a 42,81 
miles de euros y durante el tercer trimestre a 129,81 miles de euros con un ahorro 
anual previsto de 369,80 miles de euros, sobre los 603 miles de euros previstos 
inicialmente en la confección del plan de ajuste.  

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

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

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

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

 
7. Respecto a la finalización del plan de ajuste, no se prevé para este ejercicio 
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El senyor President demana si hi ha alguna intervenció al respecte. 
 
Pren la paraula el senyor PROFITÓS i diu: Si, més que res perquè em tranquil·litzin. 
A la part final de l’informe diu que sí, que anem bé, però és que de la lectura punt per 
punt de les coses que s’haurien d’incrementar i de les coses que haurien de decréixer, 
la impressió és que no anem tant bé, d’acord amb el compliment. De fet, s’han afegit 
aquí perquè això acabi de quadrar partides que no estaven previstes en el Pla d’ajust 
però que en el fons (i entenc la filosofia) són més diners que es recaptaran i que també 
serveixen. Més que res, vull dir, podem tenir la tranquil·litat amb les previsions que 
vostès tenen de que en el proper trimestre, i en el proper trimestre, i en el proper 
trimestre seguirem complint? 
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Senyor Interventor (a veure, jo tinc els 
números bastant clars en aquest aspecte), estem parlant que el proper trimestre 
complirem per poder pagar el Pla d’ajust? 
 
Pren la paraula el senyor INTERVENTOR i diu: La Corporació podrà pagar el préstec 
que en el seu dia va concertar amb l’ICO i l’objecte del Pla d’ajust era poder-lo pagar. 
Si complirà o no al quart trimestre de 2016 amb el Pla d’ajust, suposo que si. En els 
propers? Doncs no ho sé, en funció del pressupost de 2017 i de la devolució 
pressupostària. Sí que és veritat que totes les magnituds que s’havien d’acomplir pel 
Pla d’ajust són acumulatives. És a dir. Si? 
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Senyor Interventor, per què consti en acta, 
se’n recorda vostè el 2012 quin endeutament teníem? I quina previsió d’endeutament 
tenim per poder tancar l’any 2016? 
 
Pren la paraula el senyor PROFITÓS i diu: La que tenim no ho sé, la que teníem era 
7.411.000, que és el que es va agafar en el Pla d’ajust. Més lo altre. 
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Estàvem a 15 milions i la previsió és tancar 
sobre els 10 aquest 2016? 
 
Pren la paraula el senyor INTERVENTOR i diu: Bé, jo crec que 11. Ho puc consultar, 
si voleu.  
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: I també, si ens ho pot dir, per què també 
consti en acta, quin percentatge sobre els ingressos ordinaris és aquest endeutament. 
Ho dic perquè és bo saber-ho, també això. Bé, si no ho troba, tampoc. L’he posat en un 
compromís, ho sé.  
 
Pren la paraula el senyor INTERVENTOR i diu: En principi, a 31 de desembre de 
2016 el deute financer serà de 10.669.000 Euros. 
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Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: 10.669.00, que és el que deia. Molt bé. I 
estarem per sota del 60% del percentatge sobre els ingressos ordinaris d’endeutament? 
 
Pren la paraula el senyor INTERVENTOR i diu: Si.  
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: I el 2011, 2012 estàvem per sobre del 120, 
quasi bé. 
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Bé, 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'ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE 
L'AJUNTAMENT, PATRONATS MUNICIPALS I L'EMPRESA 
MUNICIPAL LES FRANQUESES ENTORN VERD, SA A 30 DE 
SETEMBRE DE 2016, EN COMPLIMENT DE L'ORDRE 
HAP/2105/2012, 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 
30 de setembre de  2016 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 30 de setembre de 2016 ha 
estat tramès al Ministeri d’Economia i Hisenda en data 31 d’octubre 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 tercer  trimestre de 2016 
 
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 i 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 
 Detall de les inversions financerament sostenibles 
 Interessos i venciments meritats despeses 
 Avals de l’entitat 
 Fluxos interns 
 Vendes d’accions i participacions 
 Adquisició d’accions i participacions 
 Operacions atípiques 
 Detall compte creditors per operacions pendents d’aplicar al pressupost 

 
I la comunicació efectuada per la societat mercantil que inclou: 
 

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

 
Primer.- DONAR COMPTE  al ple de l’ajuntament de l’estat de l’execució dels 
pressupostos a corresponents al tercer  trimestre de 2016, 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 LÓPEZ i diu: Bona nit. Primer de tot, no sé si donar-li les 
gràcies o dir-li l’enhorabona pel resum que ha fet de reducció de deute. Vostè ha tret 
pit, estem tots molt orgullosos, ens agrada aquesta feina, jo crec que, nosaltres li 
agraïm aquesta feina. Però clar, nosaltres en aquest punt creiem que és una mica irònic 
que estem parlant del seguiment de 2016, però és que encara no hem tancat el 2015. I 
això ja li vam preguntar al setembre. Senyor Jiménez, li vam preguntar quan pensaven 
tancar i vostè, literalment, va dir: “ha de convocar-se a primers d’octubre i el 
compromís és que, durant la segona quinzena o, com a molt a finals d’octubre, estarà 
convocada la Comissió i podrem procedir a l’aprovació dels comptes”. Doncs avui 
estem a novembre, a finals de novembre. Ha passat un mes des del teòric tancament, 
un mes ja. Encara no han convocat. Tancarem els comptes aquest any, el 2016, o serà 
el 2017? Perquè clar, seguim a 2016 i el 2015 encara no està tancat. I vostès deien que 
era un problema de la Diputació, que havien demores. Quan tancarem l’exercici de 
l’any 2015? Gràcies. 
 
Pren la paraula el senyor JIMÉNEZ i diu: Bé, tot i que és una pregunta, no és respecte 
al tema, però li dic que la previsió, ja ho tenim tot fet i la convocarem pel dia 20 de 
desembre.  
 
 
 
El senyor President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia: 
 

6. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA REVISIÓ ANUAL DEL PADRÓ 
MUNICIPAL D'HABITANTS AMB REFERÈNCIA A L'1 DE GENER 
DE 2016 

 
ATÈS que l’article 81 del Reglament de població i demarcació territorial dels ens locals 
de Catalunya estableix que els Ajuntaments aprovaran la revisió dels seus padrons 
municipals d’habitants amb referència a l’1 de gener de cada any. 
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DE CONFORMITAT amb el que disposen els articles 60 a 62 del Reial Decret 
1690/1986, d’11 de juliol, pel què s’aprova el Reglament de població i demarcació 
territorial dels ens locals; l’apartat 2 de l’article 17 de la Llei reguladora de bases de 
règim local i altres normes concordants, segons els quals els Ajuntaments aproven el 
Padró i les variacions que s’hi hagin produït. 
 
DE CONFORMITAT, així mateix, amb allò que disposa l’article 22.2. lletra q) de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, aquesta àrea de Règim 
Intern proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- APROVAR la revisió anual del Padró Municipal d’Habitants, amb referència 
a l’1 de gener de 2016, que dóna un resultat de 19.432 habitants (9.965 homes i 9.467 
dones), de conformitat amb els resums numèrics que s’incorporen com annex al present 
acord. 
 
Segon.- REMETRE el present acord i els resums numèrics a la Delegació Provincial de 
Barcelona de l’Institut Nacional d’Estadística. 
 
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Bé, només comentar-vos que aquest és el 
que diu l’INE (l’Institut Nacional d’Estadística), tot i que la nostra base de dades en 
aquests moments, a data d’ahir, ens dóna 19.619 habitants, per tant aquí hi ha una, o 
han crescut aquests 200 habitants des de principi d’any (cosa que dubto, perquè aquest 
creixement no) o hauríem de contrastar les dades amb l’INE, però en principi les de 
l’INE són les que aprovem avui. Algun aclariment al respecte? 
 
Pren la paraula el senyor BERNABÉ i diu: Bona nit, primer, a tots. És un plaer que 
estiguem tots els regidors presents. Dit això, en tot cas el que hem de fer és comparar 
els números que nosaltres teníem a gener de 2016 amb els que presenta l’INE, i no 
comparar-los amb els que tanquem a 30 d’octubre. Per tant, si hi ha una diferència 
substancial l’u de gener dels números que manipula l’Ajuntament respecte de l’INE, 
aquí si que s’hauria de dir algo, sobretot perquè estem ja molt al llindar dels 20.000 i 
això comença a ser una cosa important. Gràcies. 
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Té raó. Alguna intervenció més? Senyor 
Profitós. 
 
Pren la paraula el senyor PROFITÓS i diu: Els tenim, els nostres números a 1 de 
gener, o no? Aquests que ens ha, si. 
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Si. Jo he demanat els números a data 
d’avui, no a 1 de gener. Però a 1 de gener estàvem a 19.500 i algo. Per tant, ens 
desquadra d’uns 100 habitants. Molt bé, això s’ha d’aprovar, passaríem a votació. 
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SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per quinze vots a favor dels regidors dels 
grups municipals CiU, ILFC-E, PSC-PM, CPF i PP, dues abstencions dels regidors del 
grup municipal ERC-AM, i per tant, amb el quòrum legal. 
 
 
 
El senyor President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia: 
 

7. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L'ACORD 
DEL PLE DE 30 DE JUNY DE 2016, RELATIU AL NOMENAMENT DE 
REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ A LA JUNTA DE GOVERN 
DEL PATRONAT MUNICIPAL DE CULTURA, EDUCACIÓ, 
INFÀNCIA I JOVENTUT 

 
ATÈS que el Ple de la Corporació, en sessió de 30 de juny de 2016, va acordar, entre 
d’altres, establir la següent composició de la Junta de Govern del Patronat Municipal de 
Cultura, Educació, Infància i Joventut: 
 
-Sr. Jordi Ganduxé Pascual (President). 
-Sr. José Antonio Aguilera Galera (Vicepresident). 
-Sra. Marina Ginestí Crusells, representant del grup municipal Convergència i Unió. 
-Sr. Rafael Bernabé Pérez, representant del grup municipal Imaginem les Franqueses en 
Comú.  
-Sra. Rosa Cassà Vila, representant del grup municipal Esquerra Republicana de 
Catalunya-Acord Municipal. 
-Sr. Francesc Torné Ventura, representant del grup municipal Convergència per les 
Franqueses. 
-Sr. Javier Álvarez Álvarez, representant del grup municipal del Partit Popular. 
 
VIST el Decret de l’alcalde núm. 2016/2504, de data 8 de setembre, en què es resol, 
entre d’altres, que amb efectes del dia 15 de setembre de 2016, la regidora Marina 
Ginestí Crusells assumeix les funcions de la direcció política de l’àrea de Cultura, 
Infància i Joventut, i la presidència del Patronat de Cultura, Educació, Infància i 
Joventut. 
 
ÉS PER AIXÒ que l’alcalde proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- NOMENAR el senyor Jordi Ganduxé Pascual com a representant del grup 
municipal Convergència i Unió a la Junta de Govern del Patronat municipal de 
Cultura, Educació, Infància i Joventut. 
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Segon.- ESTABLIR que la composició de la Junta de Govern del Patronat municipal de 
Cultura, Educació, Infància i Joventut serà, en endavant, la següent: 
 
-Sra. Marina Ginestí Crusells (Presidenta). 
-Sr. José Antonio Aguilera Galera (Vicepresident). 
-Sr. Jordi Ganduxé Pascual, representant del grup municipal Convergència i Unió. 
-Sr. Rafael Bernabé Pérez, representant del grup municipal Imaginem les Franqueses 
en Comú.  
-Sra. Rosa Cassà Vila, representant del grup municipal Esquerra Republicana de 
Catalunya-Acord Municipal. 
-Sr. Francesc Torné Ventura, representant del grup municipal Convergència per les 
Franqueses. 
-Sr. Javier Álvarez Álvarez, representant del grup municipal del Partit Popular. 
 
Tercer.- NOTIFICAR el present acord al regidor senyor Jordi Ganduxé Pascual, a la 
presidenta, al vicepresident i a la gerència del Patronat municipal de Cultura, 
Educació, Infància i Joventut.  
 
 
El senyor President demana si hi ha alguna intervenció al respecte. 
 
Pren la paraula el senyor BERNABÉ i diu: Bé. Nosaltres ja fa temps que estem dient 
que ha d’haver una coherència entre els dos patronats. Ha d’haver una coherència en 
reglament, ha d’haver una coherència en composició, ha d’haver una coherència en 
ajudes, perquè no deixen de ser dos patronats municipals de l’Ajuntament de les 
Franqueses. Què vull dir amb això? Donen una sensació una mica d’anar cadascú per 
la seva, quan et trobes amb composicions diferenciades. Jo, en una Junta de portaveus 
vaig preguntar quina és la composició correcta (i vostè m’ho va il·lustrar) de les 
diferents comissions i vostè em va dir: “un representant de cada partit, un té la 
vicepresidència i la presidència va apart”. Bueno, en aquest cas es compleix, però en el 
cas del Patronat d’esports no es compleix. Hauria de ser un representant de cada partit 
més la presidència, que correspon al PSC. Per tant, evidentment els hi votarem a favor, 
però el que sí que demano és coherència com a equip de govern per donar una imatge 
contrastada i una imatge d’unitat en els diferents organismes que te l’Ajuntament 
perquè és que si no, això sembla que cada regidoria, una mica, aplica unes normes 
diferents de lloc en funció de no sé què. Val? I després, del tema dels suplents. 
Nosaltres hem, sempre, des de que tenim memòria, i estava ja aquí Ferran Gontan com 
a regidor, hem nomenat un titular i un suplent, i aquest suplent anava amb veu i vot. 
Des d’aquesta legislatura, el suplent no té vot, no té representació. O sigui, el deixem 
entrar i se’l deixa parlar però no té una representació de vot. Clar, això jo no sé fins a 
quin punt era el dret que tenim els diferents grups municipals a estar presents. Se’ns 
diu contínuament que és el titular i que només el titular té el pes. Aquesta no havia 
sigut una norma de treball en aquest ajuntament fins fa dos anys, s’havia permès 
completament entrar, parlar i votar perquè va en representació del grup municipal. Per 
tant, també ens agradaria que aquest tema s’aclarís, perquè en un patronat sembla ser 
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que s’és favorable a que això es pugui tirar cap endavant i en l’altra patronat 
s’interpreta més rígidament.  
 
Pren la paraula el senyor PROFITÓS i diu: Votarem a favor en el benentès que tenim 
com un tràmit que és el partit del govern en aquest cas qui designa el president i que 
tan bé ens està la senyora Ginestí com ens estava el senyor Ganduxé fins ara. I com a 
explicació de vot del punt anterior, ens sembla que si hi ha discrepàncies per petites 
que siguin, i no són tan petites, entre les fonts que l’Ajuntament té, les fonts que li 
donen per votar, el lògic fora que el govern es preocupés d’aclarir aquestes 
discrepàncies perquè els números quadressin. En un tema que no és baladí en el 
moment en que estem (El senyor Alcalde indica que no és el punt).  
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: En resposta a això. Hem de mirar els 
estatuts, el que diguin els estatuts. Per tant, si els estatuts diuen que pot haver-hi un 
suplent, que s’apliqui. És que no hi ha més, això no. Afavoreixen a vostès, afavoreixen 
el govern, afavoreixen a tothom, perquè si un dia no pot anar-hi algun membre del 
govern també pot delegar. Aquesta n’és una. L’altra, la composició del patronat. La 
composició del patronat, una cosa és el que diu un de cada partit polític, el que passa 
és que no, en el pacte de govern nosaltres ho tenim proporcional. Nosaltres, 
internament, proporcional 6-3, per tant, 2-1. I és el que estem complint, però és un 
pacte intern nostre, val? I crec que no estem, perquè vam mirar-ho, no ens estem 
saltant els estatuts. Ara bé, el que em diu vostè, escolta’m, que s’ho mirin legalment i 
que si veritablement es pot delegar, que es delegui, és que no hi ha problema. En els 
dos patronats, eh? Però hem de mirar els estatuts, jo no els sé. En aquest aspecte, que 
jurídicament s’ho mirin.  
 
Pren la paraula el senyor VEGA i diu: Bé, recordaria que en aquest Ple ja s’havia 
comentat el tema de suplències i que havia un compromís verbal aquí en acta de que es 
miraria de modificar els estatuts si no estava contemplada la figura de suplències. Que 
es compleixi aquest acord. Gràcies. 
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Senyor Profitós, ja està. Crec que era per la 
Junta de portaveus, això, però bueno, ho mirarem també el que diguin els estatuts, per 
tant els emplaço a que en el termini d’una setmana ens contestin aquesta pregunta. 
Molt bé, passaríem a votació. 
 
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per setze vots a favor dels regidors dels 
grups municipals CiU, ILFC-E, PSC-PM, ERC-AM i PP, una abstenció del regidor del 
grup municipal CPF, i per tant, amb el quòrum legal. 
 
 
El senyor President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia: 
 

8. PROPOSTA D'APROVACIÓ INICIAL DE LES BASES 
REGULADORES I CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ 



Ple 24/11/2016 – pàg. 35 

D'AJUTS A PERSONES PER RAÓ DE CAPACITAT ECONÒMICA 
QUE RESTIN GRAVADES PER L'IMPOST DE BÉNS IMMOBLES EN 
L'EXERCICI FISCAL 2017 

 
ATÈS que les subvencions són en el dia d’avui un instrument decisiu en la política 
social i econòmica de l’administració local, que permeten una actuació administrativa 
d’interès social, essent dirigida als col·lectius econòmicament més vulnerables.    
 
ATÈS que el Ple en sessió de data 21 de desembre de 2015 va aprovar la constitució 
d’una Comissió que estudiés la posada en marxa d’un mecanisme per tal de reduir la 
càrrega tributària als contribuents amb menor  capacitat econòmica. 
 
ATÈS aquesta voluntat d’aquest Ajuntament de fixar una ajuda pública parcial per a 
aquelles persones per raó de capacitat econòmica que estiguin gravades per l'IBI del 
municipi de Les Franqueses del Vallès, amb la finalitat de compensar parcialment la 
càrrega tributària municipal associada a l'habitatge habitual.  
 
ATÈS que és necessària la regulació, mitjançant l’aprovació d’unes bases, de l’ajuda 
pública que s’atorga sota la forma de lliurament de diners, establint les regles oportunes, 
amb la finalitat d’aconseguir una major eficàcia i eficiència, i potenciar simultàniament 
el control i la transparència, que són elements determinants del caràcter públic d’aquest 
tipus d’ajudes econòmiques.   
 
TENINT EN COMPTE que l’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès, mitjançant 
acord de Ple del dia 27 de març de 2014 va aprovar la normativa general reguladora de 
la concessió de subvencions per a aquest ens i els seus organismes autònoms. 
 
TENINT EN COMPTE que s’han d’establir criteris homogenis en la tramitació i 
justificació de la subvenció i que, al mateix temps, s’ha de facilitar la tasca de 
comprovació que faran els serveis gestors i la pròpia Intervenció per al compliment de 
la finalitat de la subvenció. 
 
VIST l’informe emès per l’Interventor de l’Ajuntament. 
 
VIST l’informe emès pel Secretari de l’Ajuntament. 
 
DE CONFORMITAT amb el que disposa l’article 22.2.d) de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases del règim local, en la que s’estableix que el Ple té les 
atribucions d’aprovació del Reglament Orgànic i les ordenances. 
 
DE CONFORMITAT amb el que disposa l’article 52.2.d) 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.  
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DE CONFORMITAT amb el que disposa l’article 17 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions relatiu a les bases reguladores de la concessió de 
subvencions.   
 
DE CONFORMITAT amb el que estableixen els articles 118 i següents del Decret 
Legislatiu 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals. Concretament, l’article 124 assenyala que s’han d’elaborar unes 
bases que regulin la concessió de les subvencions, a l’hora que s’estableix el contingut 
mínim de les dites bases, les quals han de ser aprovades pel Ple de la Corporació.    
 
AQUESTA Àrea d’Hisenda proposa al Ple l’adopció dels següents 
 
ACORDS 
 
Primer.- APROVAR INICIALMENT les bases reguladores i la convocatòria per a la 
concessió d’ajuts a persones per raó de capacitat econòmica que restin gravades per 
l’Impost sobre béns immobles en l’exercici 2017, amb la finalitat de compensar 
parcialment la càrrega tributària municipal associada a l’habitatge habitual. El text de 
les bases reguladores i la convocatòria s’annexa a aquest acord.  
 
Segon.- SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA EL TEXT DE LES BASES 
REGULADORES I LA CONVOCATÒRIA pel termini de 30 dies hàbils, a fi que es 
puguin formular al·legacions i reclamacions,  mitjançant la inserció d’un anunci en el 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya, en un  mitjà de comunicació escrita diària, en el tauler d’anuncis de la 
Corporació i a la web municipal. El termini d’informació pública començarà a comptar 
a partir de l’endemà de la data de l’última de les publicacions esmentades. 
 
Tercer.- DISPOSAR que en el cas que no es presenti cap reclamació ni al·legació en el 
termini d’informació pública, les bases reguladores i la convocatòria que ara 
s’aproven  inicialment quedaran aprovades definitivament sense necessitat de cap 
tràmit ulterior, i es procedirà directament a la seva publicació. 
 
Quart.- ESTABLIR que les bases i la convocatòria esmentades es publicaran a la Base 
de Dades Nacional del Ministeri d’Hisenda i Funció Pública, quan esdevinguin 
definitives. 
 
Cinquè.- NOTIFICAR aquests acords a l’Organisme de Gestió Tributària de la 
Diputació de Barcelona. 
 
Sisè.- DONAR COMPTE d’aquests acords a l’àrea de Polítiques Socials de 
l’Ajuntament.  
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BASES REGULADORES I CONVOCATÒRIA PER LA CONCESSIÓ D’AJUTS 
A PERSONES PER RAÓ DE CAPACITAT ECONÒMICA QUE RESTIN 
GRAVADES PER L'IMPOST DE BÉNS IMMOBLES EN L’EXERCICI FISCAL 
2017 
 
PREÀMBUL 
 
L’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès en sessió plenària de data 21 de desembre 
de 2015 va aprovar la constitució d’una comissió mixta tècnico-política per a l’anàlisi 
de la situació econòmica i social del conjunt de famílies del municipi, amb la finalitat 
d’elaborar una proposta de reglament d’ajuts a les famílies en funció de la seva situació 
econòmica, social i de càrregues familiars.  
 
La finalitat d’aquella Comissió era la d’establir un instrument per tal d’ajudar a les 
famílies amb poca capacitat econòmica a fer front al pagament del principal Impost 
local, amb la voluntat que en els propers i successius pressupostos municipals es 
prevegi la corresponent consignació pressupostària per a fer-hi front.  
 
ARTICLE 1. Objecte 
 
Constitueix l'objecte d'aquestes bases regular, fixar els criteris i el procediment per a la 
concessió d’ajuts per raó de capacitat econòmica per part de l’Ajuntament a aquelles 
persones que estiguin gravades per l'IBI del municipi de Les Franqueses del Vallès, amb 
la finalitat de compensar parcialment la càrrega tributària municipal associada a 
l'habitatge habitual. 
 
ARTICLE 2. Beneficiaris i acceptació 
 
Podran sol·licitar ajuts econòmics les persones físiques que reuneixin les condicions 
següents : 
 

a. Restar empadronades al municipi de Les Franqueses del Vallès el dia 1 del mes 
de gener de l'any de la convocatòria de la subvenció.  

b. Ser propietari, llogater (quan consti en el contracte d'arrendament que l'IBI és a 
càrrec de l'arrendatari) o usufructuari de l'habitatge habitual i/o figuri com a 
subjecte passiu de l'IBI. 

c. Hauran de coincidir necessàriament l’habitatge que constitueixi la residència 
habitual i el domicili on consti empadronat el beneficiari. 

d. En el moment de la sol·licitud de l'ajut, estar al corrent de les obligacions 
tributàries amb l’Ajuntament, i la resta d'administracions, i amb la Seguretat 
Social, excepte, si és el cas, les que encara estiguin en període voluntari de 
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pagament. S'acreditarà abans de la concessió mitjançant declaració responsable 
expressa o mitjançant certificat acreditatiu. 

e. Que els subjectes passius de l'habitatge pel qual se sol·licita l'ajut no constin 
com a titulars cadastrals, en tot el territori nacional, de cap altre bé immoble de 
caràcter urbà. S'exclourà d'aquesta restricció, únicament, la propietat d'una plaça 
d'aparcament i un traster, o, un espai similar al traster. En aquest últim cas, el 
valor cadastral d'aquest espai similar al traster, no podrà sobrepassar els 19.525 
€. 

f. Que el valor cadastral de l’habitatge no superi els 100.000 €.   

g. Que el conjunt d'ingressos del sol·licitant i dels que, segons el padró municipal 
d'habitants, convisquin amb ell, no superi les quanties següents: 

 
 

 

Renda Familiar Anual 

Membres unitat familiar Menor o igual a 

Fins a 2 10.000€ 

Fins a 3 12.000€ 

Fins a 4 o més 15.000€ 
 
S’entendrà que els beneficiaris accepten els ajuts si en el termini d’un mes comptat des 
de la recepció de la notificació de la concessió de l’ajut no manifesten expressament a 
l’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès la seva oposició. 
 
ARTICLE 3. Acreditació i documentació 
 
Les persones físiques que vulguin acollir-se als ajuts regulats a les presents Bases, 
hauran de presentar al Registre General de l’Ajuntament una sol·licitud mitjançant 
model normalitzat que anirà acompanyada de la següent documentació. 
 
a. Fotocòpia del NIF/NIE en vigor, del sol·licitant i de la resta de persones que conviuen 
en l'habitatge pel qual es sol·licita l'ajut. 
 
b. Documentació acreditativa dels ingressos del sol·licitant i de les persones que 
convisquin amb ell, corresponent a l'últim exercici fiscal. En el cas que la situació 
laboral i/o econòmica s’hagi modificat caldrà justificar-ho documentalment. 
L’Ajuntament podrà demanar les autoritzacions addicionals necessàries per efectuar les 
consultes pertinents.  
Declaració responsable de les persones que conviuen en l'habitatge pel qual es sol·licita 
l'ajut, fent constar que les dades que aporten són tots els ingressos bruts que perceben i 
que reuneixen expressament cadascun dels requisits que assenyala la normativa. 
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c. Totes les persones que conviuen en l’habitatge pel qual es sol·licita l’ajut hauran de 
presentar autorització expressa a l’Ajuntament en el moment de presentar la sol·licitud, 
per tal que l’ens local pugui realitzar les consultes necessàries a les diferents 
administracions públiques i altres entitats públiques o privades, amb la finalitat de 
comprovar les circumstàncies expressades en la sol·licitud i el compliment dels requisits 
necessaris per al gaudiment de l'ajut. 
 
En el mateix sentit, els sol·licitants autoritzaran, en el moment de presentar la 
sol·licitud, a l'Ajuntament per demanar a la Gerència Regional del Cadastre informació 
sobre titularitat de béns immobles d'ell i de les persones que convisquin amb ell. 
 
d. Acreditar una còpia del contracte de lloguer, en el cas que l’arrendatari es faci càrrec 
del pagament de l’Impost sobre béns immobles. 
 
e. Dades bancàries del compte on poder transferir l'import de l'ajut, amb determinació 
del codi IBAN corresponent, segons model normalitzat que s'adjunta. El/la titular del 
compte ha de ser la persona sol·licitant de l'ajut. 
 
f. En els supòsits que no es puguin obtenir les dades a través de les consultes 
corresponents, el sol·licitant haurà de presentar els justificants i/o certificacions que 
acreditin el compliment dels requisits establerts. 
 
ARTICLE 4. Sol·licituds, tramitació i procediment  
 
Les sol·licituds i la documentació requerida es presentaran entre el 15 d’abril i 31 de 
maig de 2017 presencialment davant les oficines del Servei d’Atenció a la Ciutadania de 
l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, telemàticament o per correu administratiu.  
 
L’ordenació i instrucció del procediment i resolució de la concessió dels ajuts es 
determinarà per acord de la Junta de Govern Local.  
 
ARTICLE 5. Vigència de l’ajut  
 
La vigència d'aquest ajut s'estén a l'exercici en el que sigui concedit. 
 
ARTICLE 6. Quantia de l’ajut  
 

a. La quantia màxima dels ajuts regulats a les presents bases serà de 200 euros per 
cada sol·licitud individual. 

Aquest límit es podrà veure disminuït en el supòsit que, a causa del nombre de 
sol·licituds presentades, se superi la quantia prevista a la partida pressupostària 
aprovada per aquesta subvenció.  
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Donat el cas, s'haurà d'establir un prorrateig de les ajudes entre totes les persones 
beneficiàries de la convocatòria corresponent d'aquesta subvenció. 

 
b. La quantia dels ajuts regulats en aquestes bases no podrà ultrapassar el 50% de la 
quota líquida anual de l'Impost sobre béns immobles de naturalesa urbana per l'habitatge 
pel qual es sol·licita l'ajut, i només afectarà al pagament del principal del rebut o 
liquidació, no essent subvencionables els recàrrecs, interessos, sancions o altre 
conceptes similars.  
 
c. Aquest ajut econòmic, serà compatible amb d'altres ajuts atorgats per l’Ajuntament de 
Les Franqueses  del Vallès.  
 
d. Aquest ajut resta exempt de l’ IRPF de conformitat amb el que disposa el número ú 
de l’article 1 del Reial Decret Llei 9/2015, de 10 de juliol de “Medidas urgentes para 
reducir la carga tributaria soportada por los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas y otras medidas de carácter económico ”. 
 
ARTICLE 7. Composició de la Comissió Qualificadora 
 
La Comissió qualificadora estarà formada per: 
 
• President: El Regidor de Polítiques Socials o amb qui delegui 
• Vocal: La Cap de l’Àrea Polítiques Socials 
• Vocal: La Recaptadora o Tresorera de la Corporació 
• Vocal: L’Interventor de la Corporació 
• Secretari: Un funcionari de l’Àrea de Secretaria  
 
ARTICLE 8.  Forma i termini de concessió de l'ajut 
 
Els ajuts es concediran mitjançant acord de la Junta de Govern Local a la vista de la 
proposta i l’informe de la Comissió qualificadora, de forma conjunta per a tots els 
beneficiaris, en el termini màxim de quatre mesos des de la finalització del termini de 
presentació de sol·licituds. 
 
El termini màxim per resoldre la sol·licitud és de quatre mesos a comptar des de la data 
de finalització del termini de presentació de sol·licituds. Si transcorregut aquest termini 
no s'ha dictat i publicat resolució expressa, la sol· licitud s'entendrà desestimada. 
 
L'Ajuntament de Les Franqueses del Vallès publicarà en el tauler d'edictes electrònic 
municipal la llista dels ajuts atorgats i denegats, sense perjudici de fer la difusió 
corresponent al web i al tauler d'anuncis de l’Ajuntament i altres equipaments 
municipals. En qualsevol cas, aquesta publicació es realitzarà preservant la identitat dels 
beneficiaris i en substitució de la notificació individual, comptant amb els mateixos 
efectes que aquesta. 
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ARTICLE 9. Import màxim i aplicació pressupostària  
 
L’import màxim que es destinarà durant l’any 2017 per a l’atorgament dels ajuts 
previstos en aquesta convocatòria serà de 50.000,00 euros. 
 
Aquests ajuts econòmics tindran la consideració de despeses públiques i se satisfaran 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 08.2311.48005 del pressupost per l’exercici 
2017, per tant, els ajuts queden condicionats a la dotació adequada i suficient que 
s’estableixi en el Pressupostos Generals de la Corporació per a aquella anualitat.  
 
ARTICLE 10. Forma de pagament de l 'Ajut 
 
L’ajut es farà efectiu mitjançant transferència bancària al compte assenyalat pel 
beneficiari, en el termini màxim de tres mesos des de l’acord de concessió, o per 
compensació de l'Impost sobre béns immobles en el cas de fraccionament o ajornament. 
La compensació l’efectuarà la Tresoreria Municipal amb l’Organisme de Gestió 
Tributària de la Diputació de Barcelona.  
 
La tresoreria municipal, abans d'ordenar la transferència bancària, verificarà mitjançant 
l’Organisme de Gestió Tributària, el pagament de l'Impost sobre béns immobles de 
naturalesa urbana de l'exercici pel qual es demana l'ajut (total o de les fraccions 
vençudes en cas de pagament per fraccions).  
 
La manca de pagament determinarà la revocació de l'ajut. 
 
ARTICLE 11. Pèrdua del dret a rebre l'ajut 
 
Serà causa de revocació de l'ajut no estar al corrent de les obligacions tributàries amb 
l’Ajuntament. Igualment s'haurà d'estar al corrent de totes les obligacions tributàries 
amb l’Estat, la Generalitat de Catalunya i la Seguretat Social. 
 
ARTICLE 12. Justificació del compliment de la finalitat de la subvenció 
 
S'entén justificada la finalitat amb l'acreditació comptable del pagament de l'Impost 
corresponent a l'exercici a on s'hagués concedit l'ajut. Aquesta justificació l’obtindrà 
l’Ajuntament mitjançant consulta tributària a l’Organisme de Gestió Tributària. 
 
ARTICLE 13. Obligacions per part dels beneficiaris 
 
Els beneficiaris s’obliguen a facilitar quanta informació els hi sigui requerida per 
l’Ajuntament, per tal de comprovar la veracitat de les dades que han motivat el seu 
atorgament. 
 
ARTICLE 14. Protecció de dades 
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Les dades de caràcter personal que s'obtinguin per raó d'aquestes bases reguladores i de 
les següents convocatòries es tractaran d'acord amb les previsions de la Llei orgànica 
15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i el Reglament 
que la desenvolupa, aprovat mitjançant el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre. 
 
 
 
El senyor President demana si hi ha alguna intervenció al respecte. 
 
Pren la paraula el senyor JIMÉNEZ i diu: Si. Aquesta proposta és el resultat de totes les 
converses que hem mantingut amb els diferents grups municipals i vam prendre ja la 
majoria d’ells els acords per establir els barems d’aplicació. Els vull agrair a tots els 
grups les aportacions i també en la forma i el fons que van treballar, i crec que això ha 
de tenir una continuïtat. Per tant, us agraeixo la col·laboració per arribar en aquest fi. 
 
Pren la paraula el senyor LÓPEZ i diu: D’entrada ja li diem que votarem a favor de la 
proposta. Estem contents que es presenti aquesta proposta al Ple. És un tema que portem 
més de tres anys darrera d’ell, aconseguir un reglament d’ajuts que ajudi a la gent, al 
igual que la tarifació social. Creiem que són ajuts que són importants per la gent que ho 
està passant malament a les Franqueses. Sí que és cert que ens hagués agradat una 
partida més gran:  en comptes de 50.000, doncs 100.000 Euros, però entenem que el 
primer any, en funció de la demanda, això es podria regular en un futur, no? Veurem si 
es pot justificar un increment d’aquesta demanda en funció del que demani la gent. Però 
sí que ens agradaria recalcar que és un clar exemple de que, quan vostès volen escoltar i 
es posen en diàleg amb nosaltres, al final qui guanya són els ciutadans de les 
Franqueses, com vostè ha dit. Gràcies. 
 
Pren la paraula la senyora CASSÀ i diu: Nosaltres, des del grup d’ESQUERRA ja 
avanço que hi votarem a favor. Realment, vam treballar molt bé. I realment, la 
convocatòria reflecteix els acords a que vam arribar. Tot i així, també des 
d’ESQUERRA esperem que, de cara a l’exercici 2018, una vegada ja haguem pogut 
avaluar com ha funcionat aquesta convocatòria, puguem incorporar alguns temes com 
per exemple, referenciar-ho no a un import concret sinó també a l’índex de renda de 
suficiència a Catalunya, que així any a any podríem anar actualitzant. O fins i tot, mirar 
els objectes que poden entrar en aquesta convocatòria, ja que no és el mateix una parella 
de 40 anys que no pas una mare i un infant, o una persona amb discapacitat dins 
d’aquestes dues persones. Per tant, una vegada jo penso que haguem fet aquesta 
convocatòria i l’haguem pogut avaluar, aquestes línies potser les podríem aplicar en 
aquest sentit. Però com avançava, des d’ESQUERRA, doncs hi votarem a favor.  
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Alguna intervenció més? Passaríem a 
votació. 
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SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per unanimitat dels disset 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: 
 

9. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL IMAGINEM LES 
FRANQUESES EN COMÚ - ENTESA EN DEFENSA DE L'ACCÉS 
UNIVERSAL A LA UNIVERSITAT PÚBLICA 

 
L'educació superior, i sobretot l'universitari, té un paper fonamental en tota societat. No 
només prepara professionals i quadres tècnics, sinó que és el principal motor per a la 
investigació i la innovació en tots els terrenys. El futur de tot país està lligat a la 
capacitat de formar a les persones més joves en el pensament crític, racional i científic, 
per tal d'avançar en la creació de noves idees que els permeti assolir unes majors quotes 
de progrés social, econòmic, tecnològic i cultural. Les institucions, doncs, han de vetllar 
per a que existeixin unes universitats públiques amb capacitat d'atreure cada vegada més 
estudiants, i a la vegada, poder representar un fort pol de creació de noves idees.  
 
Per fer-ho possible és imprescindible, d'una banda, assegurar un finançament públic 
òptim i, d'una altra, garantir l'accés universal a tothom, sigui quina sigui la seva 
condició socioeconòmica. Tot i això, en els darrers anys hem vist com l'acció dels 
govern ha estat destinada a incrementar el pes de les empreses privades en la universitat 
i a posar grans barreres per a l'accés de les capes populars. Així doncs, entre el 2009 i el 
2011 es van implementar grans pujades en les taxes universitàries que representen una 
gran limitació en l'accés universal al dret a l'educació. A la vegada, amb la 
implementació del 3+2, sistema pel qual els graus passen a ser de tres anys i els màsters 
de 2, es fa indispensable cursar un Màster universitari per poder accedir a l'exercici de 
la professió per la qual s'ha estudiat. Tenint present això i l'increment exponencial dels 
preus dels Màster i les taxes als Graus Superiors de Formació Professional, podem 
afirmar que avui no es garanteix l'accés universal a l'educació superior. 
 
Tot recordant l'article 26.1 de la Declaració Universal de Drets Humans, que expressa 
que “Tota persona té dret a l'educació. L'educació ha de ser gratuïta, si més no, en la 
instrucció elemental i fonamental. La instrucció elemental serà obligatòria. 
L'ensenyament tècnic i professional es posarà a l'abast de tothom, i l'accés a 
l'ensenyament superior serà igual per a tothom en funció dels mèrits respectius.”, les 
institucions han de treballar per fer real l'accés a la universitat, com a màxima expressió 
de l'ensenyament tècnic i professional. Ara per ara, els governs no mostren una clara 
disposició per fer-ho realitat, per això, el moviment estudiantil, conjuntament amb el 
Consell de l'Estudiantat de les Universitats Catalanes, ha iniciat una campanya de 
mobilitzacions per aconseguir la gratuïtat en l'accés a la universitat.  
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Afectant aquesta qüestió a tota la societat, i no només a la comunitat universitària, és 
necessari que el món local prengui partit, i faci tot l'acompanyament possible a les 
mobilitzacions pacífiques del moviment estudiantil, així com conscienciï a la ciutadania 
de la importància de tenir una universitat pública puntera a Europa i al món, tant per la 
seva capacitat innovadora com per la seva capacitat d’atreure a les persones amb major 
capacitat, sigui quina sigui la seva condició socioeconòmica.  
 
DEMANEM: 

Per tot això el Grup Municipal Imaginem Les Franqueses en Comú- Entesa demana al 
Ple de l'Ajuntament de Les Franqueses del Vallès prengui els següents  
 
ACORDS: 
 
Primer.- Donar suport a les mobilitzacions del moviment estudiantil per una universitat 
gratuïta. 
 
Segon.- Instar al govern de la Generalitat a rebaixar un 30% les taxes universitàries i a 
igualar el preu dels Màsters als Graus per al curs vinent, tot avançant en la gratuïtat de 
l'educació superior, tal com demanen els sindicats i plataformes estudiantils.  
 
Tercer.- Informar d'aquests acords a la Conselleria d'Economia i Coneixement del 
Govern de la Generalitat de Catalunya, al Consell de l'Estudiantat de les Universitats 
de Catalunya, al Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, al Sindicat d'Estudiants 
dels Països Catalans, a l'Associació d'Estudiants Progressistes i l'Associació de Joves 
Estudiants de Catalunya. 
 
El senyor ALCALDE diu: Defensa la moció, senyor Vega? 
 
Pren la paraula el senyor VEGA i diu: Gràcies. Bona nit a tots i a totes. Bé, aquest tema 
el tinc bastant per la ma perquè de fet, formo part del moviment estudiantil, sóc militant 
d’associacions progressistes, he estat des de fa molts anys a les convocatòries de lluites i 
en aquesta darrera convocatòria de 17 de novembre. El defensaré amb molta 
efervescència perquè vaig estar directament implicat en l’organització d’aquesta 
mobilització amb els companys que han estat davant, que anaven davant, i crec que no 
és una cosa que a vegades són coses que pensem que ens queden lluny. Però analitzem 
una mica el context del que estem parlant aquí: estem parlant i, com diu la moció, que 
en els pitjors anys de la crisi les pujades de les taxes per accedir a l’educació superior 
universitària van ser abrumadores. Jo posaré un exemple personal, per no anar a 
estadístiques. Jo vaig començar la meva carrer pagant a 5 Euros el crèdit, vaig sortir de 
la meva carrera pagant, aproximadament, crec que eren 30 Euros el crèdit. Podem 
entendre que en aquesta fase temporal no és precisament que els meus ingressos, feina, 
accés al mercat laboral, haguessin millorat. I això què implica? I a nivell del que estem 
parlant, de construir un nou país, de construir una república amb un futur pròsper, ens 
estem carregant el futur del nostre país, directament. Estem fent que les classes 
populars, les classes treballadores, siguin excloses sistemàticament de l’accés a 
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l’educació superior amb traves econòmiques. Els sistemes de beques no augmenten, les 
taxes augmenten. El nivell d’accés a la feina cada cop es limita més. A més, s’implanten 
uns sistemes educatius com el Pla de Bolonya que impedeixen combinar la mala feina 
que existeix amb estudiar alhora. I ens trobem amb altres atacs que ja vindran noves 
lluites en aquest curs com, per exemple, introduir taxes a la formació professional. 
Estem parlant de desenvolupar el teixit industrial del nostre país i cobrem als alumnes 
una mitjana d’uns 390 Euros de taxes, més els llibres (que valen uns 200 Euros més), 
més el que li costi el transport i accedir a aquesta educació. 600 Euros aproximadament 
se li cobrarà a un estudiant per accedir a una plaça que era gratuïta abans de la crisi. 
Crec que alguna forma de sortir de la crisi, precisament, és generar capital tecnològic, 
coneixement, ciència, formació, mirar la ma d’obra, mirar la capacitat tècnica d’aquest 
país. I els nostres governs, tant el Govern central de Madrid (que queda més lluny, 
potser) o el Govern de Catalunya, fan tot al contrari: estan castigant cada cop més a les 
classes populars. Bé, a partir d’això, aquest curs s’ha començat a mobilitzar el 
moviment estudiantil d’un espectre molt ampli: estem parlant des de sindicats que 
abastarien des de la social democràcia, al meu espai, que seria més l’espai de l’esquerra 
alternativa o l’espai de la esquerra independentista de la CUP. Tot aquest moviment 
s’ha posat tothom d’acord, no hi ha cap tipus de discrepància dintre del moviment 
estudiantil transformador. I és més, l’Organisme institucional d’estudiants universitaris 
de Catalunya, de la Generalitat de Catalunya, dóna suport a aquesta mobilització. Si els 
organismes d’actuació, més la Conselleria de l’estudiantat, on estan els estudiants 
representats, dóna suport a la mobilització per a l’accés gratuït. Hi ha arguments, 
segurament (aquí no ho crec, en aquest Ple) però des de la dreta, que vindrien a dir que 
això de fer que la Universitat sigui gratuïta és una forma que entri qualsevol i és un cost 
exagerat que ningú podrà assumir. Bueno, no sé si sabeu com funciona la universitat 
però si no aproves, et fan fora. Hi ha una normativa de permanències i aquí estem 
demanant que la gent entri gratuïtament per poder estudiar i després, si serveix, 
continuarà estudiant i, si no treu les notes d’aprovar, no pot continuar estudiant. Però 
això és un tema de garantir un dret a l’accés a poder-se formar i no estar condicionat del 
teu origen socioeconòmic. Per tant, garantir una igualtat real entre la ciutadania i uns 
drets d’accés idèntics. Bé, per què això, l’enfocament pràctic aquí a Catalunya? A 
Catalunya vam patir, aquestes bogerades d’augments des de 2011, aquestes pujades de 
taxes, i el que demana el moviment estudiantil, ara, és un màxim d’arribar a la gratuïtat. 
Un pla de planificar que pel futur arribem a tindre a Catalunya una universitat gratuïta, 
de qualitat i d’accés universal. Bé, hi ha uns mínims. Per aquests curs, entenem que 
aquesta lluita pot anar per llarg, però entenem que també hem de marcar uns mínims als 
que no renunciarem. I mantindrem la lluita al carrer tot el que calgui per aconseguir 
aquests mínims, amb els mitjans que siguin necessaris. Un 30% mínim de reducció per 
fer endarrere la pujada brutal que es va produir durant l’època de la crisi. El que 
demanem és tornar a les taxes de l’època pre crisi. No demanem qualsevol bogeria. (El 
senyor Alcalde indica que li queden 30 segons). Per això, ja continuaré als demés punts, 
demano que els grups que estiguin a favor (imagino que tothom) de crear un futur per a 
la nostra societat, recolzin com a mínim començar a rebaixar les taxes universitàries. 
Gràcies. 
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El senyor President demana si hi ha alguna intervenció al respecte. 
 
Pren la paraula el senyor AGUILERA i diu: Bona nit. Jo dir-li que no estic en època 
estudiantil però tinc fills darrera, que m’interessa. I per suposat, el grup municipal del 
PSC l’hi votarà a favor. En primer lloc, dir que el PSC ja va presentar una moció el 
passat mes d’octubre al respecte al Parlament que va ser aprovada (JUNTS PEL SI va 
votar en contra), en la que ja demanàvem reduir pel curs 2017-2018 un 30% les taxes i 
preus universitaris aplicats per la Generalitat des de l’any 2011, i compensar a les 
universitats públiques aquesta reducció amb un augment de la transferència pública. 
Aquesta reducció de taxes ha de continuar els propers tres anys, fins que s’arribi a un 
cost de matrícula dels títols oficials de Grau i de Màster que sigui similar, per 
exemple, als de Alemanya o França. Dit això, cal alertar que el model d’organització 
docent,  el 3+2 que parlem, que promou el govern del PP, implica encarir clarament 
l’assolir la formació universitària per a la ciutadania. Això passa quan es desenvolupa 
una injusta política de beques i quan tenim uns preus de matrícula universitària més 
elevats de tota Europa, tot plegat dificulta el paper de l’educació universitària com a 
mecanisme de promoció social, que és el que comentaves tu. Estem rotundament en 
contra de la tesi, com implícitament o explícitament sostenen els governs de la dreta, 
de que a la universitat sobren estudiants. No volem una universitat només per als fills i 
filles de l’elit social i econòmica del país. Els socialistes catalans demanem que la 
universitat disposi d’un finançament públic equivalent al dels països europeus més 
avançats i que garanteixi que el preu final dels estudis universitaris sigui clarament 
inferior a l’actual, excessiu si el comparem amb els que tenen altres països del nostre 
entorn. Des del PSC estem totalment convençuts de les capacitats i potencial de la 
universitat pública per contribuir a fer front als reptes que te la nostra societat per 
endavant. Gràcies.  
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: M’avanço. Diem el sentit del vot nostre, 
abans? Perquè no ho hem fet, eh? O, senyor Profitós, si vol li toca a vostè. Li dic 
perquè si no, queda. Nosaltres ens abstindrem, tot i que el nostre grup va votar que no 
(JUNTS PEL SÍ va votar que no), ens abstindrem, per tant això ja és un petit pas, per 
dir-ho d’alguna manera. Evidentment que ens agradaria a tothom, jo tinc dues filles en 
edat universitària, per tant a mi això em costa diners. Ara bé, d’on ho traiem? Perquè 
si veritablement hem d’anar en aquí retallant, d’on retallem? Perquè els diners són els 
que hi ha. I no ens en donen més. Llavors, hem de retallar d’algun altre costat. I si 
retallem d’un altre costat direu vosaltres: “Esteu retallant!”. A partir d’aquí, per tant, 
com que en el fons hi podem estar d’acord, perquè un 30% jo crec que la universitat 
algo ha de costar, algo, encara que sigui simbòlic, algo ha de costar. Jo crec que 
gratuïtament (això és una opinió personal, aquí sí que l’estic dient) si no les coses es 
perverteixen al sistema. Si no saps que algo val, el sistema es perverteix. Però que hi 
hagi un preu just, això també. Però d’on ho traiem, digui’m vostès d’on ho traiem, de 
Cultura, d’on ho traiem, si el finançament que tenim és el que tenim? Per tant, el 
nostre grup, en aquest aspecte, s’abstindrà. 
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Pren la paraula el senyor PROFITÓS i diu: Bé. El grup que presenta la moció és 
coneixedor de que nosaltres ens vam adreçar a ells per demanar-los bàsicament que 
modifiquessin el percentatge del 30% que s’exigeix en aquesta moció pel proper curs. 
A diferència del que s’acaba de dir ara mateix, des d’ESQUERRA sí que pensem que 
el nostre país ha de tendir i ha d’arribar a la gratuïtat de l’ensenyament a tots els 
nivells. Podria compartir pràcticament tot el que s’ha dit fins ara, quan es defensava la 
moció. I l’única cosa que no veiem, no sé com dir-ho, realment possible si el que 
estem aprovant (o si el que volem aprovar) és una cosa que realment es pugui portar a 
terme, és fixar pel curs que ha de començar ara, demanar una rebaixa d’un 30%. 
Nosaltres hem demanat, se’ns ha contestat ara, aquesta tarda, que no, que es quedava 
com està. No sé si us ho repensareu, o no. Diu que no. Doncs que s’eliminés, 
senzillament, aquest 30% i que es digués que es tendeixi a rebaixar les taxes 
universitàries. Ens consta que des del Govern de la Generalitat s’està treballant ja i, de 
fet, s’ha aprovat en el fet d’equiparar el preu dels màsters als des graus, i que aquí s’hi 
està treballant. I a partir d’aquí, tot i que compartim la finalitat de la moció, compartim 
l’esperit, és aquesta exigència de fixar un percentatge determinat pel proper curs el que 
ara mateix ens està tirant enrere de votar-la a favor.  
 
Pren la paraula el senyor ÁLVAREZ i diu: Si. Yo, personalmente, votaré a favor de 
esta moción porque entiendo que la sanidad y la educación, si eso no es gratuito, 
vamos mal, no? De hecho nosotros, en Les Franqueses, estamos haciendo cursos, 
estamos haciendo cosas de forma absolutamente gratuita. Entonces, me parecería una 
incongruencia que nosotros hagamos cursos aquí de cocina, de camarero, de diferentes 
actividades, no las estemos cobrando, nos esté costando mucho dinero al municipio, y 
que luego alguien quiera estudiar una carrera universitaria y no pueda por una cuestión 
económica. Y como bien ha dicho el compañero, el filtro está, el filtro está en las 
notas, o sea, empiezas, no sirves y se acabó, se acabó tu aventura universitaria. 
Entonces, absolutamente de acuerdo con todo lo que has comentado. 
 
Pren la paraula el senyor VEGA i diu: Bé, per parts. Agrair a la gent que vol recolzar 
la moció. I al tema de les abstencions, vull donar un argument a veure si puc canviar 
l’opinió de vot. El tema, senyor Alcalde, el tema de (ara vull donar-li un argument), 
amb el tema d’argument econòmic (El senyor Alcalde fa un comentari fora de 
micròfon), li puc assegurar que la meva proposta per finançar la universitat pública no 
comporta retallar una altra àrea, a no ser que sigui una àrea supèrflua tipus 
protocol·lària o d’ús no real d’implicació de, no serà cap àrea social la que li 
demanaria retallar, tot al contrari. La proposta per tenir aquests diners per pagar aquest 
servei gratuït universitari és incrementar els ingressos. I de fet, aquesta proposta la 
tindran vostès al Parlament de Catalunya ara que presenten, la setmana que ve, el 
dimarts, l’actuació del meu mapa d’Esquerra, el Govern presentarà la seva proposta de 
pressupostos, i les mesures que proposen vostès, JUNTS PEL SI, pel que s’ha dit al 
nostre grup parlamentari, quan vam estar en una reunió l’altre dia amb ells, ens van 
informar que el que proposa el Govern és unes petites mesures que incrementen els 
ingressos 120 milions d’Euros. Poc, no arribaria per fer això, és possible, però és que 
només el nostre grup parlamentari, amb les propostes que us fem de modificació d’una 
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forma fiscal a Catalunya que incrementi l’IRPF als trams alts, perquè tenim el sistema 
tributari d’IRPF a Catalunya menys progressiu de l’Estat. O sigui, cobrem més a les 
rendes baixos i menys a les rendes altes, en proporció, que en moltes altres comunitats. 
I en la proposta que us fem, que no acceptareu, imagino, al Parlament, i em sap greu, 
incrementem els ingressos de la Generalitat de Catalunya en 1.000 milions d’Euros. 
Diran que no és real, que fugiran els capitals, que això serà inacceptable, que va contra 
la generació de riquesa. Bueno, són postures ideològiques. Però hi ha diners, i es 
poden treure d’algun lloc. I bàsicament, de les rendes de capital i de les altes rendes, 
per finançar l’educació de les classes treballadores. I no excloure l’accés de la classe 
treballadora a la universitat pública. El tema de que s’ha de pagar alguna cosa: la gent 
ja paga, això no és gratuït, encara que l’accés, tot i que paga una taxa per entrar, tu 
pagues, pagues en impostos: pagues en IVA, pagues en IRPF. I segons la teva renda, 
pagaràs menys o pagaràs més. Però tu pagues impostos, no hi ha res gratuït. La sanitat 
no és gratuïta, l’educació de primària no és gratuïta, ni la de secundària. Això és una 
mentida, no és gratis. Paguen els pares treballant cada dia, i paguen els seus impostos. 
I el fotut en aquest país és que paga més la classe treballadora que la gent que te més 
diners. Això és el fotut. O sigui, que no val això de dir que és gratis. No és gratis. No 
hi ha res gratis. De forma que hem de fer l’esforç proporcionalment amb el que tenim 
cadascú. Bé, el tema del 30%. No acceptarem una esmena en aquest tema perquè 
abans d’entrar al Ple hem parlat amb la gent que està negociant amb la Generalitat de 
Catalunya (El senyor Alcalde indica que li queden 30 segons), els representants 
estudiantils, i és un mínim al que no es pot renunciar, perquè és que no és un objectiu 
de modificar, un objectiu estratègic de canviar com és l’educació, és que és el mínim 
que demanem per tornar a la situació pre crisi. Per tornar a la situació de pre atac 
contra els estudiants. I per tant, com és el mínim que està demanant el moviment 
estudiantil, no renuncia a rebaixar el 30%. I no pararem de sortir al carrer i de fer el 
que calgui fins que no baixi aquest 30%. I després ja debatrem temes polítics i 
ideològics de com ha de ser un moviment universitari, però aquest 30% és  
innegociable. Gràcies. 
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Bé, sense que serveixi de precedent, de cap 
de les maneres, tot i que amb el tema de les mobilitzacions aquí tenim discrepàncies, 
perquè nosaltres som més pacífics en aquest aspecte, a la resta els hi votarem que si, 
en aquest aspecte. Alguna intervenció més? Passaríem a votació. 
 
SOTMESA a votació la moció, és aprovada per quinze vots a favor dels regidors dels 
grups municipals CiU, ILFC-E, PSC-PM, CPF i PP, dues abstencions dels regidors del 
grup municipal ERC-AM, i per tant, amb el quòrum legal. 
 
 
El senyor President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia: 
 

10. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL IMAGINEM LES 
FRANQUESES EN COMÚ - ENTESA PER A LA INSTAL·LACIÓ 
D'UNA ESTACIÓ METEOROLÒGICA AUTOMÀTICA OFICIAL DE 
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LA XARXA D'ESTACIONS AUTOMÀTIQUES (XEMA) A LES 
FRANQUESES DEL VALLÈS 

 
ATÈS que la varietat geogràfica de Catalunya i també del Vallès Oriental és 
extraordinària, sobretot si es té en compte la seva modesta extensió. 
 
ATÈS que els factors geogràfics tan diversos i la situació i posició del Vallès 
produeixen com a resultat un autèntic mosaic de climes i situacions meteorològiques 
particulars. 
 
ATÈS que les dades climàtiques instrumentals i, especialment les sèries llargues, són el 
millor testimoni de la variabilitat i el canvi climàtic, a més de ser essencials par a les 
prediccions diàries del temps i per a la prevenció d’episodis de temps sever, i que per 
tant, és essencial disposar del màxim nombre de sèries, amb una bona cobertura espacial 
i temporal, completesa i qualitat. 
 
ATÈS que les Franqueses del Vallès no disposa de dades constants i fiables de les 
variables meteorològiques i que es depèn de l’estació oficial més propera que és la de 
Granollers. 
 
ATÈS que les Franqueses del Vallès té unes característiques geogràfiques pròpies i 
diferenciades. 
 
ATÈS que el canvi climàtic és un fet inqüestionable i que cal lluitar-hi amb tots els 
mitjans a l’abast, començant per una bona recollida de dades. 
 
ATÈS que, tal i com diu el “Pla supramunicipal d’acció per a la millora de la qualitat de 
l’aire del Vallès Oriental, i que ha subscrit aquest Ajuntament: “per tal de completar el 
diagnòstic de la qualitat de l’aire cal disposar d’una caracterització de la meteorologia 
per poder elaborar els mapes de la distribució de la concentració de contaminants per 
l’àmbit d’estudi”, ja que els contaminants emesos a l’atmosfera estan molt influïts per 
les condicions meteorològiques. 
 
ATÈS que les condicions meteorològiques juguen un paper clau a l’hora de caracteritzar 
la capacitat de dispersió dels contaminants emesos per les fonts. 
 
DEMANEM: 
 
Per tot això el grup municipal Imaginem Les Franqueses en Comú – Entesa proposem al 
Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents  
 
ACORDS: 
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Primer.- Demanar al Departament de Territori i Sostenibilitat la instal·lació d’una 
estació meteorològica automàtica que formi part de la Xarxa d’Estacions Automàtiques 
(XEMA). 
 
Segon.- Estudiar, entre els tècnics del Departament de Territori i Sostenibilitat i els 
tècnics municipals, quina seria la millor ubicació de l’estació. 
 
Tercer.- Que l’equip de govern sigui més conscient de la necessitat d’abordar el repte 
del canvi climàtic, que emprengui polítiques més actives per fer-hi front i que 
desenvolupi, amb urgència els instruments per fer-ho possible. 
 
El senyor ALCALDE diu: Defensa la moció, senyor Bernabé? 
 
Pren la paraula el senyor BERNABÉ i diu: Bàsicament, demanem aquesta moció per 
tres punts. El primer és obvi: tenir de primera ma les dades locals pròpies de les 
condicions atmosfèriques que tenim en el municipi. Aquesta és obvia. La segona 
podria ser un argument una mica més tou, però que per nosaltres també te importància. 
L’estació meteorològica en si també podria ser un recurs educatiu bastant interessant 
per les escoles de primària, secundària i instituts, perquè tindrien una estació a prop on 
podrien anar a fer la visita, etc. I per últim, i no la menys important, tots sabem que 
quan tenim assegurances, les assegurances moltes vegades tenen la lletra petita i, en 
cas de vents o pluges fortes, hi ha asseguradores que et demanen conforme en aquell 
municipi en concret ha hagut una pluja de tal nivell o unes ventades de tal nivell. A 
nosaltres ens toca anar a buscar-ho a Granollers. Això què implica? Doncs que hi ha 
vegades que, en la lletra petita se’ns diu: “Escolti’m, no pot vostè atestiguar que en el 
seu municipi ha hagut unes ràfegues de vent de X, per tant aquesta assegurança no es 
fa càrrec d’aquests desperfectes. Tot junt, tot i que no sembli interessant, a nosaltres 
ens dóna un argumentari prou sòlid com per poder demanar aquesta estació 
meteorològica.  
 
El senyor President demana si hi ha alguna intervenció al respecte. 
 
Pren la paraula el senyor CORCHADO i diu: Bé. Bona nit. Nosaltres en aquest cas 
estem força a favor d’aquesta moció. El que passa és que des del nostre partit, el PSC, 
considerem que el punt tercer no és real perquè aquest govern el formen diferents 
partits. Jo crec que tots el partits no parlen en nom de l’altre partit, però jo considero 
que el govern actua amb serietat, actua amb responsabilitat i treballa amb serenitat per 
revisar tots els temes vinculats als canvis climàtics, sobretot al tema vinculat a 
partícules, contaminació. Jo crec que hi ha una feina molt important sobre aquest tema. 
Llavors, nosaltres no podíem acceptar una moció que digués que no ens prenem amb 
prou serietat aquest tema i que no som conscients, o suficientment conscients, quan sí 
que ho som. Llavors, els hi demanaríem que modifiquessin aquest punt perquè el vot 
del nostre partit fos favorable a aquesta moció. Gràcies. 
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Pren la paraula la senyora PRUNA i diu: Si. Bona nit. Senyor Bernabé, estem d’acord 
amb el punt primer i segon. Això que ha dit vostè de les assegurances, ens hi hem 
trobat tots. Per exemple: plou a Llerona, a Corró d’Amunt, torrencialment, i a 
Granollers no hi ha caigut res, val? Amb això estem totalment d’acord. L’estació 
meteorològica? Ho trobem perfecte. Ara, jo el tercer punt també com ha dit el senyor 
Corchado, i des del nostre partit creiem que estem fent tot el que està a les nostres 
mans perquè tinguem el canvi climàtic, nosaltres estem lluitant amb tot el que es 
pugui. Crec que això del tercer punt, si aquest punt no digués el que diu, home, jo 
penso que estem fent el que està a les nostres mans i estem treballant amb el que faci 
falta. Aquest tercer punt crec que grinyola bastant en aquest sentit. Tot el demés, 
correcte.  
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Amb altres paraules: si treuen el tercer 
punt, votarem a favor. (La senyora Pruna comenta que votaran a favor). Alguna 
intervenció més? Senyor Profitós. 
 
Pren la paraula el senyor PROFITÓS i diu: Nosaltres votarem a favor de la moció tal i 
com està.  
 
Pren la paraula el senyor TORNÉ i diu: Una qüestió d’ordre. El Ple vota la part 
expositiva o dispositiva de la moció? Perquè em penso que només es llegeix la part 
dispositiva i votem la dispositiva. L’expositiva, no. Jo ho dic perquè, si és així, tot això 
que estan dient no té valor. 
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Votem els acords. És el punt número tres 
dels acords, el que estan demanant canviar. Si, si. Alguna intervenció més al respecte? 
Avui hi ha debat intern, aquí. Has debatido en tu mismo. 
 
Pren la paraula el senyor BERNABÉ i diu: Perdó. El punt, per alguna cosa que fos 
molt més genèrica en el sentit de que aquest Ajuntament es compromet a defensar, a 
fer tot el possible per a la defensa del canvi climàtic, etc.  
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: És que el punt tres està dient que no fem 
res. I això. (El senyor Bernabé comenta que no diu això). Si, però nosaltres ho 
entenem així.  
 
Pren la paraula el senyor BERNABÉ i diu: No, no, no. El punt tres el que ve a dir és 
que a nosaltres, des del nostre punt de vista, ens sembla que no hi ha una postura, però 
és que és així, escolti. Des del Consell del Poble de Llerona s’ha demanat més d’un 
cop una estació. 
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Escolti’m, però si ho creuen no ho canviïn. 
Si no ho canvien, nosaltres. 
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Pren la paraula el senyor BERNABÉ i diu: Nosaltres tenim la sensació de que es 
demana contínuament, que tenim una tècnica de Medi Ambient que no fa polítiques de 
medi ambient sinó que treballa per altres coses i a nosaltres, la sensació que ens dóna 
és que a aquest Ajuntament li costa molt posar-se en temes d’aquest estil. Ara, si és pel 
bé de que tots votin a favor, escolti, posem una cosa més genèrica: “en aquest 
Ajuntament”, si no vol dir “equip de govern”, parlem en plural: “tots els grups 
municipals ens comprometem a abordar el repte del canvi climàtic”. I ja està. (Els 
senyors regidors fan comentaris afirmatius fora de micròfon). Bueno, s’entén que 
votaran a favor, no, amb aquest canvi? A veure, què us sembla a vosaltres? (La 
senyora Pericas comenta fora de micròfon que la frase que ha dit li sembla bé i que 
quedi ben escrita). Si? Val, doncs ja està. Si, ara no seré capaç.  
 
Pren la paraula el senyor SECRETARI ACCIDENTAL i diu: Si, em sembla que heu 
dit, més o menys, que l’Ajuntament de les Franqueses, o la corporació, es compromet 
a abordar el repte del canvi climàtic, que emprengui polítiques més actives per fer-hi 
front. 
 
Pren la paraula el senyor BERNABÉ i diu: Bueno, ara ja aquesta part es pot treure, si 
vols, i que faci front i desenvolupi amb urgència els instruments que ho facin possible. 
(El senyor Secretari accidental ho confirma). Traiem el que hi ha entre cometes de que 
emprenguin polítiques més actives, això també ho traiem. Deixem “per fer-hi front i 
que desenvolupi amb urgència els instruments per fer-ho possible”. Si?  
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: És que a més a més, encara que sembli 
mentida tenim la qualitat de l’aire més bona del Vallès. Això ho diuen els estudis, no 
ho dic jo. I són dades objectives. A partir d’aquí, nosaltres i Lliçà d’Amunt. És que, 
però bueno, no entrem en polèmica, val? Molt bé, passaríem a votació, amb l’esmena. 
 
Incorporada l’esmena, el redactat definitiu de la moció seria el següent: 
 
10. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL IMAGINEM LES 

FRANQUESES EN COMÚ - ENTESA PER A LA INSTAL·LACIÓ D'UNA 
ESTACIÓ METEOROLÒGICA AUTOMÀTICA OFICIAL DE LA XARXA 
D'ESTACIONS AUTOMÀTIQUES (XEMA) A LES FRANQUESES DEL 
VALLÈS 

 
ATÈS que la varietat geogràfica de Catalunya i també del Vallès Oriental és 
extraordinària, sobretot si es té en compte la seva modesta extensió. 
 
ATÈS que els factors geogràfics tan diversos i la situació i posició del Vallès 
produeixen com a resultat un autèntic mosaic de climes i situacions meteorològiques 
particulars. 
 
ATÈS que les dades climàtiques instrumentals i, especialment les sèries llargues, són el 
millor testimoni de la variabilitat i el canvi climàtic, a més de ser essencials par a les 



Ple 24/11/2016 – pàg. 53 

prediccions diàries del temps i per a la prevenció d’episodis de temps sever, i que per 
tant, és essencial disposar del màxim nombre de sèries, amb una bona cobertura espacial 
i temporal, completesa i qualitat. 
ATÈS que les Franqueses del Vallès no disposa de dades constants i fiables de les 
variables meteorològiques i que es depèn de l’estació oficial més propera que és la de 
Granollers. 
 
ATÈS que les Franqueses del Vallès té unes característiques geogràfiques pròpies i 
diferenciades. 
 
ATÈS que el canvi climàtic és un fet inqüestionable i que cal lluitar-hi amb tots els 
mitjans a l’abast, començant per una bona recollida de dades. 
 
ATÈS que, tal i com diu el “Pla supramunicipal d’acció per a la millora de la qualitat de 
l’aire del Vallès Oriental, i que ha subscrit aquest Ajuntament: “per tal de completar el 
diagnòstic de la qualitat de l’aire cal disposar d’una caracterització de la meteorologia 
per poder elaborar els mapes de la distribució de la concentració de contaminants per 
l’àmbit d’estudi”, ja que els contaminants emesos a l’atmosfera estan molt influïts per 
les condicions meteorològiques. 
 
ATÈS que les condicions meteorològiques juguen un paper clau a l’hora de caracteritzar 
la capacitat de dispersió dels contaminants emesos per les fonts. 
 
DEMANEM: 
 
Per tot això el grup municipal Imaginem Les Franqueses en Comú – Entesa proposem al 
Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents  
 
ACORDS: 
 
Primer.- Demanar al Departament de Territori i Sostenibilitat la instal·lació d’una 
estació meteorològica automàtica que formi part de la Xarxa d’Estacions Automàtiques 
(XEMA). 
 
Segon.- Estudiar, entre els tècnics del Departament de Territori i Sostenibilitat i els 
tècnics municipals, quina seria la millor ubicació de l’estació. 
 
Tercer.- Aquesta Corporació es compromet a abordar el repte del canvi climàtic, per 
fer-hi front i que desenvolupi, amb urgència els instruments per fer-ho possible. 
 
 
SOTMESA a votació la moció, és aprovada per unanimitat dels disset membres 
assistents, sobre els disset que de dret i de fet componen la Corporació, i per tant, amb 
el quòrum legal.  
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El senyor President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia: 
 
11. MOCIONS, PRECS I PREGUNTES 
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Els hi demano que facin la pregunta i que 
l’adrecin al regidor corresponent. Alguna intervenció? 
 
Pren la paraula la senyora PERICAS i diu: Bona nit. A veure, tenim vàries preguntes. 
Primer de tot donar gràcies a l’Alcalde per treure el monòlit feixista que encara teníem 
a Corró d’Amunt i preguntar quins altres elements feixistes encara queden per anar 
traient. Després una altra pregunta que aniria dirigida al regidor d’Urbanisme i també a 
l’Alcalde si és el cas. Comentar que ens fa molta vergonya que encara tinguem una 
partida de 30.000 Euros per invertir en les mesures de protecció de la intersecció de la 
carretera de Cànoves amb el camí de Marata que només hem gastat, em sembla, cap 
allà a la vora d’entre 300, 700 Euros. Llavors, es pensa gastar aquesta partida en 
aquest punt de les nostres carreteres? Si no es gasta, es sumarà amb una partida pel 
pressupost de 2017? Una altra pregunta seria dirigida a l’Alcalde. Per què aquest 
Ajuntament va defensar al Consell Comarcal la cessió d’un terreny d’equipaments 
perquè fos la seu del Consell Comarcal i no es va avisar a l’oposició ni es va demanar 
la nostra ajuda en els altres grups municipals que estan en el Consell comarcal? I 
després un parell que anirien potser més encarades al Moi. Ens fan saber que hi ha una 
manca de neteja a nivell de caques de gos i d’incivisme, també, al barri de Bellavista. 
Llavors hauríem de demanar si es coneix aquest problema, si en són conscients. Es 
pensa tenir algun tipus d’acció perquè les persones que tenen gossos no deixin el 
carrer com el deixen? I després una petició, un prec, que caldria fer una neteja urgent 
(això potser va més a la regidora Pruna) i un manteniment a la riera Carbonell a 
l’alçada de la zona esportiva, que està molt malament i que creiem que és bastant greu 
la seva situació.  
 
Pren la paraula el senyor BERNABÉ i diu: Puc continuar? A la regidora de Cultura. 
Bueno, no sé si seria Cultura o Educació. Tenim un acord amb CTV, aquests que 
ocupen unes naus nostres (no sé qui, un dels dos, CTV) on vincula a que l’Ajuntament 
pactarà cada any unes mesures de benefici pels possibles alumnes de les Franqueses. 
Voldria saber si s’ha fet aquest any, si hi ha acta, quines mesures són aquestes de 
millora, i si ens poden concretar què pot ser. Per últim, hem llegit (i això sí que no 
seria una pregunta sinó un prec) allò de que pensen destinar els 800.000 Euros de la 
partida recaptatòria del foto vermell a ús social. D’entrada nosaltres ho aplaudim, 
estem completament d’acord, però sí que demanaríem que tinguessin cura, que no 
siguin ajudes en coses estructurals que l’any que ve ho hauríem de repetir i que 
depenen d’un ingrés recaptatori de multes. M’explico? Si nosaltres diem: “bonifiquem 
els casals d’estiu” que no ens trobem amb una flor de maig, que aquest any es paga i 
l’any que ve som incapaços de fer front perquè haurà baixat o haurem deixat de tenir 
semàfors foto vermells. Per tant, siguin molt conscients a l’hora de destinar aquests 
800.000 Euros a què ho destinen per no crear una dependència d’aquestes ajudes en 
gent que digui: “Bueno, si a mi em paguen ara el 50% o el 60% o entren discapacitats 
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dintre del casal d’estiu, vol dir que l’any que ve tindré aquesta possibilitat”. No sé si 
m’explico. Val? Gràcies. 
 
Pren la paraula el senyor PROFITÓS i diu: Perdó. Unes quantes preguntes. En el Ple 
extraordinari que vam fer el dia 20 d’octubre vaig demanar, i em penso que està ben 
demanat el demanar-ho en un Ple, quin era el cost total de la convocatòria d’aquell Ple 
extraordinari. No he tingut resposta. Voldria que me la donéssin. I al mateix temps, 
voldria també que aclarissin si una petició que fa un regidor durant un Ple s’ha de 
complir o no, encara que estigui fora del tema de precs i preguntes. Per una altra 
banda, ara fa un mes el regidor d’Esports ens va dir que del tema de la SEAE quan 
sabés alguna cosa ens ho diria. A veure, costa de creure que després de tants mesos no 
sapiguem res, vull dir, tornem a preguntar a veure com està. Fa uns mesos també, i 
això seria Urbanisme, vam aprovar un inici d’una reforma urbanística que hauria 
d’enllaçar la part de baix de la Rambla amb la plaça de l’Espolsada, tot aquell sector 
del  mig. Han passat molt mesos, no en tenim cap notícia. Estan treballant vostès sols i 
no ens han dit res als de l’oposició com vaja, com ja no seria estrany? O realment és 
que encara no han fet res? Ahir, a Corró d’Amunt, vam estar sense llum fins passades 
les dotze de la nit. No és un cas extraordinari, estem en un cul de línia i és una cosa 
que a més a més, va afectar a tot el poble. Jo voldria demanar des d’aquí si com a 
Ajuntament pensen fer alguna cosa en aquest sentit d’agafar la iniciativa per reclamar 
a les companyies un millor servei (bàsicament, de xarxa) o si ens hem d’espavilar des 
de les associacions i des del Consell de Poble de Corró d’Amunt. Pel regidor Torres. 
Saber si, passat un mes, ja ha pogut fer previsió de quan posarà els rètols. Si els posa 
l’endemà de la proclamació de la República, no caldran. També pel regidor Torres. 
Tenim unes factures de Sorea pendents de pagar des de l’any 2015. He preguntat a 
veure què passava i m’han dit que les anaven amortitzant de mica en mica amb el 
cànon que ells ens havien de pagar a nosaltres i que, previsiblement, quan s’acaba el 
contracte amb Sorea el 25/03/2017 això estarà tot pagat. Té clar que qualsevol cosa 
que Sorea ens facturi a partir d’ara pel tema de canonada s’haurà de pagar al comptat? 
I suposo que demanarà que ens els pressupostos de l’any que ve s’inclogui això. 
Parlant de pressupostos, quan tenen previst donar-nos alguna cosa? Perquè suposo que 
això comença a apretar. Què mes? Dintre de les factures que hem pagat aquest últim 
trimestre hi havia una per l’empresa Nadico de 6.000 Euros, a compte d’estudis 
tècnics del sector N. Voldria demanar, si us plau, que pel proper Ple em portessin 
quant se l’ha pagat a aquesta empresa, a aquesta empresa en concret, des de que es va 
fer la primera redacció, el primer treball del primer sector N fins avui. Que el proper 
dimarts 6 de desembre la gent d’ESQUERRA REPUBLICANA estarà a la seva 
disposició si tenim els pressupostos, que espero que sí, per parlar-ne o per parlar del 
que necessitin. No tenim local dintre de les dependències municipals, però sí en el 
local que tenim en el Viver d’empreses, per qualsevol cosa que puguin necessitar a 
partir de les vuit del dematí. El proper dimarts, 6 de desembre. Ah, si, una última 
puntualització perquè encara veig que tinc temps. Un prec, senyor Alcalde. Ara que ve 
Nadal, que els Reis li portin un rellotge perquè en el Ple extraordinari va dir vostè que 
havia dedicat cinc dels nou minuts que vaig parlar al tema de la convocatòria del Ple. 
Això representaria un 55% del temps, aproximadament. I realment, va ser menys d’un 



Ple 24/11/2016 – pàg. 56 

40%. M’he entretingut a mirar l’Acta, llegir-la, a comptar fins i tot les ratlles, i la 
proporció seria 60 per parlar d’ordenances, 40 pel tema del Ple.  
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Alguna intervenció més? Passaríem a 
respostes. Senyor Torres. 
 
Pren la paraula el senyor TORRES i diu: Hola, buenas noches. Eli, esto del tema de 
los perros, de la limpieza, nos vamos encargando. Y del tema de tomar medidas, le 
contestará el señor Marín, que las estamos tomando. El tema sobre la luz de Corró 
d’Amunt, nosotros ayer llamamos a la compañía a ver qué pasaba y bueno, nos 
tenemos que poner en contacto con ellos a ver si le encontramos alguna solución a este 
tema. Rètols, los iremos poniendo, señor Profitós, pero de mica en mica. Y la factura 
de Sorea, hablaré con los técnicos y que repasen la información pertinente sobre todo 
este tema porque lo que está contratado, si, pues ya se lo pasaré todo por escrito para 
que le expliquen todo como lo piensan hacer. Buenas noches. 
 
Pren la paraula la senyora PRUNA i diu: Si, Eli, referent a la riera Carbonell, 
normalment sempre es fa al mes d’agost. I es va fer al mes d’agost i estava súper bé. 
Però què passa? Doncs que ara ha vingut una tardor que sembla una primavera i ens ha 
sortit terra i per tot arreu, moltíssima, i canyes, no? Ja sabeu que això és un problema 
que és de l’ACA. Hem de demanar permís a l’ACA i pagar-lo nosaltres. Evidentment 
que si és un perill es farà, sí o sí. Ja no dic que si es pogués esperar, esperaríem al 
gener per tenir els diners oportuns, però bé, quan és un perill, es farà, val? 
 
Pren la paraula el senyor JIMÉNEZ i diu: Senyor Profitós i senyor Bernabé, això 
valdrà pels dos. Però sobretot amb el tema del pla de xoc, el que ha dit vostè, sobretot 
ha fet l’enunciat que és un enunciat que nosaltres som molt sensibles en aquest tema, 
que és per les beques de les persones, diguéssim, especials. Si, si, però és un exemple 
que val, val la pena que ho diem. És evident que hi ha qüestions de que si un dia no 
tenim aquests ingressos especials, s’acabaran. Però l’equip de govern sap que 
d’aquestes partides hi ha algunes que han de tenir la seva continuïtat de forma forçosa. 
Podia de ser coherent i aquesta política social s’ha de mantenir. No obstant, si ara 
féssim per poder quantificar això respecte al que suposaria aquesta quantitat, no 
arribaria ni a un 1% per tant, és inferior, és assumible de totes, totes, en els cassos que 
vostè ha comentat d’ajuts i de beques. Per tant, som conscients del que vostè diu i per 
tant, podrem mantenir aquesta continuïtat. Respecte, senyor Profitós, en el tema del 
cost del Ple extraordinari, ja li farem. De fet, també estem esperant que ens presentin 
les notes els regidors, de les despeses. I si algú vol tenir algun, en fi, alguna atenció 
especial amb l’Ajuntament, serà ben rebuda perquè el cost sigui inferior. Va en broma. 
Ja li donarem el cost que l’hem de donar, d’acord? En quant al pressupost, estem 
tancant en les diferents àrees i esperem que, passada aquesta setmana tan especial, 
podrem tenir-lo per presentar als diferents grups i que també ens puguin aportar el que 
creguin convenient. En quant a la factura de Nadico, li facilitarem tota la informació i, 
en breu, en els propers dies, li facilitarem aquesta informació, de tota la relació que ha 
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demanat vostè, que s’ha anat fent pagaments a Nadico. D’acord? I per part meva, res 
més. 
 
Pren la paraula el senyor GANDUXÉ i diu: Bona nit. Senyor Profitós, vostè es 
refereix a la unitat d’actuació UA21. És les antigues naus del Ramoneda. Des de 
l’Àrea d’Urbanisme hi estem treballant. Ho estem fent des de la casa i li puc dir que, 
precisament ahir, vam estar l’arquitecta municipal i jo mateix, a Urbanisme de la 
Generalitat. Va bastant bé, va avançat i bueno, no els hi puc dir res més. Quan tinguem 
els treballs més avançats, els cridarem i els ensenyarem, si. Però de moment no li puc 
dir res més. Li puc dir que les converses amb Urbanisme de la Generalitat van bé. De 
moment, van pel bon camí. És difícil, eh, perquè tinguem en compte de que aquesta 
unitat d’actuació amb tot de naus és una mica complicat. Això sí que ho puc dir. Però 
bé. Quan tinguem més informació (que això va lentot) quan la tinguem els hi enviarem 
un correu i els citarem per ensenyar-los com funcionen les nostres propostes. Gràcies. 
 
Pren la paraula el senyor CORCHADO i diu: Bé. Senyor Profitós, aquest regidor es va 
comprometre al novembre, que era el mes que ens va dir l’administrador concursal que 
ens donaria resposta. Encara no ho ha fet i els serveis tècnics de la casa tenen la 
instrucció de reclamar urgentment a l’administrador concursal el sistema de pagament 
que ens volia donar. O sigui, encara no ho tenim. Gràcies. 
 
Pren la paraula el senyor MARÍN i diu: Si, bé. Sobre el tema de les caques que heu 
preguntat. Evidentment que coneixem el problema, evidentment que el coneixem 
perquè nosaltres també parlem amb els veïns. Però també voldria dir que no només és 
a Bellavista sinó també a Corró d’Avall, que hi ha aquest problema. Quines són les 
accions que es portaran a terme? Dons li vull avançar que a partir del mes de gener hi 
haurà tres agents cívics que, entre d’altres feines, una serà també estar molt a sobre 
d’aquest tema. També l’he de dir que la mateixa Policia local serà molt més rigorosa 
amb l’aplicació de l’Ordenança de convivència i civisme. I també li vull avançar que 
tenim en marxa un Pla de civisme. Gràcies.  
 
Pren la paraula el senyor AGUILERA i diu: Bona nit de nou. Rafa, referent al CTV, 
no tinc la informació. La demanaré i te la passaré el més aviat possible, val? Gràcies. 
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Molt bé. Relatiu als elements feixistes, val? 
Ho desconec, el que m’està dient. Si n’hi ha algun, faci’ns-ho saber. Algú em 
comentava que en el cementiri pot haver-hi algun. A partir d’aquí és un tema 
complicat, en aquí, el tema cementiri. Però si en trobeu un altre, m’ho feu saber. El 
tema dels 30.000 Euros de la pacificació de Marata, si nó, passaran a l’any que ve. 
Però la veritable pacificació del camí de Marata és el sector N, com us hem dit, perquè 
tallaríem l’entrada a la Sandoz i faríem anar els vehicles a través de la rotonda de Can 
Jorn, per tant serien 2 Km de més, després ja els hi posem moltes dificultats. Pel que fa 
a la seu comarcal també us vaig explicar, crec que en el Ple passat, com va anar, que 
em van venir a trobar a veure si teníem algun terreny el senyor Ferran Jiménez i el 
President del Consell comarcal. Nosaltres, el que li vaig dir: “Mira, tenim aquest, amb 
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aquestes característiques”. I a partir d’aquí, si la cosa hagués avançat, ja us hauria 
informat, evidentment. Però no ha avançat. Llavors, a partir d’aquí. Pel que fa a 
Nadico, senyor Interventor, faciliti la informació. I pel que fa als percentatges, bueno, 
si és un 40% segueixo considerant que és molt en un tema d’ordenances, parlar un 
40% del Ple extraordinari i no de. Però bueno, és igual, deixem-ho aquí i, senyor 
Profitós, matem-ho. Molt bé, amb això hem contestat totes les preguntes. Es dóna el 
Ple per finalitzat i passaríem a les preguntes del públic. Us aviso: aplicarem el 
Reglament orgànic municipal. I el Reglament orgànic municipal diu que les preguntes 
del públic han d’estar adreçades als punts de l’ordre del dia. Ara començarem a aplicar 
el que veritablement el reglament marca. Alguna pregunta sobre els punts de l’ordre 
del dia?  
 
 
El President aixeca la sessió, de la qual, com a secretari estenc aquesta acta.                                                                            
 
 


