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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
 

Data: 23 de febrer de 2017 
Caràcter: Ordinari 
Horari: 20.00 a 23:10 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 ESBORRANY ACTA SESSIÓ ANTERIOR 
 
El President obre la sessió i demana si hi ha alguna esmena en l’esborrany de l’acta de 
la sessió anterior.  
 
Pren la paraula el senyor PROFITÓS i diu: Bona nit a tothom. Si. Consta al final de 
l’acta que ara signarem, que al torn de respostes de precs i preguntes mentre 
contestava una pregunta referent a l’informe de mobilitat el regidor Jiménez em va 
demanar que m’expliqués. I quan vaig intentar explicar-me, vostè em va dir 
textualment: “En el proper Ple, s’explica. Ara, no.”. Voldria demanar-li en quin 
moment d’aquest Ple m’he explicar: si ara abans de que comencem, si abans del torn 
de precs i preguntes. Gràcies. 
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Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Això no és una esmena a l’acta, senyor 
Profitós. Hi ha alguna esmena a l’acta? Per tant, passaríem a signatura. 
 
A continuació es procedeix a l’aprovació i signatura de  l’acta de la sessió anterior del 
dia 26 de gener de 2017. 
 
 
El senyor President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia. 
 

2. DONAR COMPTE DE L'ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE 
L'AJUNTAMENT, PATRONATS MUNICIPALS I EMPRESA 
MUNICIPAL LES FRANQUESES ENTORN VERD, SA A 31 DE 
DESEMBRE DE 2016 EN COMPLIMENT DE L'ORDRE 
HAP/2105/2012, DE 1 D'OCTUBRE DE SUBMINISTRAMENT 
D'INFORMACIÓ TRIMESTRAL PREVIST A LA LLEI ORGÀNICA 
2/2012, DE 27 D'ABRIL D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I 
SOSTENIBILITAT FINANCERA 

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

 
 Es preveu que en la liquidació del pressupost, la Corporació local donarà 

compliment al requeriments de la Llei orgànica 2/2012 d’estabilitat 
pressupostària i regla de la despesa. 
 

 El nivell de deute viu és de 11.195.679,60 euros 
 

 Aquest informe de l’estat d’execució del pressupost a 31 de desembre de 2016 
ha estat tramès al Ministeri d’Economia i Hisenda en data 31 de gener de 2017, 
donant compliment a les obligacions trimestrals de subministrament 
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d’informació contemplades a l’ordre HAP/2015/2012, de 1 d’octubre, per la que 
es desenvolupen les obligacions de subministrar  d’informació previstes a la Llei 
Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera 

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

corresponen al quart  trimestre de 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 
 Previsió Romanent de tresoreria  
 Resum de l’estat d’execució del pressupost 
 Deute viu i venciment mensual previst 
 Perfil venciment deute propers 10 exercicis 
 Dotació de plantilles i retribucions 

 
S’hi afegeixen els annexes següents: 
 

 Ajustos informe d’avaluació amb normes SEC 
 Informació per a l’aplicació de la Regla de la despesa 
 Interessos i venciments meritats despeses 
 Interessos d’operacions amb altres Administracions Públiques 
 Avals de l’entitat 
 Fluxos interns 
 Vendes d’accions i participacions 
 Inversions efectuades per empreses públiques per compte de l’entitat Local 
 Adquisició d’accions i participacions 
 Operacions atípiques 
 Detall compte creditors per operacions pendents d’aplicar al pressupost 
 Contractes d’arrendament financer 
 Associacions público-privades 
 Compra venda a terminis 
 Creditors per devolució d’ingressos 
 Interessos i rendiments (ingressos) 
 Canvis normatius que suposin variacions permanents de recaptació 
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 Detall despeses finançats amb fons UE o d’altres AAPP 
 Contractes sale and lease back 
 Prestams fallits concedits en el període 
 Mesures de racionalització 

 
I la comunicació efectuada per la societat mercantil que inclou: 
 

 Balanç 
 Compte de resultats 
 Dotació de plantilles i retribucions 
 Calendari i pressupost de tresoreria 
 Deute viu i previsions de venciment 
 Capacitat/necessitat de finançament 
 Informació per a la Regla de la despesa 

 
Primer.- DONAR COMPTE al ple de l’ajuntament de l’estat de l’execució dels 
pressupostos corresponents al quart 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 BERNABÉ i diu: Bé. A nosaltres ens agradaria saber, perquè 
no ho acabem de veure, com està SEAE a efectes de pagament i aquest possible 
informe que ens heu de passar conforme no entrarà tants calés com en principi haurien 
d’entrar. Ens agradaria saber una mica, perquè aquí s’està dient que sí, que està 
incomplint amb tots els patronats. Amb Esports fa temps que no complia perquè no 
estan pagant, anem donant pròrroga, pròrroga, pròrroga. Per tant, voldria saber com ho 
tenim això i si existeix aquest informe que cobrarem menys ara, per la situació 
aquesta.  
 
Pren la paraula el senyor PROFITÓS i diu: Si. No he trobat dins de l’expedient, ni 
penjat en el Gestiona ni en l’expedient físic, cap informe de l’Interventor. No sé si és 
preceptiu, però el document hi fa referència. Més que res és saber si realment hi ha de 
ser obligatòriament, mirar a veure què fem en aquest punt i, si no hi ha de ser, dir que 
en el punt es fa referència a que aquest informe existeix i jo no l’he sabut veure, ni 
penjat ni físicament.  
 
Pren la paraula el senyor JIMÉNEZ i diu: Bona nit. Senyor Bernabé, no és el moment 
perquè això és donar compte d’un informe tècnic que és periòdic, que ja ho saben. 
Però no obstant, per part nostra (d’Hisenda) no tenim cap inconvenient que si ens ve a 
veure li donem totes les explicacions que vulgui de la situació actual perquè ara no les 
tinc aquí a l’abast per poder-li donar.  
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Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: De totes maneres, aquí nosaltres 
intervenim ben poc, són informes que fa l’Interventor. I per això en donem compte, 
taxats, val? Senyor Bach, vol respondre vostè breument? Tot i que crec que ara no és 
l’hora, però respongui al que l’han demanat. 
 
Pren la paraula el senyor INTERVENTOR i diu: Responc respecte a la manca 
d’informe. L’informe és tot el conjunt de l’expedient que s’envia al Ministerio. Però 
en l’expedient sí que consten les tres captures final de la pantalla, en la qual posa que 
és l’informe. Aquí ho posa: “Informe actualizado de evaluación de resultado 
presupuestario”, “Informe actualizado del cumplimiento de la regla del gasto”, 
“Informe de nivel de deuda, actualizado”, i ja està. O sigui, com informe escrit no n’hi 
ha cap perquè no s’ha d’adjuntar cap. Això, al final, són uns documents que s’han 
d’omplir amb la comptabilitat. 
 
Pren la paraula el senyor BERNABÉ i diu: Bé. No, és igual. Tornaré a preguntar-ho en 
el punt 5, que sí que toca. Hi ha un costum en aquest ajuntament que, quan s’han  
d’explicar decisions polítiques, sempre ens defensem amb els informes tècnics. Els 
informes tècnics són un plantejament que un tècnic els hi posa sobre la taula i vostès 
l’acaben signant. En el moment en que signen aquell informe tècnic, políticament el 
validen. I les respostes que li fem són polítiques, moltes vegades, no tècniques. Per 
tant, això d’escudar-se (apart de que li fan un flac favor als treballadors, perquè sembla 
que vostès mai prenen cap decisió sinó que són els treballadors a través dels seus 
informes tècnics), això d’escudar-se contínuament: “No, no, escolti, jo faig cas del que 
diu el tècnic”. No, no, vostè fa cas i el revalida amb la seva signatura. I per tant agafa 
una dimensió política. I sempre, nosaltres li preguntem des de la dimensió política. Si 
no volen contestar és una altra història. Però vostès han de validar amb la seva 
signatura aquell informe. Si no estan d’acord amb aquell informe segurament li diran 
al tècnic: “No estic d’acord amb aquest informe, torni’l a refer”. O si no li diuen això 
als tècnics, tenim un problema perquè llavors aquí no cal ningú dels disset. Perquè 
llavors tota la política municipal l’estan portant els tècnics, de fet.  
 
Pren la paraula el senyor JIMÉNEZ i diu: Està molt tipificat, totes les qüestions que ha 
d’informar el senyor Interventor. I no d’ara, és des de que la llei ho va disposar 
d’aquesta forma. Per tant, jo signo un document que ell ha presentat perquè hi ha un 
instrument intern que fa que jo signi, doni el vistiplau de que això s’ha fet i que 
s’envia on s’ha d’enviar. Però jo no tinc cap incidència més i responsabilitat que un 
regidor d’Hisenda a fer res més. És un informe que ha de fer directament l’Interventor 
i amb un imprès ja pautat. O sigui, que no. En tot cas, si en aquest informe hi hagués 
alguna errada, sí que ens demanaran explicacions i la corresponent subsanació. Però 
no és una voluntat política el fer-lo o no fer-lo. És un tràmit merament institucional 
que ens han demanat perquè ens vam acollir a una normativa que ens podíem acollir. 
Senzillament això.  
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Molt bé. Per finalitzar. Tant el punt 2, 3, 4 
o 5, jo li torno a repetir (no l’agradarà escoltar-ho, però és així): no hi ha cap directriu 
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política. Són números, i l’Interventor els fa lliurement en base a que és l’interventor. 
No hi ha cap directriu política. En la creació del pressupost sí que hi ha directrius 
polítiques, només faltaria. Ara, una vegada així, en la seva execució, no n’hi ha. No 
n’hi ha cap. Molt bé. Passaríem al punt número 3. 
 
 
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 QUART 
TRIMESTRE DE 2016 DE L'AJUNTAMENT, PATRONATS 
MUNICIPALS I EMPRESA MUNICIPAL LES FRANQUESES 
ENTORN VERD, EN ELS TERMES ESTABLERTS PEL REIAL 
DECRET 635/2014, DE 25 DE JULIOL 

 
En Joaquim Bach i Fabregó, Interventor accidental de l’Ajuntament de Les Franqueses 
del Vallès, en referència al període mitjà de pagament en els termes establerts pel Reial 
Decret 635/2014, de 25 de juliol, pel qual es despleguen la metodologia de càlcul del 
període mitjà de pagament a proveïdors de les administracions públiques i les 
condicions i el procediment de retenció de recursos dels règims de finançament, que 
preveu la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera, corresponent al quart trimestre de 2016,  emet el següent  

INFORME  
 
QUART TRIMESTRE 2016 

     

PERIODE MITJÀ DE PAGAMENT 
SEGONS RD 635/2014 

RATI 
OPERACIONS 

PAGADES 

IMPORT 
PAGAMENTS 
REALITZATS 

RATI 
OPERACIONS 

PENDENTS 

IMPORT 
PAGAMENTS 

PENDENTS PMP 

Ajuntament de les Franqueses 
del Vallès 21,49 1.730.891,71   13,95         1.028.687,98   18,68 

Patronat Municipal de Cultura -1,84 299.628,68   -24,56 111.339,5   -7,99 

Patronat Municipal d'Esports 5,08 80.972,38   28,52 13.883,06   8,51 

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

PMP GLOBAL   
   

2.111.492,77     1.153.910,54   15,03 

 
Aquesta informació ha estat tramesa al Ministeri d’Hisenda i administracions públiques 
dins del termini establert, abans del 31 de gener  de 2017, 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. 
 
No es produeix cap intervenció. 
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El senyor President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia: 
 

4. DONAR COMPTE DE L'INFORME D'INTERVENCIÓ SOBRE EL 
COMPLIMENT DE LA LLEI DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT 
CORRESPONENT AL QUART TRIMESTRE DE L'EXERCICI 2016 DE 
L'AJUNTAMENT I PATRONATS MUNICIPALS 

 
Joaquim Bach i Fabregó, interventor accidental de l’Ajuntament de les Franqueses del 
Vallès, de conformitat amb el previst a l’article 4 de la llei 15/2010, de 5 de juliol, de 
modificació de la llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures de 
lluita contra la morositat en les operacions comercials, emeto el següent  
 
INFORME  
 
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 
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s’hagin tramitat els corresponents expedients de reconeixement de l’obligació o s’hagi 
justificat per l’òrgan gestor l'absència de tramitació dels mateixos. El Ple en el termini 
de 15 dies contats des del dia de la reunió en la que tingui coneixement de dita 
informació, publicarà un informe agregat de la relació de factures i documents que se li 
hagin presentat agrupant-los segons el seu estat de tramitació. 
 
La disposició transitòria vuitena indica la reducció dels terminis de pagament, arribant a 
30 dies l’exercici 2013. 
 
«Disposición transitoria octava. Plazos a los que se refiere el artículo 200 de la Ley. 
El plazo de treinta días a que se refiere el apartado 4 del artículo 200 de esta Ley, en la 
redacción dada por el artículo tercero de la Ley de modificación de la Ley 3/2004, de 29 
de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las 
operaciones comerciales, se aplicará a partir del 1 de enero de 2013. 
Desde la entrada en vigor de esta disposición y el 31 de diciembre de 2010 el plazo en el 
que las Administraciones tienen la obligación de abonar el precio de las obligaciones a 
las que se refiere el apartado 4 del artículo 200 será dentro de los cincuenta y cinco días 
siguientes a la fecha de la expedición de las certificaciones de obras o de los 
correspondientes documentos que acrediten la realización total o parcial del contrato. 
Entre el 1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2011, el plazo en el que las 
Administraciones tienen la obligación de abonar el precio de las obligaciones a las que 
se refiere el apartado 4 del artículo 200 será dentro de los cincuenta días siguientes a la 
fecha de la expedición de las certificaciones de obra o de los correspondientes 
documentos que acrediten la realización total o parcial del contrato. 
Entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2012, el plazo en el que las 
Administraciones tienen la obligación de abonar el precio de las obligaciones a las que 
se refiere el apartado 4 del artículo 200 será dentro de los cuarenta días siguientes a la 
fecha de la expedición de las certificaciones de obra o de los correspondientes 
documentos que acrediten la realización total o parcial del contrato.» 
 
Pel que fa referència a l’ajuntament i  patronats municipals s’adjunten annexes 
trimestrals segons models corresponents al quart trimestre de l’exercici 2016, que han 
de ser tramesos al ministeri abans del 31 de gener de 2017, 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 
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1. El termini mig de pagament és de 51,22 dies i el termini mig del pendent de 
pagament és de 43,48 dies. 

 

2. Els pagaments totals realitzats durant el quart trimestre de l'exercici 2016, han 
estat de 1.725.496,52€ corresponents a 1522 factures, dels quals 1.220.115,93€, 
corresponents a 904 factures, s'han efectuat dins el termini legal i la resta fora 
d'aquest termini establert per la normativa sobre morositat. 

3. Les obligacions reconegudes pendents de pagament a final del quart trimestre de 
l'exercici 2016 importen la quantitat de 1.031.952,32€, i correspon a 801 factures, en 
les quals s'està incomplint amb el termini legal segons la normativa de morositat  en 
145 factures per un import de 113361,29€. 

 
        Patronat municipal de cultura 
 

1. El termini mig de pagament és de 28,13 dies i el termini mig del pendent de 
pagament és de 5,64 dies. 

2. Els pagaments totals realitzats durant el quart trimestre de l'exercici 2016, han 
estat de 302.223,17€ corresponents a 325 factures, dels quals 211.154,27€, 
corresponents a 226 factures, s'han efectuat dins el termini legal i la resta fora 
d'aquest termini establert per la normativa sobre morositat. 

3. Les obligacions reconegudes pendents de pagament a final del quart trimestre de 
l'exercici 2016 importen la quantitat de 111.489,23€, i correspon a 161 factures, en 
les quals s'està incomplint amb el termini legal segons la normativa de morositat en 2 
factures per un import de 285,80€. 

  
Patronat municipal d’esports 

 
1. El termini mig de pagament és de 34,88 dies i el termini mig del pendent de 
pagament és de 58,41 dies. 

2. Els pagaments totals realitzats durant el quart trimestre de l'exercici 2016, han 
estat de 82.676,45€ corresponents a 164 factures, dels quals 44.811,74€, 100 
factures, s'han efectuat dins el termini legal i la resta fora d'aquest termini establert 
per la normativa sobre morositat. 

3. Les obligacions reconegudes pendents de pagament a final del quart trimestre de 
l'exercici 2016 importen la quantitat de 13.883,06€, i correspon a 35 factures, en les 
quals s'està incomplint amb el termini legal segons la normativa de morositat en 21 
factures per un import total de 5.589,39€. 

 
Entorn Verd, SA 
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No s’ha realitzat pagaments corresponents al tercer trimestre de 2016 ni hi ha 
factures pendents. No es pot donat de baixa al Ministeri fins que estigui inscrita la 
dissolució al registre. 

           Les Franqueses Dinamització Econòmica, SL 

No s’ha realitzat pagaments corresponents al tercer trimestre de 2016 ni hi ha 
factures pendents. No es pot donat de baixa al Ministeri fins que estigui inscrita la 
dissolució al registre. 

 
El senyor President demana si hi ha alguna intervenció al respecte. 
 
No es produeix cap intervenció. 
 
 
El senyor President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia: 
 

5. DONAR COMPTE DE L'INFORME D'INTERVENCIÓ DE 
SEGUIMENT DEL PLA D'AJUST CORRESPONENT AL QUART 
TRIMESTRE DE 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 CUARTO TRIMESTRE DE 2016 EN TERMINOS ACUMULADOS 
 
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 
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al fondo de financiación de los pagos a proveedores concedido en los términos del Real 
decreto Ley 4/2012 
El artículo 10 del Real Decreto Ley 7/2012, de 9 de marzo, por el que se creó el fondo 
para la financiación del pago a proveedores, se recogen las obligaciones de información 
de las entidades locales, estableciendo que las entidades locales que hayan formalizado 
las operaciones de endeudamiento previstas en este Real Decreto Ley, deberán presentar 
trimestralmente al Ministerio de Economía y Hacienda y Administraciones Públicas el 
informe del interventor sobre la ejecución del plan de ajuste contemplado en el artículo 
7 del Real Decreto Ley de 4/2012, de 24 de febrero, del que se dará cuenta al pleno de 
la corporación local 
Para las entidades locales no incluidas en los artículos 111 y 115 del texto refundido de 
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, caso en que se encuentra el Ayuntamiento 
de las Franqueses del Vallès, la remisión del primer informe trimestral (que incluirá los 
datos acumulados de todo el ejercicio), se realizó transcurrido un año desde la 
aprobación del plan de ajuste. 
La información a suministrar corresponde a unos formularios que se adjuntan al 
presente informe y que han de ser remitidos al Ministerio de Economía y Hacienda y 
Administraciones Públicas por vía telemática  con el presente informe de seguimiento 
correspondiente a los datos acumulados al cuarto trimestre  de 2016 en términos 
acumulados, y la fecha límite para ello es el día 31 de enero de 2017 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 – CUARTO TRIMESTRE 2016 EN 
TERMINOS ACUMULADOS 
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 
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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€.  
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 cuarto trimestre de 2016 asciende a 4.583.136,89€, 
inferior a la efectuada en 2015. 
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 practicaron unas 300 liquidaciones por un 
importe total de 540.000 euros. Las restantes no se pueden practicar por tener 
alegaciones pendientes de resolución por parte de la dirección general del Catastro. 
En el cuarto trimestre de 2016, una vez resultas las alegaciones, se han podido practicar 
las liquidaciones con los correspondientes atrasos de los 4 ejercicios no prescritos por 
un importe total de unos 110.000 euros. A data de emisión del presente  informe restan 
pendientes de liquidar unas 35 incidencias. 
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 tramitaron licencias por valor de 
4.725,75€. Durante el cuarto trimestre el total tramitado asciende a 8.286,37 euros, 
siendo el total liquidado per este concepto de 28.604,92€ 
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 hasta en segundo trimestre por valor de 247.102,44€ suponen un aumento de 
recaudación para este ejercicio 2016. 
Las actas realizadas el cuarto trimestre de 2016 ascienden a  710.091,65€, con unas 
infracciones liquidadas por importe de 48.649,99€. 
Los derechos reconocidos per IAE han aumentado 456.922,39 euros respeto al ejercicio 
2015, los derechos reconocidos en concepto de tasa de recogida y eliminación de 
residuos sólidos urbanos has aumentado 101.256,95 euros respeto al ejercicio anterior. 
La tasa per entrada de vehículos se ha reducido en 51.078,44 euros respecto al ejercicio 
anterior (en 2015 se había practicado liquidaciones de los 4 ejercicios anteriores debido 
a la inspección realizada) 
 
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 recaudó 46.111,49 euros, con lo que se esperaba 
cumplir con las previsiones e incluso superarlas, correspondiendo al tercer trimestre un 
aumento de 7.000 euros 
Durante el cuarto trimestre la recaudación ha disminuido a 14.5096,02 euros, lo que 
supone una recaudación total en el ejercicio 2016 de 158.454,15 euros. El aumento de 
recaudación respecto al ejercicio anterior ha sido de 10.498,22€, pero para este cuarto 
trimestre la disminución en la recaudación ha sido de 10.501,78 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, a  1.292.203,23€ en 2015 y a 1.399.366,49 euros en 2016..  
Durante el ejercicio 2016 se esperaba mantener la recaudación del ejercicio anterior. La 
recaudación ha sido de 1.399.366,49 euros, 107.163.26 euros superior a la del ejercicio 
anterior. 
 
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.  
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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 al administrador concursal junto 
con el canon correspondiente al ejercicio 2014 aún pendiente de abonar a finales de 
julio. El mes de agosto de 2016 la sociedad concesionaria presentó 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 el resultado del convenio del concurso de acreedores   
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.  
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 



Ple 23/02/2016 – pàg. 16 

(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 cuarto 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 ha liquidado 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€.  
La recaudación del ejercicio 2016 ha ascendido a 978.294,84 euros (574.406,97 euros 
de liquidaciones practicadas en 2016 y 403.887,87 euros de liquidaciones que quedaron 
pendientes de cobro en 2015). Hay que tener en cuenta que los gastos por su gestión  y 
los de la gestión del cobro también han aumentado. 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 
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 
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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 CUARTO TRIMESTRE DE 2016  
 
MEDIDA 1: REDUCCIÓN GASTOS DE PERSONAL 
a) Jubilaciones de 2012 a 2021 
Del cálculo del ahorro para el período 2013-2022 producido por la no provisión de las 
plazas que quedaran vacantes por jubilación,  se mantiene en este trimestre la cobertura 
de tres vacantes por jubilación justificadas por situación excepcionalidad y prioridad de 
los Servicios, sin producirse ahorro. 
b) Reducción horas extras por ampliación jornada laboral 
Con la entrada en vigor de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 
2017, la jornada semanal se mantiene a 37,5 horas sin producirse ahorro. 
c) Reducción de cotizaciones sociales por funcionarización 
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).El proceso de 
funcionarización de determinadas plazas laborales que finalizó en finalizó en fecha 31 
de diciembre de  2016 inicia una nueva previsión de ahorro en seguridad social 
(desempleo i FOGASA) para el ejercicio 2017.  
 d) Aplicación del régimen funcionarial del complemento salarial por incapacidad 
transitoria 
El Ayuntamiento dejó de complementar hasta el 100% del sueldo íntegro en casos de 
incapacidad laboral transitoria. Sólo se complementa por la cantidad y el tiempo que 
prevé  la legislación vigente y aquellos casos que por acuerdo con los representantes 
sindicales se pactaron en fecha 11/10/2012. El ahorro producido por este concepto  
hasta el tercer trimestre de 2016 ha sido de 3.694,65€, El ahorro producido por este 
concepto en este cuarto trimestre de 2016 es de 801,79,-€, siendo el ahorro anual de 
4.496,44€.    
 
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.  
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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 aumentó 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 ascendieron a 42.153,55€, lo que 
supuso una reducción del gasto respecto al trimestre anterior de 4.653,55€, con una 
previsión de aumento del gasto anual de 10.500,00€. 
A 31 de diciembre de 2016 las obligaciones reconocidas ascienden a 82.430,77 euros, lo 
que supone un aumento del gasto anual de 34.174,09 euros respecto al ejercicio anterior, 
correspondiendo 17.712,50 euros a este cuarto trimestre.  
b) Reducción en estudios y proyectos externos 
Se ha previsto una reducción de 30.000 euros anuales a lo largo de la duración del plan 
de ajuste.  
La reducción producida en el ejercicio 2012 respecto al ejercicio 2011 fue de 14.000 
euros, pasando de unas obligaciones reconocidas de 59.000 euros en el ejercicio 2011 a 
45.000 euros en el ejercicio 2012. 
El crédito inicial previsto en el presupuesto del ejercicio 2012 fue de 60.000 euros, 
reduciéndose en el ejercicio 2013 a 40.000 euros.  
Durante el ejercicio 2013 se autorizaron gastos por importe de 26.351,08€ y 
reconocieron obligaciones por importe de 16.230,24, con lo que el ahorro anual fue de 
43.769,76€ (20.000€ producidos por la  reducción de la dotación presupuestaria y 
23.769,76€ por dotación presupuestaria sin reconocimiento de obligaciones).  
En la confección del presupuesto de 2014 se redujo la dotación a 30.000 euros 
estimándose una reducción anual de 10.000 euros respecto al ejercicio anterior. A lo 
largo 2014 se tuvo que aumentar en 27.700. Durante 2014 se autorizaron gastos por 
importe de 56.619,64 euros, siendo el importe total de obligaciones reconocidas 
43.509,44.€, con lo que el gasto aumentó en 14.509,44 euros en lugar de reducirse en 
los 30.000 euros previstos inicialmente en el plan de ajuste. 
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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 ascendieron a  30.870,53€, Durante el tercer trimestre se ha 
amplió 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. 
Las obligaciones reconocidas hasta 31 de diciembre de 2016 ascienden a 83.154,47€, lo 
que supone un aumento del gasto respecto al ejercicio anterior de 30.875,61 euros 
 
MEDIDA 15: REDUCCIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TIPO 
NO OBLIGATORIO 
a) Novación del contrato de concesión de la Escuela Municipal de Música 
El Ayuntamiento presta este servicio público mediante gestión indirecta por concesión 
administrativa a la fundación Conservatorio del Liceo, con la que se negoció una  
reducción de la aportación municipal de 100.000 euros anuales. Se había previsto que la 
novación del contrato tendría efectos en curso 2011-2012. El ahorro real producido en el 
presupuesto de 2012 fue de 144.415,18€ (incluye el ahorro producido correspondiente 
al curso 2011-2012 y el correspondiente al curso 2012-2013).  
El ahorro producido el ejercicio 2013 fue de 115.025€ (incluye el ahorro producido 
correspondiente al curso 2012-2013 y el correspondiente al curso 2013-2014). 
El ahorro producido el ejercicio 2014 fue de 116.300€ (incluye el ahorro producido 
correspondiente al curso 2013-2014 y el correspondiente al curso 2014-2015). 
El ahorro 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 cuarto trimestre 29.075 euros. 
b) Reducción gasto autobús urbano 
A lo largo del plan de ajustes se estimó una reducción de 50.000 euros anuales. 
Durante el ejercicio 2012 se redujo en 55.000 euros la dotación presupuestaria respecto 
a la dotación del ejercicio 2011 motivada por el acuerdo al que llegaron el 
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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 aplicación presupuestaria la aportación al 
ayuntamiento de Granollers para financiar el déficit (75.000€) que estaba contabilizado 
en otra aplicación en el ejercicio 2012 y también se incluyeron los gastos de los títulos 
sociales (30.000€), que también estaban contabilizados en otra aplicación, 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€. En el ejercicio 2016, el coste anual ha sido el 
mismo, 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 
sobre todo la racionalización del servicio, con la implementación de un nuevo recorrido 
y la adecuación del horario. En 2014, 2015 el coste fue el mismo. No ha habido 
variaciones en 2016, siendo el coste anual de 63.168,45€ 
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€. El gasto producido por títulos 
sociales en 2016 ha ascendido a 4.979,25€. 
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. 
En el ejercicio 2015 no hubo variaciones. 
Para el ejercicio 2016 se preveía 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. Finalmente la compra prevista del nuevo autobús 
se realizará en el ejercicio 2017. Las obligaciones reconocidas en 2016 ascienden a 
164.692,18 euros (96.544,48€ las líneas L1, L2 (20, 21 y 22) y L3, 63.168,45€ la línea 
L6 (L408) y 4.979,25 € los títulos bonificados), lo que supone un mantenimiento del 
gasto respecto al ejercicio 2015  



Ple 23/02/2016 – pàg. 21 

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 gasto producido durante el ejercicio 2016  ha ascendido a  22.541,51€ euros, con lo 
que el ahorro anual producido durante 2016 respecto al ejercicio 2015 es de 862,30€ 
euros 
MEDIDA 16: OTRAS MEDIDAS POR EL LADO DEL GASTO 
a) Renegociación contrato recogida de residuos 
Se había estimado una reducción del gasto en  el ejercicio 2012 de 50.000 € y de 
100.000 euros  para el resto del período debido a las negociaciones que se habían 
iniciado entre el Ayuntamiento y la concesionaria. El vencimiento del contrato, de 
1.000.000 de euros anuales (1.300.000 euros con la actualización de las revisiones de 
precio a 2013), se produjo el ejercicio 2013. En este contrato se preveía una posible 
prórroga por 2  ejercicios más.  
Durante el ejercicio 2013 finalizó el periodo de amortización de los vehículos afectos al 
servicio, que a nivel anual representan un ahorro 115.000 euros aproximadamente. A 
nivel trimestral representa un ahorro de 28.750 euros.  
Por otra parte el mes de diciembre de 2013 se suprimió el servicio de recogida de papel 
y cartón, lo que supuso un ahorro anual de 25.000 euros, un ahorro trimestral de  6.250 
euros.  
El 25 de septiembre de 2014 el pleno del ayuntamiento aprobó el expediente de 
contratación para una nueva licitación del servicio con un precio de salida de 
1.567.487,59€. En esta nueva licitación se  incluyeron servicios realizados hasta ahora 
por el Consorci de Residuos del Vallès Oriental como la recogida selectiva y el coste  la 
transferencia a la planta de tratamiento de la fracción rechazo. Se 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.  
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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 cuarto  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).  
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, el segundo trimestre 1.456,86 euros, el tercer trimestre 1.456,86 euros y el 
cuarto trimestre 1.456,86 euros. 
A partir del mes de octubre se ha ampliado el contrato en 340,99 euros mensuales 
debido a la inclusión de la nueva dependencia asignada al área de políticas sociales, que 
para este ejercicio 2016 supone un aumento de gasto de 1.022,97 euros  
El aumento del gasto anual en el ejercicio 2016 ha sido de 5.879,17 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 
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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 
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€. Quedaron facturas pendientes de 
contabilizar de la empresa Eurona porque no eran correctas y se estaba reclamando 
corrección. 
Las facturas presentadas por la empresa Eurona, proveedora de internet, durante el 
ejercicio 2016 ascienden a 17.268,14 euros, de los cuales 8.625,51€ corresponden al 
ejercicio 2015 (mal facturados en 2015).  El otro proveedor de internet, Vodafone Ono, 
ha emitido facturas por importe de 1.030,58€. El gasto total en telefonía, fija y móvil, 
suministrada por Vodafone, asciende a 47.485,69€. El proveedor de fibra óptica 
Movistar ha facturado 233,77 euros. AN Connect empezó a facturar en marzo a razón 
de 116,16€ al mes, lo que supone un gasto de 1.161,6€.  
El gasto en telefonía e internet producido en 2016 ha  ascendido a 66.149,2€. 
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€). 
El  gasto hasta fin de ejercicio asciende a 66.149,20€, con un aumento respecto al 
ejercicio anterior de 17.343,07€(incluye los 8.625,61€ del ejercicio anterior), 
correspondiendo 5.197,66 euros a este cuarto trimestre.  
e) Reducción de gastos en prensa y representación 
Se  reestructuró y redimensionó el equipo de prensa, no renovando dos contratos 
laborales a su vencimiento, se  modificó el formato de boletín municipal y se  
racionalizó el gasto en las partidas de prensa, publicaciones y representación. El ahorro 
previsto era de 60.000 euros. 
La dotación presupuestaria para el ejercicio 2013 se redujo a 140.200 euros que respecto 
a los 160.000 del ejercicio 2012 y a los 190.000 euros del ejercicio 2011, supuso una 
reducción total acumulada de 49.800 euros. 
Para el ejercicio 2014 la dotación presupuestaria asignada fue de 130.200 euros, lo que 
supone una reducción respeto a 2013 de 10.000 euros anuales. Durante este tercer 
trimestre se recibió una subvención que ha permitido aumentar el crédito 
presupuestario. Las obligaciones reconocidas ascienden a 162.478,13 euros, no 
produciéndose el ahorro inicialmente previsto, sino un aumento del gasto en 22.278,13 
euros 
Para el ejercicio 2015 la dotación presupuestaria asignada fue de 136.200 euros, con lo 
que se esperaba ahorrar 26.000 euros respecto el ejercicio anterior. No ha sido posible y 
las obligaciones reconocidas han ascendido a 144.525,18€, con lo que el ahorro respecto 
al ejercicio anterior asciende a 17.952,95€ 
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.  
En el tercer trimestre de 2016 se decidió 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. 
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Durante el cuarto trimestre se ha tenido que aumentar la consignación presupuestaria, en 
el capítulo 2 pues ha habido  más gastos de los inicialmente previstos ascendiendo el 
total de obligaciones reconocidas de capítulo 2 a 132.617,68 euros, con lo que el gasto 
total asciende a 160.924,67 euros, lo que supone un aumento del gasto respecto al 
ejercicio anterior de 16.399,49 euros, que para este trimestre supone un aumento de 
gasto de 23.899,49 euros.(se había previsto 2.500 euros trimestrales) 
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.  
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 
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el ahorro producido en 2015 respecto al ejercicio anterior fue de 77.302,80€. Se declara 
en el primer trimestre de 2016. 
Con los datos introducidos hasta este cuarto trimestre, el consumo ha sido de 1.268.591 
KW con un coste de 206.276,67€, con un ahorro de 55.462,15€ en alumbrado público 
respecto al ejercicio anterior, correspondiendo 13.865,54 a este cuarto trimestre. 
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, Según los datos obtenidos hasta el cuarto  trimestre de 2016, el ahorro 
obtenido asciende a 79.500€ (equipamientos patronato de deportes 13.500,00€, 
equipamientos patronato cultura 31.000,00€ y equipamientos ayuntamiento 
35.000,00€), en lugar de los 94.080 euros previstos en los trimestres anteriores, lo que 
supone un aumento de gasto para este trimestre de 14.580 euros 
El ahorro total producido en 2016 asciende a 212.264,95€  (55.462,15€ en alumbrado, 
79.500€ por revisión de potencias equipamientos y 77.302,80€ sustitución puntos de luz 
2015) 
g) Reducción de determinadas partidas de gasto corriente (material de oficina, 
correos ...) en un 15% 
La reducción media en las partidas de gasto corriente se estimó en un 15%.  
El ahorro previsto en la adquisición de material de oficina y en gastos de correos, por 
ejemplo, se  estimó en 20.000 euros anuales.  
La dotación presupuestaria para el ejercicio 2011 era de 125.000 euros. En 2012 se 
redujo a 95.000 euros. En 2013 a 80.000 euros. En 2014 las obligaciones reconocidas 
fueron de 91.237,75 euros. 
Para el ejercicio 2015, la dotación en el presupuesto del ayuntamiento se redujo a 
68.000 euros. Hay que tener en cuenta que para una mejor distribución de costes 5.100 
euros se dotaron en los presupuestos de los patronatos municipales. Las obligaciones 
reconocidas 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 31 de diciembre se ha 
reconocido obligaciones por importe de 60.829,06 euros, lo supone un ahorro de 
15.662,01 euros 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 ejecución trimestral realizada 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 la ejecución trimestral realizada con el detalle de 
los ajustes propuestos en el plan de ajuste y su grado de cumplimiento 
Anexo 3: Informe trimestral de seguimiento de magnitudes de endeudamiento 
Anexo 4: Informe de seguimiento de remanente 
Anexo 5: Informe trimestral de los avales recibidos 
Anexo 6: Informe operaciones o líneas de crédito contratada. Actualización CIR-Local 
Anexo 7: Informe trimestral de seguimiento de deuda comercial. 
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Anexo 8: Operaciones con derivados y otro pasivo contingente 
Anexo 9: Informe sobre finalización del plan de ajuste 
4. CONCLUSIÓN 
El objetivo del plan de ajuste era la generación de suficientes recursos para poder 
proceder a la devolución de la operación de endeudamiento, con unos indicadores, a lo 
largo del período de su vigencia, positivos: remanente de tesorería, recursos generados 
netos, cumpliendo los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad 
financiera, dando cumplimiento asimismo a los plazos previstos para el pago de las 
obligaciones de la entidad local. A final del ejercicio se cumple en términos generales 
con las medidas y se cumple con el objetivo básico del Plan de Ajuste, generar recursos 
suficientes para atender el préstamo concertado en su día.  
Las previsiones contemplan: 
1. Cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria. 

No se prevé que se incumpla con el objetivo de estabilidad presupuestaria cuando se 
efectúe la liquidación del ejercicio 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 ajustes por el lado de ingresos 
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 fue de 19,50 miles de 
euros, en el segundo trimestre de 10,01 miles de euros, en el tercer trimestre de 
160,27 miles de euros. Los datos acumulados hasta el cuatro trimestre ascienden a 
una mejora por el lado de ingresos de 138,14 miles de euros, siendo los ajustes 
acumulados hasta el presente ejercicio de 2.758 miles de euros. 

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. Los datos 
acumulados hasta el cuarto trimestre ascienden a 300,54 miles de euros, siendo los 
ahorros acumulados por el lado de gastos hasta el presente ejercicio de 955,67 miles 
de euros. 

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 BERNABÉ i diu: Bé. Abans ha dit que tot anava molt pautat 
i que no teníem decisió política. En aquest punt, concretament, és un punt que anem 
modificant trimestre rere trimestre i anem afegint totes aquelles despeses o ingressos 
de més que tenim, per tant aquí sí que hi ha una decisió política. Quan vostès 
decideixen augmentar en un 50% les despeses jurídiques, no és una qüestió de que 
l’Interventor digui: “Escolta’m, un augment del 50% en les despeses jurídiques”. Són 
vostès qui prenen aquesta decisió. Quan vostès decideixen augmentar 23.000 Euros en 
el capítol de Comunicació, són vostès qui prenen aquesta decisió, no és l’Interventor 
que els hi diu: “Necessito més diners a Comunicació”. Quan resulta que dediquem 
40.000 Euros més per Estudis i projectes externs, són vostès qui prenen aquesta 
decisió. Per tant, totes aquestes decisions són polítiques. La primera pauta pot anar 
més o menys pautada i tal. Tenim l’exemple, per exemple, que quan es va fer el primer 
Pla d’ajust, no existien les multes dels semàfors. Ara les tenim incorporades. Per tant, 
hi ha una sèrie d’actuacions que vostès prenen decisions i que després tenen un 
impacte a la vida econòmica d’aquest ajuntament. Per tant, no ens tornin a explicar 
que les coses estan molt pautades i que fan cas de l’Interventor perquè en els primers 
punts segurament tenen raó. Però en aquest punt ja no tenen aquesta raó. Gràcies. 
 
Pren la paraula el senyor PROFITÓS i diu: Més que res per què quedi constància en 
l’acta d’algunes coses que em penso que són interessants que, si algú llegeix l’acta 
posteriorment, o algú està veient el Ple ara mateix, ho sàpiga. Quan es van aprovar ara 
fa poc els increments de preus per determinades activitats del departament d’Esports, 
vostès van dir que això era poqueta cosa. En aquí ens diu que l’increment que te 
previst l’Ajuntament per aquest exercici és de 28.000 Euros per aquest concepte. En 
aquí ens diuen també que el tema de SEAE ens afectarà de manera que es preveu que 
la recaptació serà de 100.000 Euros menys. Aquest document és del 31 de gener, 
l’informe. Ha passat pràcticament un mes, vol dir que fa 7 mesos des de que l’empresa 
va presentar concurs de creditors i continuem sense saber-ne res. La pregunta seria si 
en aquest mes hi ha hagut alguna novetat. I també per què consti en acta, aquests 
ingressos als que s’ha referit ara mateix el regidor, de foto vermell, han estat de 
1.014.481 Euros i l’any 2016, de 978.284,84. I això, realment, clar, es fa constar 
perquè els números surtin com han de sortir perquè hi ha d’altres partides (s’ha dit, 
eh?) com la de Despeses Jurídiques que realment no es redueixen, al contrari, 
s’incrementen. Tot s’ha de dir, que en l’apartat on surt un increment de recaptació en 
concepte de sancions de trànsit, també es fa constar que aquestes sancions comporten 
unes despeses el seu cobrament. Jo entenc que una part més o menys significativa 
d’aquestes despeses jurídiques ens les gastem en advocats contra els recursos que ens 
presenten. I també aquí surt expressada una vegada més la magnitud de la tragèdia 
dels autobusos que tenim mancomunats. Mentre la nostra línia són 63.000 Euros l’any, 
el que estem pagant pel trosset de línia compartida amb Granollers i la Roca són 
96.500 Euros l’any. Més que res fer constar aquestes coses perquè si algú es llegeix 
l’acta, ho pugui veure. 
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Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Alguna intervenció més? Bé, jo només un 
tema per finalitzar. A veure, tots aquests punts de donar compte són punts que hem de 
fer obligatòriament perquè estem dins d’un Pla d’ajust. I aquests punts ens permeten, 
sobretot, deduir si estem fent una bona gestió pressupostària per poder pagar el deute 
que tenim amb l’Estat, val? En aquests moments pels números que tenim, superàvit de 
l’any 2016 (i falta tancar els números) és més de 3 milions d’Euros. Per tant, no només 
ve de les multes, senyor Profitós, que en poden ser 700 o 800. En ve 2.200.000 d’altres 
gestions que estem fent. Per tant, crec que estem fent una molt bona gestió. Tot el que 
vostè està parlant és una discussió de pressupost. I la discussió de pressupost ja l’hem 
tinguda. Ara el que estem fent és aquest pressupost, com va evolucionant. D’acord que 
si ens posen 80 contenciosos tindrem més despesa jurídica, és evident. I ho treus d’un 
altre costat, també és evident. Però que en línies generals, i us ho puc dir pel 2016 que 
acabem de tancar, l’Ajuntament de les Franqueses tindrà un superàvit de més de 3 
milions d’Euros. Això és així. I llavors hi ha una altra cosa: evidentment que hem de 
gastar en despesa jurídica, l’hem de gastar per defensar-nos. Hem de fer-ho. I fins ara, 
la defensa crec que ens dóna la raó. La defensa, en aquests moments, ens dóna la raó. I 
més endavant, en el punt de les escombraries, ho acabarem de parlar. Alguna 
intervenció més? 
 
Pren la paraula el senyor BERNABÉ i diu: Escolti, jo no li dic que no gastin en 
defensa jurídica ni que no gasti. El que estic dient és que respecte a la foto del 
desembre hi ha hagut una evolució. Quan nosaltres fem preguntes sobre aquesta 
evolució per sempre sobre SEAE, perquè facturarem 100.000 Euros menys, vostè no 
ens pot dir: “Ja hem fet aquest debat al desembre”, perquè aquest debat no el vam fer 
al desembre perquè es presenta ara. Vostès el que no poden dir és: “Aquests debats ja 
estan fets”. L’estem preguntant coses que apareixen ara, de nou, en aquest informe. I 
vostès no contesten. Però és que no contesten ni una. Llavors, jo estic d’acord en que 
em digués: “Escolti”. Jo ara li podria preguntar: “Què farem, amb l’empresa de 
l’enllumenat si hem de tornar a repetir concurs?”. Aquesta empresa ha fet una inversió 
perquè tenim la mala costum en aquest Ajuntament d’obligar a les empreses a fer la 
inversió al principi i no preveiem que la vida del contracte te una durada, que és el que 
està passant amb les escombraries ara mateix. Com que resulta que fan tota la inversió 
al principi, si al setè o vuitè any se’ns fa malbé un contenidor, paga’l. Si es fa malbé 
un camió, paga’l. Perquè no tenim la previsió a deu anys vista, volem la immediatesa 
per donar una bona imatge al ciutadà. I no es preveu aquest manteniment a deu anys 
en cap moment. Bueno, doncs ara què passarà amb l’empresa d’enllumenat? Jo l’hi 
pregunto. Ja ha fet tota la inversió. Ara què hem de fer si no guanya el concurs, 
retornar-li? O a l’empresa que entri, li diem que pagui? O què farem? Clar. Escolti, 
això són preguntes que en el Ple de pressupostos no surten, perquè surten al dia a dia. 
És cert que estan obligats trimestralment però és el moment que nosaltres tenim per 
aprofitar aquesta foto que ens presenten.  
 
Pren la paraula el senyor VEGA i diu: Una pregunta molt concreta. Tenim ingressos 
que estan previstos, com el tema dels semàfors, que no són recaptatoris però hi eren 
previstos. Val. Una altra pregunta molt concreta que he fet altres cops. Va arribar la 
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crisi, fem aquest Pla i resulta que contractem a empreses externes perquè facin 
inspecció d’activitats, que reporten una recaptació de diners. O sigui:  aquí no es feien, 
inspeccions d’activitats? I això es considera una cosa excepcional, inspeccionar? Una 
cosa que ha de ser l’actitud habitual de l’ajuntament? Però és que no és només en el 
tema d’activitats, és que resulta que contractem una altra empresa perquè investigui el 
tema de l’IAE,  a veure si rebem els diners que hem de rebre o no. Què entenc, que 
aquest Ajuntament no preveu fer inspecció dels seus tributs durant tota la seva, tot el 
seu funcionament habitual i només quan arriba una crisi, se l’acut d’anar a buscar 
empreses privades perquè li gestionin si necessita cobrar més diners dels que hauria de 
cobrar, o no? O si funcionen bé les coses, o no? M’agradaria saber, que ens 
reconeguessin, si això és normal o si pensen esperar a la propera crisi financera per 
contractar empreses que ens facin inspecció, en comptes de fer-ho com a administració 
pública. Gràcies. 
 
Pren la paraula el senyor JIMÉNEZ i diu: Em sap greu tornar a repetir el mateix, però 
no obstant que tinc l’obligació de fer-ho i també m’han de respectar en aquest sentit, jo 
els hi dic. Ara ens estan fent preguntes de qüestions concretes, això en aquest punt no 
toca. No obstant, ja els hi dic: si volen, podem quedar quan ens ho demanin i donar les 
explicacions, no ja d’aquest informe sinó d’aquest qüestionament de partides que ens 
estan demanant i fer-los l’explicació. Però en aquest punt i en el que pertany a avui, no 
podem entrar a fer preguntes d’altres qüestions de funcionament del dia a dia. 
Disculpin, però bueno, també em poso a la seva disposició perquè puguem fer les 
consultes.  
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: I per finalitzar. No, no. Hem fet dos torns. 
Senyor Profitós. 
 
Pren la paraula el senyor PROFITÓS i diu: Jo tenia la ma aixecada i l’he donat la 
paraula a. No, a veure. Bàsicament, s’ha dit tot. Només recordi això del superàvit dels 
3 milions d’Euros el 2016, per quant arribi el moment dels precs i preguntes. 
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Per finalitzar. Per exemple. Hem contractat 
una empresa externa que ha gestionat tot el tema de l’IAE i ha aixecat 500.000 Euros. 
I aquests ja queden en pressupost. Per tant, a vegades amb els mitjans propis no pots 
fer-ho i ho has de fer amb mitjans externs. No hi ha més. Però sempre i quan facin la 
feina ben feta. 500.000 Euros. Molt bé, passaríem al punt número 6. 
 
 
El senyor President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia: 
 

6. PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE 
L'AJUNTAMENT, ELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS I LES 
SOCIETATS DE CAPITAL PÚBLIC CORRESPONENT A 
L'EXERCICI DE 2015 
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ATÈS que per part de la Intervenció s’ha procedit a formar els estats i comptes anuals 
de l’Ajuntament, dels seus organismes autònoms i de les societats mercantils de capital 
íntegrament municipal, corresponents a l’exercici de 2015, comprensius de totes les 
operacions pressupostàries, independents i auxiliars, patrimonials i de tresoreria, dutes a 
terme durant aquell exercici, de conformitat amb allò que disposen els articles 208 i 
següents del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text 
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i la Instrucció del model normal de 
Comptabilitat local, aprovada per Ordre de 20 de setembre de 2013 del Ministeri 
d’Economia i Hisenda HAP/1781/2013. 
 
ATÈS que aquests estats i comptes anuals han estat informats per la Intervenció i s’han 
sotmès a dictamen de la Comissió Especial de Comptes d’aquest Ajuntament. 
 
ATÈS que aquests estats i comptes anuals han estat exposats al públic per un termini de 
quinze dies i vuit mes mitjançant edictes inserits en el Butlletí Oficial de la Província, 
sense que s’hagi formulat cap reclamació, reparament o observació. 
 
D’acord amb allò que estableix l’article 212.4 del referit Text Refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, a l’Ajuntament en Ple proposo l’adopció del següent  

ACORD: 
 
Primer.- APROVAR els estats i comptes anuals de l’Ajuntament, el Patronat Municipal 
d’Esports, el Patronat Municipal de Cultura, la societat municipal Les Franqueses 
Entorn Verd, SA i la societat municipal Les Franqueses Dinamització Econòmica, SL, 
corresponents a l’exercici de 2015. 
 
Segon.- RENDIR els esmentats comptes de la Corporació, esdevinguts com a resultat 
de l’exercici econòmic 2015, a la Sindicatura de Comptes de Catalunya. 

 
El senyor President demana si hi ha alguna intervenció al respecte. 

 
Pren la paraula el senyor LÓPEZ i diu: Bona nit. Ja ho havíem preguntat altres 
vegades. És evident que hi ha hagut un retard molt gran en aquest tancament de 
comptes i ens agradaria conèixer el motiu real de perquè hi ha hagut aquest retard tan 
gran. Estem a 2017 aprovant els comptes de 2015. Gràcies. 
 
Un dels assistents fa un comentari fora de micròfon. L’alcalde li demana silenci. La 
persona pregunta si li diu a ell i el senyor Alcalde li confirma que li diu a ell i li 
demana que segui i que s’esperen a que ho faci.   
 
Pren la paraula el senyor JIMÉNEZ i diu: Si. A veure, vam fer la Comissió especial de 
comptes, vam presentar tots els números, vam donar les explicacions, es va posar a 
exposició pública, no hem tingut cap al·legació en tot el termini. Per tant, el que no 
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entenc és ara la pregunta, però bueno, en fi, les coses a vegades. Clar, és que han estat 
respostes, eh? (Un dels assistents fa un comentari fora de micròfon i el senyor Alcalde 
li demana silenci). Per tant, repetir una vegada més. Ara, si vol una conclusió, algun 
tema apart de que durant el període no s’ha fet cap al·legació i vol (El senyor 
ALCALDE demana disculpes i interromp la intervenció per demanar als assistents que 
romanguin tots asseguts), i necessiten algun aclariment, doncs torno un altre cop a 
posar a la seva disposició i a explicar-los exactament els motius que ja van estar 
explicats a la Junta especial de comptes de la que vostè forma part. 
 
Pren la paraula el senyor BERNABÉ i diu: No entrem a discutir cap punt d’aquests 
sinó que fem una pregunta molt concreta perquè la normativa preveu que el 30 
d’octubre això ja ha d’estar passat pel plenari i enviat al Ministeri: 30 d’octubre de 
l’any passat. Per tant, el que estem preguntant és per què aquesta desviació en el 
temps. No estem entrant en cap cosa concreta de per què amb despesa i tal. Estem 
preguntant per què una cosa que ha d’estar tancada a 30 de juny i enviada després de 
passar pel plenari abans del 30 d’octubre, encara ho estem aprovant el mes de febrer. 
Aquesta és la pregunta, senzilla i concreta. 
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Alguna intervenció més? Doncs ho 
demanaré i els hi contestarem. No li puc dir més, en aquest aspecte. Ja està. Senyor 
Profitós, era l’últim, ja, eh? (El senyor Profitós fa un comentari fora de micròfon). No 
ho sé, però és que no ho sé, per tant, no cal, és que és igual. Senyor Bernabé, la 
Comissió de comptes jo no hi vaig ser-hi. Em diuen que hi havia problemes 
informàtics amb el Ministeri. No ho sé, ja li contestarem. No li puc dir més. Molt bé, 
passaríem al punt número 7. (Els regidors comenten que aquest punt s’ha de votar). 
Aquest s’ha de votar, perdó, si. Si, és veritat. Els altres eren donar compte. Vinga.   
 
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per deu vots a favor dels regidors dels 
grups municipals CiU, PSC-PM i PP, set vots en contra dels regidors dels grups 
municipals ILFC-E, ERC-AM i CPF, i per tant, amb el quòrum legal. 
 
 
El senyor President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia: 
 

7. DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ NÚM. 24/2017 DEL 
TRIBUNAL CATALÀ DE CONTRACTES, RELATIVA AL RECURS 
INTERPOSAT PER FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y 
CONTRATAS, SA CONTRA L'ACORD ADOPTAT PER LA MESA DE 
CONTRACTACIÓ EL DIA 13 DE DESEMBRE DE 2016 

 
ATÈS que la Mesa de Contractació constituïda per a la licitació del contracte de gestió 
del servei públic de recollida de residus i neteja viària del municipi de les Franqueses 
del Vallès, reunida el dia 13 de desembre de 2016, va acordar EXCLOURA el licitador 
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA, d’acord amb els motius 
exposats als informes tècnic i jurídic d’exclusió de data 13 de desembre de 2016, que 
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aquesta mesa accepta i fa seus, i acordava CONSERVAR els actes de la Mesa de 
Contractació següents: 
 

- Acta de la reunió de la Mesa de Contractació de 15 de juliol de 2016, per 
conèixer la puntuació obtinguda en el sobre 2A de documentació de les 
referències tècniques per a la ponderació dels criteris d’adjudicació avaluables 
en base a judicis de valor, corresponent al procediment de contractació de la 
concessió administrativa de la gestió del servei de recollida de residus i neteja 
viària. 

- Resolució de la Mesa de Contractació de data 18 de juliol de 2016, només pel 
que es refereix a l’acord d’exclusió de l’empresa CORPORACION CLD, 
SUTR, SL i la seva notificació. 

- Acta d’obertura del sobre 2B, de data 19 de juliol de 2016. 
- Acta de proposta d’adjudicació de data 20 de juliol de 2016, per la qual es 

proposa l’adjudicació del contracte a l’empresa SERVEIS REUNITS, SA. 
 
ATÈS que l’empresa FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SA, va 
presentar en data 21 de desembre de 2016 un escrit amb Registre d’Entrada 2016-E-RC-
9999, en el qual anuncia la seva intenció d’interposar recurs especial en matèria de 
contractació contra l’acord de la mesa de contractació de 13 de desembre de 2016. 
 
ATÈS que el dia 3 de gener de 2017, el Tribunal Català de Contractes va remetre a 
l’ajuntament de les Franqueses del Vallès el comunicat d’interposició de recurs per part 
de la mercantil FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SA, amb 
expedient núm. N-2016-301. 
 
ATÈS que l’ajuntament de les Franqueses del Vallès va remetre al Tribunal tota la 
documentació requerida Tribunal en temps i forma.  
 
ATÈS que en data 6 de febrer de 2017, el Tribunal Català de Contractes del Sector 
Públic va dictar la Resolució núm. 24/2017. 
 
AQUESTA Àrea d’Obres i Serveis proposa al Ple de l’ajuntament l’adopció dels 
següents 
 
ACORDS: 
 
Únic.- DONAR COMPTE de la resolució núm. 24/2017 del Tribunal Català de 
Contractes del Sector Públic, de 6 de febrer de 2017, en relació al recurs especial en 
matèria de contractació interposat per la mercantil FOMENTO DE 
CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SA, que va resoldre, entre d’altres, el següent: 
 

“1. Desestimar el recurs interposat pel senyor M. J. C. en nom i representació de 
l’empresa FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SA contra 
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l’exclusió d’aquesta empresa de la licitació del servei públic de recollida de residus i 
neteja viària de Les Franqueses del Vallès (exp. núm. 3028/2016) 
 
2. Aixecar la suspensió automàtica de l’adjudicació prevista en l’article 45 del 
TRLCSP, a l’empara del que disposa l’article 47.4 del mateix cos legal.  
 
(...)” 

 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Bé, faig una explicació prèvia en aquest 
aspecte. Després de dos anys i mig podrem adjudicar el concurs de recollida 
d’escombraries orgànica, selectiva i neteja viària. I al final és el que estàvem dient: 
contra monstres, has de lluitar amb gent potent. I contra advocats que se les saben 
totes, de FOMENTO, has de lluitar amb advocats que tenen la capacitat de poder 
lluitar, i tècnics, contra aquesta gent. I aquí hi ha el resultat. I el resultat és que 
finalment s’ha guanyat: el Tribunal de Contractes ens dóna la raó. I demà signarem el 
nou contracte d’escombraries selectiva, orgànica i neteja viària que donarà un canvi i 
una millora en el servei del municipi. Alguna intervenció més?  

 
Pren la paraula el senyor LÓPEZ i diu: Entonces, ¿cuándo se va a hacer ese traspaso 
de este monstruo a la bella durmiente? ¿Cuándo se va a hacer? ¿O todavía queda 
alguna posibilidad de que FCC denuncie o algo, y siga dando por el saco? Porque es lo 
que está haciendo. Ya está. Y otra pregunta. Se anunció en este plenario que había una 
investigación contra FCC por un supuesto fraude sobre la gestión de residuos. ¿Cómo 
está este tema? Gracias. 
 
Pren la paraula el senyor TORRES i diu: Sí. Hola, buenas noches. Sobre la 
investigación, nosotros estamos recogiendo información para gestionar todas las cosas 
negativas que tenemos de FOMENTO. Y sobre el cambio, está previsto hacerlo el 1 de 
abril. Por más tema papeleo y cosas legales, pero no habrá ni un contencioso más ni 
nada más. Seguramente no, seguro: el 1 de abril empieza la nueva empresa. Gracias. 
 
Pren la paraula el senyor BERNABÉ i diu: Senyor Torres, vostè ha dit que no hi haurà 
cap contenciós més. Vol dir que treuen el que han posat? Perquè no entren un 
contenciós posat per FOMENTO Y CONTRATA, no, que jo sàpiga. Treuen el que 
han posat?  
 
Pren la paraula el senyor TORRES i diu: Si.  
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Estem negociant. (El senyor Torres fa un 
comentari fora de micròfon). Si. Alguna intervenció mes? Molt bé, passaríem al punt 
número 8. 
 
 
El senyor President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia: 
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8. DONAR COMPTE DE L'ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN 
LOCAL, ADOPTAT EN SESSIÓ DE 9 DE FEBRER DE 2017, DE 
NOMENAMENT DELS MEMBRES INTEGRANTS DEL CONSELL 
ESCOLAR MUNICIPAL DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS 

 
TENINT EN COMPTE que per acord de Ple de l’ajuntament de 9 de juliol de 2015, i 
modificacions posteriors per acords de Ple de dates 25 de febrer de 2016 i 31 de març de 
2016, es va aprovar establir la següent composició del Consell Escolar Municipal de les 
Franqueses del Vallès:  
 

“President sr. Francesc Colomé Tenas 
Regidora d’Educació sra. Marina Ginestí Crusells 
 
Vocals: 
Sr. Jordi Ganduxé Pascual (grup municipal de Convergència i Unió) 
Sra. Elisabet Pericas Taulats (grup municipal Imaginem Les Franqueses en Comú) 
Sr. José Antonio Aguilera Galera (grup municipal PSC) 
Sra. Rosa Maria Cassà Vila (grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya-
AM) 
Sr. Francesc Torné Ventura (grup municipal Convergència per les Franqueses) 
Sr. Javier Álvarez Álvarez (grup municipal Partit Popular).” 

 
TENINT EN COMPTE que l’article 4 del Reglament del Consell Escolar Municipal 
determina: 
 
“El Consell Escolar Municipal de les Franqueses estarà presidit per l’Alcalde, o la 
persona en qui delegui, i format pels següents membres: 
 

a) Regidor de l’Àrea Municipal d’Educació, o la persona en qui delegui. 
b) Un regidor de cada un dels grups polítics representants al Consistori.  

(....)”.    
 
ATESA la voluntat de l’alcalde de la Corporació de delegar les funcions de la 
presidència del Consell Escolar Municipal en el senyor José Antonio Aguilera Galera, 
regidor d’Educació. I el càrrec que ocupa el regidor d’Educació en el Consell Escolar 
Municipal, el senyor Aguilera el delega a la senyor Marina Ginestí Crusells.  
 
ATÈS que el grup municipal Socialista ha designat el senyor Juan Antonio Corchado 
Ponce com a representant en el Consell Escolar Municipal.  
 
DE CONFORMITAT amb els articles 4 i 8 del reglament del Consell Escolar Municipal 
de les Franqueses del Vallès que determinen, respectivament, els membres que formen 
part el Consell Escolar Municipal de les Franqueses del Vallès i que aquests han de ser 



Ple 23/02/2016 – pàg. 36 

nomenats per la Junta de Govern Local (abans denominada Comissió Municipal de 
Govern) a proposta del regidor de l’àrea de Cultura, Educació i Joventut. 
 
AQUESTA àrea d’Educació proposa a la Junta de Govern Local, de conformitat amb el 
que disposa el Decret de l’alcalde núm. 617/2015, de 16 de juny, publicat al BOPB en 
data 30 de juny de 2015 i assabentat el Ple en data 9 de juliol de 2015 i el Decret de 
l’alcalde núm. 1665/2016, de 2 de juny, publicat al BOPB el 20 de juny de 2016 i 
assabentat el Ple en data 30 de juny de 2016, l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- APROVAR el nomenament del senyor José Antonio Aguilera Galera com a 
president delegat del Consell Escolar Municipal de les Franqueses del Vallès. 
 
Segon.- APROVAR, per delegació del regidor d’Educació, el nomenament de la 
senyora Marina Ginestí Crusells com a membre del Consell Escolar Municipal de les 
Franqueses del Vallès. 
 
Tercer.- APROVAR el nomenament del senyor Juan Antonio Corchado Ponce com a 
representant del grup municipal Socialista en el Consell Escolar Municipal de les 
Franqueses del Vallès. 
 
Quart.- ESTABLIR, en conseqüència, que el Consell Escolar Municipal de les 
Franqueses del Vallès queda integrat pels membres polítics següents: 
 

President delegat Sr. José Antonio Aguilera Galera 
Sra. Marina Ginestí Crusells 
Sr. Jordi Ganduxé Pascual, en representació del grup municipal de Convergència i 
Unió 
Sra. Elisabet Pericas Taulats, en representació del grup municipal Imaginem Les 
Franqueses en Comú 
Sr. Juan Antonio Corchado Ponce, en representació del grup municipal Socialista 
Sra. Rosa Maria Cassà Vila, en representació del grup municipal Esquerra 
Republicana de Catalunya-AM 
Sr. Francesc Torné Ventura, en representació del grup municipal Convergència 
per les Franqueses 
Sr. Javier Álvarez Álvarez, en representació del grup municipal Partit Popular. 

 
Cinquè.- DONAR COMPTE d’aquests acords en la propera sessió que celebri el Ple de 
la Corporació. 
 
Sisè.- NOTIFICAR aquests acords al Consell Escolar Municipal i al Patronat 
municipal de Cultura, Educació, Infància i Joventut. 
 
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: 
 

9. PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL NOMBRE I DETERMINACIÓ DE 
LES CARACTERÍSTIQUES I RETRIBUCIONS DEL PERSONAL 
EVENTUAL 

 
De conformitat amb el que disposa l'article 104.1 i 104 bis.1.c) de la Llei 7/1985, de 2 
d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, en concordança amb els articles 304.1 
de 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 correspon al Ple la determinació del nombre, 
característiques i retribucions del personal eventual, pel seu posterior nomenament 
mitjançant decret de l'Alcaldia d'aquest Ajuntament, dins dels crèdits pressupostaris 
consignats o que s’habilitin a tal efecte, així com el límit en dos el nombre de dotacions 
de llocs de treball a cobrir per personal eventual. 
 
De conformitat amb el que disposa l’article 10.1, del Decret 214/1990, de 30 de juliol, 
s’ha de publicar al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat i al 
tauler d’anuncis de l’entitat, els nomenaments, el règim de les seves retribucions i de la 
seva dedicació.  
 
L’article 10.3 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de 
Personal al servei de les entitats locals, disposa que el personal eventual cessarà 
automàticament sense observança de cap més formalitat, en el moment de l’expiració 
del mandat de l’autoritat o entitat que el va nomenar. 
  
L’article 9 del Decret abans esmentat, disposa que és personal eventual el que, en virtut 
de lliure nomenament i en règim no permanent, ocupa un lloc de treball no reservat a 
funcionaris de carrera, i que figura com a tal a la relació de llocs de treball de l’entitat 
local. El personal eventual al que fa referència aquest expedient té la condició de 
personal de confiança o assessorament especial. 
 
Atès que el Ple de l’Ajuntament, en sessió de 28 d’abril de 2016, va aprovar, la creació 
d’un lloc de treball de personal eventual establint el nombre, característiques i 
retribucions d’aquest personal de l’Ajuntament, reflectit a la plantilla i relació de llocs 
de treball aprovada definitivament en data 23 de gener de 2017 i publicada en el BOPB 
de 2 de febrer de 2017. 
   
Per tot això, aquesta Alcaldia, en compliment del que disposen els preceptes esmentats, 
proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents 
 
ACORDS: 
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Primer.- Incorporar el lloc de treball de Coordinador/a de premsa en règim de 
personal eventual ampliant fins a dos llocs de treball en règim de personal eventual 
amb les característiques i retribucions d’aquest segon lloc en els termes següents: 
 
 
NUMERO 

CARACTERISTIQUES: RETRIBUCIONS 
BRUTES ANUALS 
 

Denominació 
Dedicació 

1 Coordinador/a de Premsa 35.977,38  Euros 
 

 
Segon.- La descripció del lloc de treball de Coordinador/a de Premsa destinat a 
personal eventual, és el següent: 
 

Denominació     Descripció  
 
Coordinadora de Premsa 
 
 
 

Enllaç entre l’Alcalde, la Cap de Gabinet i l’àmbit 
de Comunicació i Informàtica en la coordinació de 
publicació de notícies, comunicació i protecció de 
dades i portal de transparència (disseny i gestió)  

 
Tercer.- Les retribucions anuals brutes d'aquest personal és la següent: 
 

 Coordinadora de Premsa la quantitat de 35.977,38,-€ que s'abonaran en catorze 
pagues, prorratejades en dotze pagues de periodicitat mensual, de import 
2.631,09,-€ cadascuna, i dues corresponents a les pagues extraordinàries de 
juny i desembre, d’import 2.202,15,-€ cadascuna, i es revisaran anualment en la 
mateixa proporció que es revisin les retribucions del personal al servei de la 
Corporació. 

 
Quart.- Modificar la plantilla i la relació de llocs de treball en l’apartat de personal 
eventual en el sentit indicat d’ampliació d’un lloc de treball, fins el màxim de dos llocs 
de treball permesos legalment corresponents a personal de confiança amb la retribució 
que s’ha especificat. 
  
Cinquè.- El nomenament de la persona que ocuparà el càrrec de Coordinador/a de 
Premsa correspon a l’Alcalde. 
 
Sisè.- En compliment del que estableixen els articles 104.3 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local, i 304 del Text Refós de la Llei Municipal i de 
Règim Local de Catalunya, publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la 
Província i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
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El senyor President demana si hi ha alguna intervenció al respecte. 
 
Pren la paraula el senyor LÓPEZ i diu: Sí. Este nombramiento vemos que le 
corresponde al Alcalde hacerlo, con lo cual entendemos que es un cargo de confianza. 
Nosotros no creemos en los cargos de confianza, lo hemos dicho siempre. Hay otros 
partidos que en la campaña electoral también lo decían pero parece que les parece bien 
que ahora se haga. Nosotros creemos que si hay la necesidad de un puesto de trabajo, 
tienen que optar muchas personas, que haya un concurso y que la persona más idónea 
acceda a él. Pero en un cargo de confianza, al final ponen a alguien a dedo y no sabes si 
es válido o no. Y eso lo que fomenta es el clientelismo y sospechas del motivo de por 
qué esa persona ha optado a ese cargo. Un ejemplo. Hay un cargo de confianza en 
Servicios Sociales que se nos vendió la moto muy bien, pero todavía no tenemos ningún 
tipo de memoria de sus actividades ni tampoco de su plan de trabajo. O sea, no sabemos 
nada. Un cargo de confianza. Bueno, pues ahora tenemos otro. Gracias. 
 
Pren la paraula el senyor PROFITÓS i diu: Si. Un parell de coses. A la proposta es fa 
referència al que acaba de comentar ara mateix el regidor, que és el nomenament d’un 
càrrec de confiança que es va fer el passat mes d’abril. La veritat, no sé què hi ha de fer 
en aquesta proposta allò, quan ja s’estava parlant d’un. Ara, arribem a dos. I si jo ho he 
entès bé (que em sembla que sí), aquesta feina ja teníem algú que l’estava fent, en 
aquest ajuntament. Hi havia una noia que, en el seu dia, fins i tot aquest Ple va aprovar 
la compatibilitat de que pogués fer alguna altra feina externa i que si no vaig errat havia 
guanyat un concurs i que va deixar la feina. Llavors la pregunta és: a aquest concurs, 
només s’havia presentat aquesta noia? Si en el seu moment es va fer un concurs, per què 
no se’n pot fer un altre? És tan urgent, això? No sé, la veritat és que ens fa una mica, no 
ho acabem d’entendre. I per altra banda, vostès tampoc no ens van donar l’oportunitat 
d’entendre-ho perquè no han fet la defensa al Ple, no han fet la menor explicació. I 
realment, això no explica gran cosa. Jo no sé veure si és que això és importantíssim que 
hi sigui demà passat, si és que això és perquè ja tenim una persona i no volem que es 
presenti en un concurs i volem que sigui per ell, o per ella (si és que això, no ho sé). 
Bueno, a veure, jo no sé quin és el canvi que ens porta a cobrir-ho amb un personal de 
confiança, com si això fos un càrrec, bueno, de fet si ho estem dient, si és un càrrec de 
confiança, no sé fins a quin punt la feina d’un coordinador de premsa ha de ser política. 
Llavors voldria que, si us plau, ja que no ho han fet al començament, ens expliquessin 
una mica la base de tot això. 
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Bé. Primer de tot, la RSAL (la Llei de 
racionalització i sostenibilitat de l’administració pública) ho marca molt clar, marca 
molt clares moltes coses. Marca molt clar el sou de l’Alcalde, marca molt clares moltes 
coses. Llavors, dins d’aquestes coses també (Un assistent del públic s’aixeca, diu 
buenas noches i se’n va. El senyor Alcalde li diu adéu), et marca també molt clar. 
Espera’t, deixem. (Diferents assistents s’aixequen i marxen i mentre, el Ple s’interromp 
uns minuts). Vinga. Ara he perdut el fil. Podem ajustar la porta, si us plau? Tornem a 
centrar-nos. La RSAL et marca el número de regidors amb dedicació i les persones 
eventuals que pots tenir. Ja n’hi ha dos. Una la tenim a Serveis socials i l’altra hem 
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decidit que sigui a Comunicació. No és una cosa nova: la Generalitat ho fa, això. La 
Generalitat una de les coses que fa és que el Cap de Comunicació és un personal 
eventual. I quan s’acaba l’eventualitat, s’acaba tot. Això no vol dir (i si és així haurem 
de reaccionar) que només miri cap a un costat, aquest Cap de Comunicació, senyor 
Bernabé, que aquest Cap de Comunicació només miri cap a un costat, val? No, no, hem 
de seguir com fins ara: mirant cap a tots els costats. I ha de ser així. Val? Llavors tenim 
en ment una persona, que és una persona molt potent, amb un currículum molt potent a 
l’administració local, i per això farem aquest tema del personal eventual. Res més que 
això. Però no és una cosa que fem nosaltres, és una cosa que es fa. I evidentment, 
l’eventualitat acaba quan acaba la confiança o acaba el mandat. Alguna intervenció 
més?  
 
Pren la paraula el senyor BERNABÉ i diu: Miri. Vostè, quan va començar d’Alcalde en 
aquest Ajuntament, va fer quatre acomiadaments. Dos d’ells van ser el personal de 
premsa perquè, segons vostè, era una despesa excessiva en aquest Ajuntament. Llavors 
va fer un concurs extern que nosaltres vam criticar perquè pensàvem que havia de ser de 
personal de plantilla (una persona que ja ha plegat de l’Ajuntament). Bueno, doncs ens 
tornem a trobar amb un concurs extern, una persona en plantilla i una persona de 
coordinadora, ens tornem a anar sobre els 100.000 i pocs Euros. Per tant, hi ha hagut un 
moviment de posicionament de vostè,  quan va començar en aquests sis anys. Vostè va 
criticar al govern de Ribalta perquè havia desfet un macro (...) de premsa, i vostè el 
torna a coronar, anys més tard. Dos. Jo entenc que vostès fan una normativa, un equip 
de govern entre vàries forces, però és cert que una d’elles va explicitar en el seu 
programa i públicament que no creia en els càrrecs eventuals en aquest Ajuntament. Per 
tant, jo crec que són coses que hi ha sobre la taula. Per què nosaltres pensem que no és 
de rebut? Primer, això que m’han donat primer, se’ns va presentar el currículum de la 
persona, la idoneïtat i tal. Aquí, res. Aquí un trist informe, un dir el que cobrarà, el títol 
que tindrà. No sabem aquesta persona d’on ve, de què ha treballat, no sabem res. Hi ha 
un abans i un després en les dues formes de presentar-se. En un necessitaven els vots de 
l’oposició. En aquell moment l’oposició, que érem els quatre grups, els hi vam votar a 
favor perquè van fer un treball previ. Aquí no, aquí és: “Escolti, jo dic que serà aquesta 
persona. No presento currículum, no explico què ha fet a la seva vida, no descric les 
feines concretes. Fa d’enllaç entre l’Alcalde, la Cap de Gabinet (que no sabia que 
teníem una Cap de Gabinet, està bé saber-ho, culpa nostra segurament, eh?), i l’àmbit de 
Comunicació, Informàtica i la Coordinació”. Bueno, això, on està el resum de tasques? 
On hi és? Això és un encapçalament que te dues frases i mitja. Clar, nosaltres aquí 
trobem a faltar una explicació del perquè, de qui és la persona i de quines tasques farà. 
Tot això, a l’expedient no hi és. Escolti, i a més a més, no fan vostès una reunió per 
explicar-ho sinó que ho presenten al Ple perquè saben que tenen majoria i això passarà. 
Clar, el sa i el bo és el que va fer en el seu moment el regidor de Serveis Socials, que és 
explicar el perquè, el motiu i quines tasques tindrem. També és cert que, en aquell 
moment, el regidor es va comprometre a que a l’any faríem un balanç d’aquesta persona 
alliberada (que serà cap a l’abril, maig, suposo), una mica per veure si estem entre tots 
els grups més o menys contents amb aquest tema. Bueno, escolti, doncs es tracta una 
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mica d’això. Ja sabem que la llei l’hi permet, però comparteixi una mica quines 
persones està ficant dintre de la Casa perquè nosaltres ho desconeixem. Gràcies. 
 
Pren la paraula el senyor PROFITÓS i diu: Això només te una cosa bona, que és que ara 
ja tindrem els dos que toquen. Llavors, si vostès consideren que és important cobrir-ho 
d’aquesta manera, és la seva decisió. I afegint-me al que s’acaba de dir: fa quatre minuts 
i mig que hem sabut que és una persona (bueno, hem sabut primer que ja tenen clar a 
qui volen posar, perfecte), hem sabut que és una persona potent dintre del món local. 
Clar, no sabem res més, suposo que quan hagi pres possessió ens enviarà un correu 
presentant-se. Però a partir d’aquí, no poden pretendre que els hi votem a favor.  
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Les tasques les tenim molt definides, eh. 
Apart d’aquesta de Coordinació entre govern, Gabinet d’Alcaldia, etc., amb les parts 
d’abaix, tot el tema de la transparència posar-la al dia, no ell, l’Ajuntament amb l’equip 
que ja tenim; tot el tema de les xarxes socials; tot el tema  de la Seu Electrònica; tot el 
tema de Pla de comunicació, que no l’estem treballant i l’hauríem de treballar (Pla de 
comunicació interna i Pla de comunicació externa). I també Imatge corporativa. Volem 
tenir una imatge corporativa que ens identifiqui com a municipi, imatge corporativa 
diferent en aquest aspecte. Té vostè tota la raó en l’aspecte que l’any 2011 vam fer un 
canvi. I el vam fer. Era en plena crisi, absolutament en plena crisi. No vam treure els 
dos de premsa que hi havia sinó que els vam passar al capítol 2 i vam reduir una mica la 
despesa. Això és cert. (El senyor Bernabé fa un comentari fora de micròfon). És cert, 
val? I es va fitxar a dues persones pel capítol 2. Ara, els temps evolucionen i els temps 
també canvien. I és així. Sembla que estem sortint una mica de la crisi, els números que 
estem presentant són bons. Tampoc es podia augmentar el sou dels funcionaris i els hem 
augmentat. Per tant, busquem una mica l’equilibri. Deixeu-me que no us digui avui el 
nom perquè primer hem d’aprovar això. Després, una vegada aprovat això, si voleu us 
ho comentaré, val? Però és una persona experimentada en Comunicació que ha treballat 
molts anys a l’Ajuntament de Granollers, que ha treballat a Roca Umbert, Fàbrica de les 
Arts (però deixeu-me que deixi acabar), en el MAC organitzant, també. Deixeu-me que 
ho acabi. Molt bé. Passaríem a votació. Al 9 Nou, crec que ha treballat i tot. Ja que el 
tenim allà. No, no ets tu, eh, Vilarroya. Molt bé, passaríem a votació. 
 
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per deu vots a favor dels regidors dels 
grups municipals CiU, PSC-PM i PP, set vots en contra dels regidors dels grups 
municipals ILFC-E, ERC-AM i CPF, i per tant, amb el quòrum legal. 
 
 
El senyor President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia: 
 

10. PROPOSTA D'APROVACIÓ INICIAL DE L'ORDENANÇA 
MUNICIPAL REGULADORA DE LA CONCESSIÓ D'AJUTS PER A 
LA REHABILITACIÓ DELS ELEMENTS COMUNS DELS EDIFICIS 
INCLOSOS DINS DE L'ÀMBIT DELIMITAT PEL PLA DE BARRIS 
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DE BELLAVISTA DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS I LES SEVES 
BASES REGULADORES 

 
ATÈS  que l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès va ser inclòs en la convocatòria 
de l’any 2010 per a l’atorgament dels ajuts que estableix la Llei 2/2004, de 4 de juny, de 
millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial (Llei de 
Barris) amb el Projecte d’Intervenció Integral de Bellavista.  
 
ATÈS que el pressupost global adjudicat en la convocatòria de 2010 és de 8.784.005,58 
euros per a un projecte d’intervenció en el barri de Bellavista que preveu l’actuació en 
diversos camps. En concret, el “Camp 2 - Rehabilitació i equipament dels elements 
comuns dels edificis” estableix un fons per a la rehabilitació dels elements esmentats. 
 
ATÈS que part del parc d’habitatges de Bellavista presenta un estat de conservació 
deficient, tant pel que fa als elements comuns com als nivells d’habitabilitat.  
 
ATESA la normativa vigent en matèria de subvencions i habitatge: la Llei 38/2003, de 
17 de novembre, general de subvencions; el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel 
qual s’aprova el Reglament de la Llei general de subvencions; el Decret 179/1995, pel 
qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals; la Llei 18/2007, 
de 28 de desembre, del dret a l'habitatge; el Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per 
al dret a l'habitatge; i el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 
ATÈS que per tal de regular la concessió dels ajuts per a la rehabilitació dels elements 
comuns dels edificis inclosos dins de l’àmbit delimitat pel Projecte d’Intervenció 
Integral de Bellavista es va redactar, l’any 2013, una primera Ordenança municipal 
reguladora que ha servit de marc per a les tres convocatòries d’ajuts que s’han realitzat. 
 
ATÈS que per tal d’incorporar diversos canvis normatius que han aparegut els darrers 
anys, matisar i millorar aspectes del procediment de concessió dels ajuts així com 
ampliar els edificis que es poden acollir als ajuts fent menys restrictius els requisits 
d’alçada per poder sol·licitar-los, és necessària una nova Ordenança Municipal 
reguladora de la concessió d’ajuts per a la rehabilitació dels elements comuns dels 
edificis inclosos dins de l’àmbit delimitat pel Pla de Barris de Bellavista de les 
Franqueses del Vallès i les seves bases reguladores 
 
ATÈS que amb la present ordenança es regula la concessió dels ajuts per a la 
rehabilitació dels elements comuns dels edificis inclosos dins de l’àmbit delimitat pel 
Projecte d’Intervenció Integral de Bellavista per tal d’impulsar la millora de les 
condicions dels habitatges i contribuir així a preservar la durabilitat de les edificacions i 
millorar el paisatge urbà del municipi. 
 
VIST l’informe emès per l’Àrea de Pla de Barris de l’Ajuntament 
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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.  
 
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 disposen els articles 63 i següents i 118 i següents del 
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals, en els que s’estableix el procediment d’aprovació d’ordenances i 
bans així com la regulació de les subvencions com a activitats de foment i promoció 
d’activitats socials i econòmiques, concretament l’article 124 assenyala la necessitat 
d’elaborar unes bases que regulin la concessió de les subvencions alhora que s’estableix 
contingut mínim de les mateixes i la necessitat de la seva aprovació pel Ple de la 
corporació.  
 
AQUESTA Àrea de Pla de Barris proposa al Ple l’adopció dels següents 
 
ACORDS 
 
Primer.- APROVAR INICIALMENT l’Ordenança Municipal reguladora de la concessió 
d’ajuts per a la rehabilitació dels elements comuns dels edificis inclosos dins de l’àmbit 
delimitat pel Pla de Barris de Bellavista de Les Franqueses del Vallès i les seves bases 
reguladores que s’adjunten com a annex al present acord. 
 
Segon.- SOTMETRE EL DOCUMENT A INFORMACIÓ PÚBLICA mitjançant un 
anunci que s’haurà de publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a un mitjà de comunicació escrita diària, 
en el tauler d’anuncis de la Corporació i en el web municipal pel termini de 30 dies, 
per a la formulació de reclamacions i al·legacions. El termini d’informació pública 
començarà a comptar a partir de l’endemà de la data de l’última de les publicacions 
esmentades. 
 
Tercer.- L’ACORD d’aprovació inicial s’entendrà elevat a definitiu sense l’adopció 
d’acord exprés si un cop transcorregut el termini de 30 dies més amunt esmentat, no 
s’han presentat al·legacions o reclamacions. En aquest sentit, l’Ordenança entrarà en 
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vigor un cop es publiqui el text íntegre en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona i hagi transcorregut el termini de quinze dies hàbils previst a l’article 65.2 
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. 
 
Quart.- ESTABLIR que el text de l’Ordenança Municipal reguladora de la concessió 
d’ajuts per a la rehabilitació dels elements comuns dels edificis inclosos dins de l’àmbit 
delimitat pel Pla de Barris de Bellavista de Les Franqueses del Vallès i les seves bases 
reguladores es publicaran a la Base de Dades Nacional de Subvencions del Ministeri 
d’Hisenda i Funció Pública quan esdevinguin definitives. 
 
Cinquè.- DEROGAR, a partir de l’entrada en vigor de la present Ordenança i bases 
reguladores, l’Ordenança Municipal reguladora de la concessió d’ajuts per a la 
rehabilitació dels elements comuns dels edificis inclosos dins de l’àmbit delimitat pel 
Pla de Barris de Bellavista de les Franqueses del Vallès i l’annex amb les bases 
reguladores, aprovada inicialment pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el dia 
27 de juny de 2013 (i que la resolució del Decret de l’Alcalde número 937 de 12 de 
setembre de 2013 va elevar a definitiu) i modificada inicialment en sessió plenària 
celebrada el 22 de desembre de 2014 (i que la resolució del Decret de l’Alcalde número 
271 de 9 de març de 2015 va elevar a definitiu). 
 
Sisè.- NOTIFICAR aquests acords a les àrees interessades. 
El senyor President demana si hi ha alguna intervenció al respecte. 

 
Pren la paraula el senyor MARÍN i diu: Si. Bona nit. Com ha comentat el Secretari, 
l’any 2013 es va aprovar l’ordenança i bases reguladores dels ajuts a la rehabilitació 
del Pla de Barris. A partir de 2014, hem de dir que aquest Ple va aprovar una 
modificació que, si fem una mica de memòria, parlava d’uns topalls per a que no tots 
els edificis poguessin quedar-se, si més no, amb tota la partida. A partir d’aquí hi ha 
tres punts que ens han convidat a fer un canvi d’ordenança, és a dir, projectar una 
ordenança nova. Aquesta ordenança nova fa servir com a base la que fins ara hem 
tingut però, d’acord amb Secretaria, enlloc d’anar fent modificacions darrera de 
modificacions, hem considerat millor proposar una nova ordenança. A aquesta nova 
ordenança, com estava comentant, hi ha tres punts que són els que ens han motivat, si 
més no. Una, que és molt important, és un canvi molt substancial. Fins ara, els que 
podien acollir-se als ajuts a la rehabilitació eren els edificis Baixos+3. A partir d’ara, 
es podran acollir Baixos+3, però també Baixos+2. És a dir, des de Baixos+2 cap 
amunt. També hem de dir que una altra de les motivacions ha sigut aquests canvis 
normatius que s’han anat produint des de la Generalitat, des de l’aprovació de 
l’ordenança. I en tercer punt també, com no pot ser d’una altra manera, és gràcies a 
l’experiència adquirida amb les tres últimes convocatòries, el que hem anat fent és 
recollir punts que ara posarem dintre del que seria l’ordenança, com temes de 
documentació, temes de topall aplicables per edifici, obligacions tributàries que ens 
havia portat algun enrenou (i amb molta raó), també limitacions al pagament en efectiu 
i, per últim, també tot el que seria tema de protecció de dades. Aquest conjunt 
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d’aquests tres punts són els que ens van motivar a presentar una nova ordenança, que 
portem a aprovació d’aquest Ple. Gràcies. 
 
Pren la paraula el senyor VEGA i diu: Gràcies. Bona nit. En primer lloc, agrair el gest 
de defensar el punt presentat al Ple, és una cosa que considerem que hauria de ser un 
fet normal, no?, defensar les propostes que van al Ple per part del grup que les presenta 
del govern. I també, en aquest punt, comunicar-los que votarem a favor del punt. De 
fet, sabem que la Generalitat de Catalunya no està pagant el Pla de Barris. De fet, això 
ens genera un endeutament. Però en aquest cas, així com hem criticat altres inversions 
que no ens ha pagat la Generalitat que no consideràvem prioritàries, en aquest cas com 
es tracta d’un tema que afecta a la població directament, endeutar-nos per aquest tema 
no ho veiem malament. Això si, com més a mes, com va començar el tema del Pla de 
Barris, van fer-se uns estudis en aquest tema concret, el tema d’estat d’edificis al casc 
antic de la zona de Bellavista. I com vostès coneixeran millor que jo, es van detectar 
unes carències i uns problemes, sobretot en la situació de perill d’incendis en molts 
edificis (edificis antics, instal·lacions antigues).  Dintre d’aquests plans de millores de 
façanes i edificis, aquest tema està inclòs. El que m’agradaria, com a objectiu o meta 
final d’aquest Pla de Barris, en aquest tema, és fer una valoració d’aquest tema. Que 
no acabi aquest tipus d’inversions i subvencions sense assegurar-nos que no hi ha cap 
edifici a Bellavista que no comporti un risc d’incendi o una manca de deficiència que 
pot comportar un risc d’incendi perquè és un tema molt perillós en edificis amb molta 
població, on un incident d’aquest tipus pot ser molt perillós. Apart d’això, una 
pregunta al regidor de Pla de Barris: aquest tema està bé? Ens agradaria conèixer 
quines actuacions es faran més en caire econòmic i en el caire social, en el que es 
preveu en el futur. Gràcies. 
 
Pren la paraula el senyor PROFITÓS i diu: El nostre vot també serà afirmatiu. Més 
que agrair-li (que està bé) el fet que hagi defensat el punt, jo diria que el que ha fet 
vostè ha servit per deixar en evidència els seus companys de govern que no el 
defensen. I només voldria fer un advertiment. Ja sé que no és vostè qui parla amb la 
gent, però avisin als beneficiaris d’això (em sembla que és a l’article 9 de l’ordenança) 
de que els ajuts que reben van a parar a Renda. Més que res, perquè hi ha cassos de 
gent de Bellavista que ha rebut paral·leles precisament per això. Ja sé que no és feina 
seva, però potser sí que és feina seva informar a la gent que està més en contacte 
directe amb tothom, que tothom sàpiga que cada vegada que rep un ajut, això li va en 
vena a la declaració de renda.  
 
Pren la paraula el senyor MARÍN i diu: Si. Bé. Començant pel final, li diré, senyor 
Profitós, que s’ha fet. No hi ha cap edifici (i amb els seus titulars) que no estigui avisat 
del tema fiscal. Vull dir que aquest punt ja està enllestit. Però a més a més, l’he de dir 
que una de les coses que incorpora l’ordenança és també el tema tributari. Ja estarà 
dintre perquè la gent, quan vegi les bases, ja pugui saber de què ha d’anar a morir, no? 
Això per un costat. Referent al que em comentava, miri, li vull dir que hi ha un estudi 
que tenim fet de tot Bellavista, de tot l’àmbit. En aquest estudi que, a més a més, 
l’hem de dir que s’actualitzarà durant el 2000 (perquè és una de les sol·licituds que 
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l’hem fet a la Diputació perquè ens pugui aportar la subvenció), s’actualitzarà tota la 
base de dades que tenim dels edificis que estan en situació de més de vint-i-cinc anys. 
Comencem a mirar-nos-ho tot amb cara i ulls. També, com no pot ser d’una altra 
manera i aprofitant aquest moment, n’estem molt contents. N’estem molt contents de 
com està anant el tema de la rehabilitació, és una cosa que va començar amb certs 
dubtes per part de tothom. Nosaltres estàvem molt confiats i sabíem que podríem anar 
molt enllà. Però poder dir en aquestes alçades de curs que tenim vint finques 
rehabilitades ens fa, vull dir, ens hem de felicitar a tots, no? I que segurament un 10% 
dels habitants de Bellavista estan disfrutant d’aquests ajuts, doncs és perquè també 
estem contents i ens podem felicitar com l’he comentat. Gràcies. 
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu. Alguna intervenció més? Per finalitzar. Ja 
no hi ha segon torn. Val. Dues cosetes molt ràpides. L’altre dia, juntament amb el 
regidor del Pla de Barris, el senyor Marín, i el regidor d’Urbanisme, vam anar a una 
reunió amb l’ACM i la Federació de Municipis de Catalunya, que representa al 100% 
dels municipis catalans. Hem estat lluitant perquè ens prorroguessin el Pla de Barris, 
ens els prorroguessin. Els que van començar el 2006 tenien deu anys. Ara els que hem 
començat el 2010, en tenim vuit. Per tant, és un greuge. Ens han dit que la data de 
finalització és 31 de desembre de 2018. Finalització. Per tant, hem de tenir obra 
certificada, si volem que ens la paguin, a 31 de desembre de 2018. Ara bé, des de la 
Direcció del Pla de Barris, la Directora del Pla de Barris ens va fer una proposta que 
hem traslladat a la Federació de Municipis i a l’Associació Catalana de Municipis  
perquè se’ns pugui allargar el termini almenys sis mesos més i ser iguals que la 
fornada de 2009, perquè sinó la de 2010 era la pitjor que teníem. El President de 
l’ACM m’ha comunicat que era una molt bona proposta, que era una proposta molt 
ben treballada i que la traslladarà crec que és Governació qui ho gestiona, o 
Administracions Públiques, no sé quina és. (Alguns regidors fan indicacions a 
l’Alcalde). La Meritxell Borràs, si. És Governació. I segona notícia que us vull donar  
és que la Generalitat fa un esforç (jo crec que fa un esforç econòmic) i ens ha 
assegurat, tant a l’Associació com a la Federació (per tant, ens ha assegurat a 
nosaltres) que el 31 de desembre de 2017 pagarà tot el deute reconegut de 2015 i 2016. 
Per tant, estan fent un esforç important. I tot el que vingui després a un any de data de 
reconeixement. Abans no hi havia dates, ara és a un any data de reconeixement. Que 
és pagar tard? Si. Que ens obliga als ajuntaments a pagar a trenta dies? Si. Però 
almenys, jo crec que (i ara entrem a politiquear) en el sistema de finançament que té la 
Generalitat fer aquest esforç és un esforç molt important, val? Llavors, en el tema de 
quines accions, jo els emplaço a que es reuneixin amb el regidor i amb la Directora del 
Pla de Barris, i veuran totes les accions socials que tenim. Tenim un llençol amb totes 
les que es faran. I urbanísticament, crec que en tenim planificades quatre. Una és el 
Centre de Dia, que a darrere hi ha una residència, però Pla de Barris només finança el 
Centre de Dia. L’altre és el pas de vianants i bicicletes del carrer Aragó a la zona 
esportiva, per sota de la via del tren (aquesta és la segona). La tercera és que, 
teòricament s’hauria d’iniciar abans de l’estiu, és la remodelació de la zona cívica del 
carrer Rosselló. Vam remodelar l’escola bressol, però ara és la plaça. I la quarta, que 
aquí el regidor Corchado ho farem a través d’un procés de participació, és la 
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remodelació de la plaça de l’Esbarjo. Aquestes són les quatre grans. Petites, però no 
menys importants: quan tinguem ara urbanísticament canviat el terreny de zona verda 
on hi hauria d’haver-hi la zona d’equipaments del camp de futbol, ja començarem els 
vestidors de Bellavista. I l’altra, que no deixa de ser important, és l’Hotel d’Entitats 
que s’està fent al carrer Barcelona amb plaça de l’Esbarjo que també a través de Pla de 
Barris es finançarà. Molt bé, passaríem a votació. 
 
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: 
 

11. PROPOSTA D'APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ 
DE L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER 
L'OCUPACIÓ DE TERRENYS D'ÚS PÚBLIC AMB TAULES I 
CADIRES AMB FINALITAT LUCRATIVA PER A L'EXERCICI 2017 

 
El text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per 
a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals. 
 
En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran d’aprovar-se 
simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del text 
legal esmentat estableix que les Ordenances fiscals contindran com a mínim la 
determinació dels elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les 
dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació. 
 
Quan es modifiquin les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de 
contenir la nova redacció dels preceptes afectats. 
 
La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta 
necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la  Llei 58/2003, de 
17 de desembre, general tributària, ja que aquestes han de complir la doble funció de 
servir com a eina normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora 
comunicació informativa amb els ciutadans. 
 
El Text refós de l’Ordenança reguladora de l’espai públic amb taules, cadires i 
instal·lacions anàlogues de Les Franqueses del Vallès, aprovat definitivament pel Ple de 
l’Ajuntament en sessió de data 30 de juny de 2016, estableix en la disposició transitòria 
quarta una compensació als interessats en la Taxa per ocupació de terrenys d’ús públic 
amb taules i cadires amb finalitat lucrativa fins a cobrir l’import del 50% de despesa 
efectuada dels elements auxiliars adquirits fins al 31 de desembre de 2016, entenent 
com a tals en sentit estricte paravents, jardineres limitadores d’espai i entarimats.  
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Tenint en compte que l’article 6 “Quota tributària” de l’ordenança fiscal reguladora de 
la Taxa per ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa 
preveu que poden existir regles d’aplicació particulars en la determinació de la quota i 
amb l’objectiu d’aplicar la previsió normativa fixada en el Text refós de l’Ordenança 
reguladora de l’espai públic amb taules, cadires i instal·lacions anàlogues de Les 
Franqueses del Vallès s’estableix una regla d’aplicació particular consistent en una 
bonificació en la Taxa, de la forma com es regularà en aquest acord.  
 
Vista la Memòria de la regidoria d’Hisenda, els informes de la Secretaria i la 
Intervenció, es proposa al Ple l’adopció dels següents 

ACORDS: 

 
Primer.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2017 i següents la modificació de 
l’article 6 únicament pel que fa a les Regles particulars d’aplicació de l’Ordenança 
reguladora de la taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules, cadires, 
tribunes, taulats i altres elements anàlegs, amb finalitat lucrativa (ordenança 24). La 
redacció de l’apartat esmentat de l’Ordenança fiscal núm. 24, que haurà de regir per a 
l’exercici 2017, queda com segueix: 
 
Article 6. Quota tributària 
 
.../... 
 
Regles particulars d’aplicació: 
 
En compliment de la Disposició transitòria quarta del Text refós de l’Ordenança 
reguladora de l’espai públic amb taules, cadires i instal·lacions anàlogues de Les 
Franqueses del Vallès, aprovada definitivament pel Ple de l’Ajuntament en sessió de 
data 30 de juny de 2016, s’estableix una bonificació de la Taxa per ocupació de 
terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa fins a cobrir l’import 
del 50% de despesa dels elements auxiliars adquirits fins al 31 de desembre de 2016, 
entenent com a tals en sentit estricte paravents, jardineres limitadores d’espai i 
entarimats.  
 
Per tal de poder-se acollir a aquesta bonificació, els interessats hauran de presentar 
juntament amb la sol·licitud d’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires 
amb finalitat lucrativa, els comprovants de despesa referits en l’apartat anterior.  
 
Segon.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació  
d’Ordenances fiscals per a l’exercici de 2017, així com el text refós aprovat, seran 
objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província. 
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Tercer.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament l’anterior acord 
provisional, així com el text complet de l’Ordenança fiscal modificada durant el termini 
de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci 
d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província. 
 
Durant el període d’exposició pública de l’Ordenança, els qui tinguin un interès directe 
o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin 
oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat 
reclamacions, l’acord adoptat restarà definitivament aprovat. 
 
Quart.- Publicar l’acord provisional en un diari dels de major difusió per a 
coneixement general. 
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Senyor Ganduxé, defensarà el punt, com ja 
ha fet amb les escombraries? 

 
Pren la paraula el senyor GANDUXÉ i diu: Si. Gràcies. Bona nit. Bé, com diu 
l’ordenança reguladora, evidentment per poder compensar el 50%, lògicament hem 
d’aprovar la modificació de l’ordenança fiscal en el seu apartat número 24. Bé, em 
sembla que el senyor Secretari ja ha dit el que havia de dir i bé, jo entenc que es passa 
a aprovació perquè ho tenim sobre la taula. Ja tenim peticions per poder executar això 
i hem d’aprovar sí o sí aquesta modificació d’ordenança fiscal. 
 
El senyor President demana si hi ha alguna intervenció al respecte. 

 
Pren la paraula la senyora PERICAS i diu: Bé. Nosaltres una mica voldríem posar en 
veu coses que portem molts anys dient, no? No entenem per què a tres mesos si fa no 
fa que es va aprovar l’ordenança, ja cal modificar-la. Voldríem saber també aquesta 
ordenança quantes vegades s’ha hagut de modificar des de que es va iniciar amb el 
regidor Marín, en el seu moment. Creiem que moltíssimes. I any rere any s’estan fent 
modificacions. I també ens genera el dubte de saber quins establiments són els que 
s’han queixat (perquè sembla que vagin a cops de queixes) per fer la correcció. 
Nosaltres sempre hem dit, des d’un bon principi, que no estaven ben fetes les 
ordenances i any rere any es va comprovant aquest tema.  
 
Pren la paraula el senyor PROFITÓS i diu: Senyor Ganduxé, ens sembla molt bé que 
hagi defensat el punt com ha fet el senyor Alcalde en el punt de les escombraries, que 
era un donar compte, i en canvi no ho ha fet ningú en el de l’aprovació del compte 
general, que era un punt per votar. Dit això, ens sembla, a veure, votarem a favor 
perquè entenem que és just que qui ha fet els deures, qui s’ha gastat uns diners i qui ha 
fet una inversió d’acord amb el que nosaltres l’hi demanàvem, en tregui algun 
benefici, tingui una compensació que, en aquest cas és d’una part del que l’ha costat. 
Demanem només dues coses. Una, que siguem rigorosos a l’hora de la justificació 
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d’això, tal i com diu l’ordenança, és a dir que això s’ha d’haver comprat amb una 
factura, amb un IVA, etc. I per una altra banda, afegir-nos amb això, a veure, aquesta 
ordenança forma part del reguitzell de coses d’aquest municipi que periòdicament van 
apareixent, com el Guadiana. Llavors ja dic, votarem a favor com hem votat d’altres 
vegades en temes així perquè entenem que el que s’està fent no deixa de ser just, però 
hòstia, mirem-nos-ho amb una mica de carinyo, tot plegat.  
 
Pren la paraula el senyor GANDUXÉ i diu: Bé. Senyora Pericas, escolti, és que això 
que estem presentant avui ho hem de fer sí o sí. Perquè clar, els hi diem que els hi  
subvencionem el 50% del seu gasto (que nosaltres obliguem a fer) i els hi diem: “fins 
el dia 31 de desembre de 2016 vostès ens poden aportar les factures”. Ja els hi puc dir 
que hi ha set: quatre de Corró d’Avall i tres de Bellavista ja han aportat la 
documentació.  Escolti, no em retregui coses del passat i tal, estem presentant això i 
això ho hem d’aprovar. Perquè en l’ordenança hi era, però en la fiscal, no. I com que 
en la fiscal no hi era, escolti, s’ha de fer. Senyor Profitós, moltes gràcies.  
 
Pren la paraula el senyor BERNABÉ i diu: Bé, miri. Jo sé que vostè ara es mou en 
això, però nosaltres quan es va aprovar fa tres o quatre anys ja vam dir que no era 
aplicable perquè estem en un moment de crisi. Què va fer l’equip de govern? La va 
aprovar, la va aplaçar. I ara que l’hem de fer, una proposta que nosaltres ja havíem dit, 
demanat, que era bonificant no el 50 sinó si feia falta el 100% perquè obliguem 
nosaltres als propietaris a comprar tot l’equipament, ara vostès se  n’adonen, arriben a 
un acord i ho fan en aquest any. Em sembla molt bé i per això els hi votarem a favor, 
perquè nosaltres en aquest tema ja ho hem batallat més d’un cop perquè no és raonable 
que una situació que no crea cap perill (perquè no crea cap perill seure en una cadira 
de plàstic o en una d’acer, ningú es morirà per això) l’Ajuntament obligui als 
comerços a fer un gast que en aquest moment no tocava. Per tant això ho aplaudim, 
però nosaltres hem de fer aquí una mica d’història i treure pit. Hem de treure pit, 
perquè això ho hem defensat des del principi. I des del principi se’ns ha dit que no, 
que no, que no. I ara sí. Doncs gràcies. Jo recordo al senyor Moi, i més restauradors de 
les Franqueses, amoïnats per exemple amb al tema de la tarima i d’altres històries. I 
nosaltres ho portàvem a aquest Ple i ho preguntàvem i ho demanàvem, i aquí es feia i 
tal. Al final es va treure la tarima i ara es fa això. Em sembla molt bé i l’aprovem, però 
nosaltres hem de poder treure pit d’alguna cosa que hem fet, en aquest tema. O ens 
hem de callar i dir: “Si, si, si”. Gràcies. 
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Alguna intervenció més? Bé, per finalitzar 
aquest tema crec que, per deixar-ho clar, ell ho ha explicat bé al final en l’aspecte de 
que primer, aquesta és una ordenança de fa molt temps que el senyor Marín va aprovar 
però que hem anant canviant, també escoltant a la gent. Bueno, la vam aprovar tots, 
però l’hem anat canviant escoltant a la gent. I això, hi havia un període d’informació 
pública que ningú no va dir res però a l’hora d’aplicar la gent se’ns va queixar i hem 
anat evolucionant i escoltant als afectats. Això per un costat. Per l’altre, l’aprovació 
del 50% no ve d’ara (El senyor Bernabé fa uns comentaris fora de micròfon), però no 
ve d’ara, d’acord. Ara el que ha passat és que ens hem adonat que fiscalment no hi era. 
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I per poder complir amb l’ordenança hem de canviar el tema fiscal. I és el que fem, res 
més que això. 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: 
 

12. PROPOSTA D'APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE 
L'ORDENANÇA D'INTERVENCIÓ MUNICIPAL D'ESPECTACLES 
PÚBLICS I ACTIVITATS RECREATIVES DE LES FRANQUESES 
DEL VALLÈS 

 
VIST el contingut actual de l’Ordenança d’intervenció municipal d’espectacles públics i 
activitats recreatives de les Franqueses del Vallès. 
 
TENINT EN COMPTE els canvis normatius en la matèria i la necessitat d’adaptar el 
contingut de la mateixa a la situació actual al terme municipal de les Franqueses del 
Vallès. 
 
VISTA la proposta de modificació de l’ordenança elaborada pels serveis tècnics i 
jurídics de l’Àrea d’Urbanisme, Activitats i Habitatge. 
 
VIST l’informe emès pels serveis tècnics i jurídics de l’Àrea d’Urbanisme, Activitats i 
Habitatge 
 
DE CONFORMITAT amb allò que preveu la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases del règim local, el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya i normativa concordant. 
 
AQUESTA àrea d’Urbanisme proposa al Ple l’adopció dels següents  
 
ACORDS: 
 
Primer.- APROVAR inicialment la modificació de l’Ordenança d’intervenció municipal 
d’espectacles públics i activitats recreatives de les Franqueses del Vallès. 
 
Segon.- SOTMETRE a informació pública el text corresponent a la modificació de 
l’Ordenança d’intervenció municipal d’espectacles públics i activitats recreatives de les 
Franqueses del Vallès, pel termini de trenta dies hàbils, a fi que s’hi puguin formular 
reclamacions i/o al·legacions, mitjançant la inserció de l’anunci corresponent al 



Ple 23/02/2016 – pàg. 52 

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya, a un dels mitjans de comunicació escrita diària i al web municipal. 
 
Tercer.- DISPOSAR que en cas que no es presenti cap reclamació o al·legació, el 
present text refós de l'Ordenança esdevindrà aprovat definitivament sense cap tràmit 
ulterior, llevat de la seva publicació, tal com disposen l'article 178 del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases 
del règim local, en concordança amb l'article 66 del Reglament d'Obres, activitats i 
Serveis dels ens locals aprovat pel Decret 179/1995 de 13 de juny. 
 
Quart.- FACULTAR l’Alcalde tan àmpliament com sigui possible per tal de donar 
compliment als acords anteriors. 
 
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Senyor Ganduxé. 

 
Pren la paraula el senyor GANDUXÉ i diu: Bé. Jo suposo que vostès, regidors i 
regidores, deuen tenir i s’ho deuen haver llegit, el que era abans i el que es proposa. Si 
volen faig un repàs ràpid. Bé. La normativa actual, pel que fa a llicència municipal  
d’entre altres els bars musicals i restaurants amb aforament superior a 150 persones 
(això és el que tenim ara), o sigui, hauria de ser llicència, o és llicència municipal. 
Amb la nova es posa aforament superior a 500 persones, o superfície superior a 500 
m2. Totes aquestes modificacions estan emparades per la Llei 16/2015, de 21 de juliol, 
de simplificació de l’activitat administrativa. Això és quant a l’article 5.1. El 14.1 ens 
diu: “els establiments oberts al públic de caràcter no permanent i desmuntables no 
poden iniciar l’activitat si no compten amb el control inicial favorable d’una entitat 
col·laboradora de l’Administració, una ECA”. Això, ara. En la proposta diem que a 
aquests establiments s’hi afegeixi que pot ser en els serveis tècnics municipals. O 
sigui, ECA i serveis tècnics municipals. Això quant a l’article 14.1. L’article 50.3 ens 
diu que: “l’Administració pot declarar la caducitat de les llicències i l’extinció dels 
seus efectes de la comunicació prèvia i la seva validesa en cas que al cap d’un any 
d’haver-les atorgat o comunicat, l’establiment obert al públic sense cap causa 
justificada no hagi iniciat la mateixa, o en cas que en qualsevol moment de llur 
vigència aturi l’activitat durant més de dos anys ininterromputs”. Això és el que és ara. 
I la proposta és que l’Administració pot declarar la caducitat de les llicències i extinció 
dels efectes de les comunicacions prèvies i de la seva validesa en cas que al cap de sis 
mesos d’haver-les atorgat. O sigui, enlloc d’un any passem a sis mesos. I a 
l’establiment obert al públic sense causa justificada que no hagi iniciat o que hagi 
aturat l’activitat, se li podrà actuar a partir dels tres mesos. Llavors l’article 132.2, pel 
que fa a les fires d’atraccions, les persones responsables han de presentar a l’entitat 
col·laboradora de l’Administració que exerceixin el control inicial els manuals 
d’instruccions i la resta de documentació. Bé, aquí, això és el que és ara. S’hi afegeix 
que pot ser l’ECA, igual, i el personal tècnic municipal. I per acabar, els espectacles 
públics i les activitats recreatives extraordinàries han de ser objecte per les entitats 
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col·laboradores de l’Administració de control i comprovació, o sigui, una ECA. Això 
és ara. I el que es proposa és que sigui pels serveis tècnics de l’Administració i per una 
ECA. 
 
El senyor President demana si hi ha alguna intervenció al respecte. 

 
Pren la paraula el senyor BERNABÉ i diu: Bé. Sembla que feu ordenances ensayo y 
error. Anem fent una ordenança, hòstia, ens equivoquem, anem canviant, ens tornem a 
equivocar, anem canviant. Aquesta torna a ser una d’aquelles ordenances que nosaltres 
vam batallar molt perquè no la vèiem gens clara, però gens clara. Val, ara hi ha 
modificacions que estem molt a favor. El tema del control per part de l’Administració, 
apart de l’Entitat, per mi era necessari i vital i es va obviar en el primer redactat. Altres 
no ho tenim tant clar, concretament l’article 50. El fet que passi d’un any a sis mesos 
es pot entendre, però que passi de dos anys a tres mesos ho veiem una mica accelerat, 
en tot cas. Vostè ens ho explica, no? El 132 també ok i l’últim també ok. En el 5.1, el 
primer, també tenim els nostres dubtes però bueno, vostè ha dit que aquí s’adapta a la 
normativa allò de que restaurants de més de 150 persones. Nosaltres considerem que 
150 persones en un espectacle públic ja han de tenir una sèrie de serveis i que, per tant, 
els restaurants i tal haurien de tenir unes seguretats mínimes perquè jo crec que és un 
volum bastant gran com per si passa alguna cosa, després nosaltres puguem dir: 
“Escolti, no, és que nosaltres vam fer tots els tràmits d’inspecció i tal, i aquí hi ha 
hagut un aldarull, només havia una porta de sortida, estava tancada i nosaltres no 
tenim responsabilitat”. Per tant, aquí sí que dubtem perquè penso que 150 és un 
número bastant elevat ja de per sí, i el fet de dir: “Escolti, no cal”, no sé fins a quin 
punt. D’entrada, nosaltres aquí votaríem abstenció, depèn de les explicacions que 
vostè ens doni aquí ara, senyor Ganduxé. Gràcies. 
 
Pren la paraula el senyor PROFITÓS i diu: Un parell de preguntes, també referides al 
fet que la nostra gent pugui fer una sèrie de feines que fins ara necessitaven una ECA. 
Primera, si no ho sap ara, ja ens ho dirà. A nivell de cost pel senyor dels caballitos o 
de la gent que necessita això, el cost serà el mateix que el d’una ECA? Serà més petit? 
Si sap en quina ordenança el tenim i ho diu, perfecte, i si no ja m’ho dirà. Per una altra 
banda, suposo que estem absolutament convençuts de que tenim suficient personal 
com per tirar-ho endavant i com per oferir un servei correcte i en condicions i per 
assumir tot el paquet. Si és això, endavant les atxes.  
 
Pren la paraula el senyor GANDUXÉ i diu: Senyor Bernabé, a veure. Vostè diu pel 
que he vist jo, que el problema que té en aquí (o el dubte que té) és el dels tres mesos. 
Clar, fixi’s: abans eren dos anys. Imagini’s vostè el control que s’ha de fer en una 
activitat. Com demostres durant dos anys que no funciona? Això és llarg. Tres mesos, 
què vol dir? A vostè potser li sembla poc, però pensi una cosa: a partir dels tres mesos 
vol dir que l’Ajuntament pot actuar. I actuar no vol dir: “Escolti, això ho arxivem”. 
No. S’ha d’anar a audiència, es parla amb la persona que te l’activitat, què passa, quins 
motius hi ha. O sigui vol dir que aquests tres mesos és per dir, tenim la facultat de 
poder dir: “Escolta, què passa amb això? Hi ha? O sigui, està tancat? No ho fas? 
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Plegues?”. Jo crec que s’ajusta bé a la realitat, això. Senyor Profitós, a veure, vostè em 
diu el de l’ECA. Miri: d’aquesta manera, el firaire s’estalvia l’ECA. És correcte. 
Perquè abans era, fixi’s: l’ECA l’únic que feia era recollir la documentació i punt. 
Clar, l’ECA no venia a dir: “Escolti, aquest aparell funciona bé, i tal”. No, no. L’ECA 
no. Això el que ho determina és l’enginyer que te contractat cada firaire. Fa una 
revisió, aquest enginyer, i entrega aquesta documentació a l’ECA. I l’ECA que fa? 
Tingui, senyor Ajuntament, aquí ho té. Home, estalviem-los això si com torno a 
repetir, la Llei 16/2015 de 21 de juliol de simplificació de l’activitat administrativa ens 
diu això. I nosaltres, com a Ajuntament (o l’Àrea nostra) hem decidit que creiem que 
podem fer-ho. Si, perdó, Bernabé, quin m’has dit? Bernabé, m’has dit l’article 5.1. 
Quin dubte tenies? (El senyor Bernabé respon fora de micròfon). Si, a veure, aquí ens 
diu, torno a repetir, el d’ara és un aforament de 150 persones. Això és llicència 
municipal, val? I ara, a partir d’ara, i torno a repetir, acollint-se a la Llei 16/2015 de 21 
de juliol de simplificació de l’activitat administrativa, ens recomana o podem fer que 
podem adaptar-nos a un aforament superior a 500 persones. Cuidado, se subjecta la 
llicència municipal, entre d’altres, a bars musicals, bars restaurants musicals i 
restaurants amb aforament superior a 500 persones o sigui que tot el que sigui anterior 
a això no és llicència. Val? Jo ho trobo bé, això. Perdoni, ho trobo correcte. Una cosa 
és llicència, vol dir que llicència no pots començar l’activitat fins que no ho tens tot en 
ordre, i l’altra, d’alguna manera, és la comunicació prèvia. I no vol dir que a la 
comunicació prèvia no fem res, perquè a la comunicació prèvia es fan revisions. O 
sigui, el Consell Comarcal fa les revisions corresponents. El que passa és que això el 
que fa és beneficiar al bar o al restaurant en que tu ja pots començar l’endemà. Hi ha 
un enginyer que certifica que tot és correcte i que el propietari també ho certifica. Bé, 
jo suposo que he contestat a les vostres preguntes. Gràcies.  
 
Pren la paraula el senyor BERNABÉ i diu: Bé. Nosaltres creiem que l’article 50 el fet 
de passar de dos anys a tres mesos en aquelles activitats que a lo millor no necessiten o 
són de temporada, que són de sis mesos en sis mesos, pot arribar a perjudicar a la 
persona que es dedica a això. Imaginem, ja, després es parla, d’acord, d’entrada en 
l’ordenança estem marcant tres mesos. Nosaltres pensàvem que un increment de fins a 
sis mesos seria acceptable precisament perquè no tots els negocis treballen de forma 
anual, sinó que hi ha gent que treballa per temporades, hi ha temporada d’estiu i tal. 
Aquí no tenim exemples, però qualsevol municipi de platja té els chiringuitos. No se 
m’acudeix res però jo he treballat durant un temps en el tema de la roba i anàvem per 
temporades: la temporada d’hivern, la temporada d’estiu. Hi havia tres mesos que no 
es treballava. No sé si m’explico. Llavors, no sé fins a quin punt estem retallant tant 
que això a la llarga ens pot arribar a generar algun problema amb algun empresari que 
treballi d’aquesta manera. Respecte al 5.1 ja li dic: si la llei li permet, endavant. 
Nosaltres considerem que qualsevol cosa (perquè em sembla que la mateixa normativa 
ho recull en actes públics) que passi de 150 ha de tenir tots els serveis de seguretat. La 
pròpia normativa si no m’equivoco, en un acte públic al carrer, a partir de 150 
persones has de tenir un servei d’ambulància, un servei de lavabo, etc. I sin embargo, 
a un restaurant no li demanem absolutament res. Ja entenc que primer ha passat una 
inspecció per obrir l’activitat, però tots sabem de restaurants que tanquen la porta de 
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sortida amb una taula perquè li cal omplir, per exemple. Jo no sé fins a quin punt. 150 
són moltes persones. D’acord, vostès ho veuen així, nosaltres l’aprovarem. I per últim, 
i no té res a veure amb tot el que hem parlat fins ara, que quedi clar en aquests dos 
punts que les ordenances es poden modificar durant l’any. Perquè vostès han 
mantingut sempre el discurs de que les ordenances només es podien modificar a, si, 
no, qualsevol proposta que nosaltres hem fet de modificació d’ordenances, sempre 
se’ns adreçava al moment de l’aprovació de les ordenances en el mes d’octubre o  
novembre. Per tant, que quedi ben clar que les ordenances es poden modificar en 
qualsevol moment de l’any. Gràcies. 
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Alguna intervenció més? Per acabar. 
Queda clar que es poden modificar. Això està claríssim. El que passa que algunes van 
lligades a pressupostos. I per això s’aproven primer les ordenances i després els 
pressupostos. I aprovar una modificació a meitat et pot generar algun problema. Res 
més que això. Molt bé. Passaríem a votació. 
 
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per deu vots a favor dels regidors dels 
grups municipals CiU, PSC-PM i PP, set vots en contra dels regidors dels grups 
municipals ILFC-E, ERC-AM i CPF, i per tant, amb el quòrum legal. 
 
 
El senyor President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia: 
 
Pren la paraula el senyor SECRETARI ACCIDENTAL i diu: Si, senyor Alcalde. No, 
el senyor Profitós m’ha demanat que en la moció que ha presentat, que havia una 
petita errada a la part de dalt a l’encapçalament, en el sentit que on diu “des de l’escola 
Camins fins a l’avinguda 11 de setembre”, volia dir “fins l’avinguda Sagrera”.  
 

13. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA 
REPUBLICANA DE CATALUNYA PER A LA SENYALITZACIÓ D'UN 
PAS EXCLUSIU PER A VIANANTS AL CAMÍ DE CAN MARIANO 

 
Fa poques setmanes va tenir lloc a les Borges Blanques un desgraciat accident en que un 
nen que anava a l’escola va morir atropellat a un carrer sense voreres d’aquella 
població. 
  
Existeix el perill que es pugui donar un fet similar al camí de Can Mariano del nostre 
municipi, en el tram que ens ocupa, en ser una via utilitzada pels infants per l’accés a 
l’escola i no disposar de pas senyalitzat i exclusiu per a vianants.  
 
No hem pogut disposar, malgrat haver-les demanat en repetides ocasions, en el moment 
de redactar la moció, de les actes de la comissió de mobilitat d’aquest ajuntament que 
sembla que desaconsellaven aquesta opció, tot i haver estat aprovada fa mesos per 
aquest ple.  
 



Ple 23/02/2016 – pàg. 56 

El grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya proposa al Ple de l’Ajuntament 
de les Franqueses del Vallès l’adopció dels següents  
 
ACORDS: 
 
Primer.- Senyalitzar una franja dins del camí existent, sense augmentar l’amplada 
actual de l’esmentat camí, per tal que quedi separada de la zona de circulació rodada i 
permeti caminar-hi amb seguretat.  
 
Segon.- Posar l’acord en coneixement dels veïns i veïnes del municipi.  
 
Pren la paraula el senyor PROFITÓS i diu: Be. Per defensar la moció. Això, deu fer 
aproximadament un any que vam presentar una moció més complerta que aquesta, que 
es va aprovar. Se’ns ha dit que una part d’aquesta moció, que és la part que fa 
referència al tema d’adequar l’espai que hi ha davant de l’escola Camins, està pactat i 
tira endavant (esperem que sigui aviat), però d’això no en sabem res. Llavors el que 
fem és tornar-ho a demanar. A més a més, fa poques setmanes que va haver-hi a les 
Borges Blanques un cas d’un accident en el qual va morir un infant que anava a 
l’escola. El carrer, veient les imatges (la veritat, salvant totes les distàncies) em va 
recordar això. És un carrer en el que passaven vehicles, un carrer que no tenia ni 
voreres ni una zona marcada i ens sembla que això és un perill. I a efectes de 
solucionar això, tornem a presentar aquesta moció que aquest Ple ja va aprovar, 
repeteixo, fa un any, a afectes de que es pugui tirar endavant.  
 
El senyor President demana si hi ha alguna intervenció al respecte. 

 
Pren la paraula el senyor BERNABÉ i diu: Nosaltres farem un sí, però un sí crític, en 
aquesta moció. Nosaltres hem preguntat a alguns pares. Evidentment que si els diu de 
posar una vorera al camí li diran que si, està bé, però com els pot dir que poses un 
servei de taxi fins a l’escola. Segur que li diran que està bé. Però on ens crida més 
l’atenció és precisament en l’accés de la carretera de Cànoves cap a l’escola. Els veïns 
que venen de Mil Pins no tenen un pas zebra per travessar justament davant del camí, 
no tenen una vorera per pujar per aquell camí. L’asfaltat que s’ha fet ara per baixar del 
cementiri cap abaix, hi ha gent que passeja o va caminant i per allà passa justet un 
cotxe. Al final, què vull dir amb tot això? Doncs que com sempre, hem fet primer la 
teulada i després fem tot el demés. Perquè no es va poder, suposo, aprovar d’una altra 
manera: es va fer primer l’escola i ara s’està fent tot el demés. Però és cert que no és 
una preocupació l’arribar fins abaix, sinó més aviat tot l’accés de la part de la carretera 
de Cànoves cap amunt, perquè al caminet del cementiri et trobes gent passejant i 
també és un camí estret. Perquè en el cementiri et trobes que és estret i per allà és 
doble circulació. Perquè et trobes pares que aparquen, havent lloc al pàrquing de la 
Policia, aparquen a tot el camp i a la valla, i això perjudica perquè tens pares amb nens 
caminant per un cantó, cotxes que surten de bateria, tot allò que genera molt més 
problema que el fet de poder arribar o no caminant des d’un cantó o l’altre. Per això li 
dic: és un sí crític en el sentit que pensem que cal pensar globalment com s’accedeix a 
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aquesta escola. I pensar-ho globalment amb els pares i implicats, en aquest sentit. Una 
altra cosa a dir-li: aquí se’ns va dir que l’actuació que es faria al parc, que una sèrie 
d’actuacions, estaria coordinat amb l’AMPA i la Direcció. És cert que s’ha coordinat 
amb la Direcció, però l’AMPA desconeix completament què es fa o què es deixa de 
fer. L’hi dic jo perquè vaig parlar abans d’ahir amb el President. Li vaig preguntar 
quins elements anaven. No tenia ni idea. Senyor, pot dir que no. Respecte a un correu 
que van enviar a tots el pares, ahir vaig parlar precisament amb el President, li vaig 
dir: “Quines actuacions hi haurà?”. Em va dir que li semblava que hi anava una font i 
un parell de bancs. No em va dir res més. Quan fa dos mesos, quan li vaig preguntar 
com estava el tema, ho desconeixia perquè això s’estava negociant a nivell de 
Direcció. Sí que sé que va haver un Ple escolar fa tres setmanes i allà el tema va sortir. 
Però fins fa tres setmanes, l’AMPA oficialment no sabia res d’això. Una altra cosa és 
que vostè l’hi parlés. Jo li parlo, i si no l’hi pot preguntar tranquil·lament a ell, eh? 
Ahir vaig preguntar quines actuacions es faran. Em va parlar d’una font, de dos bancs, 
però ben bé no les coneix. Per tant, jo no sé fins a quin punt la resta de pares, vostè 
també és pare d’allà, sap de tot el que l’he parlat, sap que tenim un problema en la part 
de darrere que pot arribar a ser greu, perquè allà sí que es pot agafar un nen amb la 
tonteria d’aparcar i desaparcar, més que en el camí aquest. I aquí cal una actuació 
global. Gràcies. 
 
Pren la paraula el senyor MARÍN i diu: Si. Bé. Jo voldria començar comentant una 
miqueta la Comissió de Mobilitat. La Comissió de Mobilitat que tenim en aquesta casa 
(volia dir que està integrada per tècnics de la casa) està integrada per l’Inspector de 
Policia, expert en seguretat viària, i també per membres de l’equip de govern. Aquesta 
comissió i, en conseqüència, l’equip de govern, vam apostar en el seu moment pel que 
se’n diu “camins o itineraris segurs”. I aquesta va ser la proposta. De fet, a Bellavista 
tenim un programa obert en aquest sentit que, segurament, el que treballarem és per 
obrir-ho a la resta del municipi. En aquest sentit, pel carrer Passeig de la Calma, que 
gaudeix de voreres i de pas de vianants, tant al carrer Rafael Alberti com a l’avinguda 
de la Sagrera, és el lloc que nosaltres hem apostat perquè sigui aquest itinerari segur. 
Tenim totes les condicions perquè els nens puguin gaudir i arribar al punt de la manera 
més segura. Mana? (Un regidor fa un comentari fora de micròfon). Des de Corró, si, 
estem parlant des de Corró. Jo, senyor Profitós, la seva moció d’aprovar-se, el que 
faria seria, augmentaria segurament el pas de persones pel camí de Can Mariano, tot i 
es posés una franja dins del camí. Per tant, l’aposta d’aquest govern, com he dit abans, 
és per itineraris i camins segurs i no fomentar possibilitats que el que poden arribar és 
a portar perills si més no, a tots els nostres veïns. Gràcies. 
 
Pren la paraula el senyor AGUILERA i diu: Bona nit. En primer lloc, contestar al 
senyor Profitós. Després al senyor Bernabé. Primer al senyor Profitós. Referent al 
camí de Can Mariano, jo he estat als Consells Escolars i no ha hagut cap demanda 
referent en aquest, no hi ha cap problema ni cap demanda. Això està molt clar. 
Referent a l’AMPA, jo he tingut fa un mes una reunió amb totes les AMPAS. El 
President d’aquesta AMPA precisament no va venir, va venir una altra persona que 
pràcticament no va participar. Llavors, bueno. Al Consell Escolar es va informar. La 
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Direcció ho sabia, també ho va informar a l’AMPA, altres membres de l’AMPA ho 
saben. Si el President no ho sap, potser te un problema ell. Gràcies. 
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Alguna intervenció més? No, no, jo com 
que sempre tanco, doncs ja. No. Senzillament, reafirmar el que (El senyor Profitós 
comenta que ja s’aixecava). Segon torn, no, és? No, no, segon torn encara. No, no, és 
veritat. Perdó. Senyor Profitós. Correcte. 
 
Pren la paraula el senyor PROFITÓS i diu: A veure, per ordre. Regidor Bernabé, en 
som conscients que el problema hi és pel costat nord i pel costat sud. El fet de 
remarcar això és només perquè això ja ho havia aprovat aquest Ple. Que en les altres 
que cap a la canalla que ve de Mil Pins i que ve de la Sagrera s’han de fer coses? I 
tant. Però a veure, això ja estava aprovat per aquest Ple. Senyor Marín, la Comissió de 
Mobilitat ens ha dit per qui està integrada però jo després de demanar les actes d’aquí 
perquè se’ns va dir verbalment: “És que la Comissió de Mobilitat ho ha 
desaconsellat”. A veure, jo vaig demanar actes i aquí el que tinc, senzillament, el que 
se m’ha donat, no és una acta, és un full que diu: “Acords presos de la Comissió de 
Mobilitat any 2016, 02/03/2016. Estudiar i informar sobre la viabilitat per crear un 
camí escolar reservat per vianants i bicicletes dins del camí de can Mariano des de 
l’escola fins a l’avinguda de la Sagrera mitjançant una zona identificada i delimitada 
clarament i prou ampla per garantir la seguretat dels vianants”. I més coses referents 
a això, que totes son fruit de la moció que nosaltres vam presentar i que es va aprovar. 
Clar, però no hi ha res més. A mi se m’ha donat això i no se m’ha donat enlloc què és 
el que va decidir aquesta Comissió. I a partir d’aquí, em penso que tinc l’obligació 
d’insistir en això i de demanar-ho. Si aquesta Comissió va decidir una altra cosa, 
doni’m una acta i llavors en aquesta acta ho podré veure. I pel que fa a si és perillós o 
no és perillós, suposo que estem tots d’acord en que és perillós. Vostè ha parlat d’un 
itinerari alternatiu, doncs llavors siguin coherents: senyalitzin un itinerari alternatiu i 
diguin-li a la gent que ha de tardar el doble del que està tardant ara per anar a peu des 
del camí de Can Mariano, si, si, des d’abaix del camí. Des d’abaix del camí fins a 
l’escola, caminant al meu pas, que no sé si és, no serà el més ràpid del món, hi ha tres 
minuts de rellotge. Tres de pujar i tres per baixar. Anant a fer la volta per l’itinerari 
segur, que em sembla molt bé, el temps es dobla, el temps són sis minuts. Si, si. A 
veure, vostè caminarà més de pressa que jo però, en qualsevol cas, si d’una manera 
tarda dos minuts i mig, de l’altra manera tardarà cinc. El temps és pràcticament el 
doble. Llavors, si no volen fer això, si no volen senyalitzar aquest punt, si no volen 
marcar un itinerari, doncs facin esment que aquest punt és perillós. Facin esment i 
marquin un altre itinerari. No sé, com a mínim tindran vostès la consciència tranquil·la 
perquè ara mateix si passa alguna cosa no sé si li poden tenir, perquè realment no hi ha 
cap senyal que indiqui que per anar a l’escola l’itinerari recomanat és l’altre. I 
aprofitant això, ara li comento en la seva condició de responsable de la nostra Policia, 
no és infreqüent (no vull dir que passi gaire sovint, però no és infreqüent) que vehicles 
que no són d’ús agrícola entrin per aquest camí en sentit contrari.  
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Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Molt bé, un parell de matisacions. A les 
actes que hi ha no hi ha el debat, hi ha l’acord. Ja les hi ensenyarem. No, no, això no 
és una acta. Aquí diu el tema que es va tractar. A les actes no diu el debat. Jo si vol, 
l’explico el debat i el que van dir els tècnics. Els tècnics van dir que allò no pot ser mai 
un camí segur escolar. I aquesta és la conclusió. No pot ser mai un camí segur escolar, 
per diferents motius. Un d’important és de la manera que ho acabes entregant, sigui a 
la carretera de Cànoves o sigui l’avinguda de la Sagrera. Val? I que hi ha un camí 
escolar segur que no està a sis minuts (tot i que la seguretat no crec que l’hem de 
mesurar en temps) que és el camí a través de les voreres i passos de vianants 
completament senyalitzats, que és del passeig de la Calma, amb carrer Alberti. I això 
és la discussió que va haver-hi. L’Inspector ens ho va desaconsellar absolutament. O 
sigui, si haguéssim fet aquesta actuació ell es negava, val? Per això mateix, perquè és 
un tema de seguretat. Si passa un accident, no és culpa de l’Ajuntament, és que ja estic 
fart de sentir-ho, això. Al final traspassem les culpes a l’Ajuntament, ho traspassem en 
tot. No perquè, escolta’m, primer de tot, si hi ha un accident, hi ha una vorera al costat 
i es podia haver passat per la vorera del costat. I s’hi podia haver passat, que és el 
carrer de la Calma. Ostres, però dir: “Ei, si hi ha un accident és culpa de 
l’Ajuntament”. Ostres, prou. Prou, que ens estan cascant per tot arreu, amb això. Amb 
això ens casquen, oi? I al Facebook i aquestes històries. Ostres, no. Primer hi ha uns 
altres responsables i a vegades els oblidem i carreguem contra l’Ajuntament. Si 
l’Inspector ens ho desaconsella i ens diu i, a més a més, així mateix ens ho va dir, el 
d’Obres i serveis també, l’Arquitecta municipal també. A veure, a vegades fem 
alcaldades i regidorades, però aquesta no. No. No la podem fer, i més havent-hi. Ara, 
que vostè em diu que els que venen a peu de Mil Pins ho tenen mal solucionat? Té raó. 
Busquem una solució. Vostè, o vostè, val? Busquem una solució, mirem de buscar-la. 
Jo no fotria voreres, en un camí rústic. Jo no les faria. Però busquem una solució. No 
sé com, però busquem-la. Potser amb el sector R quedarà solucionat. Amb el sector R, 
que agafarà i arribarà fins a la carretera, el que estem dibuixant, que arribarà fins a la 
carretera de Cànoves. Allà hi haurà carrers i voreres que empalmaran amb la vorera 
que ve de Mil Pins i que aniran a parar a l’escola. Llavors, aquest pot ser un camí 
escolar segur. Però de mentre, jo no ho faria. Molt bé, senyor Bernabé. 
 
Pren la paraula el senyor BERNABÉ i diu: Bueno, ja sé que és sortir-nos  del text de la 
moció, però ho sento, ja que estem en el debat. La part de la Sagrera quedaria 
arreglada amb tot aquest futur no sé què, però encara ens queda la part de Mil Pins, i 
això són actuacions senzilletes: un pas zebra. Val, d’acord. Apart, tenim gent que 
s’acostuma a parar a la sortida d’emergències de forma sistemàtica, de l’escola, però 
és que te la Policia al cantó. És que fer així, aquí, si que vostè em pot dir. Aquí vostè te 
raó, plenament raó, en el sentit de dir: “Els pares han de saber educar els seus fills i 
han de saber dir-los, però no es pot passar d’una forma segura, i tal”. Estic d’acord, 
però també és cert que hem planificat primer el transport en cotxe. I l’asfaltat del camí 
d’aquí està pensat pel cotxe, no està pensat per persones que passegen. I no ens trobem 
només amb gent que porta el seu nen. Jo li dic, vostè agafi qualsevol regidor a les cinc 
menys vint i surti del cementiri caminant cap a la Sagrera per aquest camí i digui’m si 
en algun moment no té por. Digui’m. Jo li dic perquè és: asfaltem un camí però 
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pensem primer en els vehicles i després en els vianants. Tot i així, li torno a dir: té raó. 
L’altre dia, per exemple divendres, jo estava allà al parc aquell que hi ha, i hi havia 
una sèrie de nens tirant ramitas als cotxes que passaven, i els anaven jaleando, i els 
pares mirant-s’ho. El meu va voler baixar per jugar (té tres anys) i tal, i jo me’l vaig 
emportar cap amunt. Què vull dir amb això? Que hi ha un punt que els pares han de 
saber dir: “Escolta”. I si li dones un mal cop o la persona que porta el cotxe s’espanta i 
s’estimba amb el que ve de baix, què passa? Però això són coses. I una altra cosa és 
fins a quin punt l’Ajuntament sap que te un problema, sap que s’està aparcant 
sistemàticament davant del gual i no fa cap actuació perquè és impopular multar. 
Doncs escolta, no multem. Posem un paper de disc que digui: “Escolti, no es pot 
aparcar aquí perquè tenim una urgència que ha d’entrar una ambulància i resulta que el 
pare no sabem on està”. Al camp què podem aparcar, del tros de camp cap allà? Doncs 
tota l’altra part es senyalitza en groc i es multa. Doble sentit del camí per darrere del 
cementiri. No és viable? Doncs escolti, vagi vostè a donar la volta pel camí que entres 
a Mil Pins, que va vostè en cotxe, no es cansarà, i entri per l’altra banda per arribar. 
Però no deixem creuar dos cotxes quan tenim un estretament i no tenim un volum de 
quatre cotxes, tu ho saps, per allà darrere hi ha cinquanta o seixanta cotxes, a vegades. 
Si vostès es comprometen una mica a mirar totes aquestes actuacions, jo crec que 
tothom els hi agrairà, sincerament. Gràcies.  
 
Pren la paraula el senyor PROFITÓS i diu: Llavors, entenc que se’m faran arribar les 
actes de la Comissió de Mobilitat, si aquestes actes existeixen? Perquè semblava fa 
uns dies que no hi havia actes. Que no recullen el debat? Perfecte. Però que com a 
mínim, tinguem les conclusions i si alguna cosa ens crida molt l’atenció ja 
preguntarem per què. Com s’acaba un camí? S’acaba amb un pas de zebra, tant a la 
banda de la carretera de Cànoves com a la banda de l’avinguda de la Sagrera. Més 
coses. Si no volen fer això, com a mínim siguin conseqüents i si diuen (ja ho he dit 
abans) que hi ha un itinerari segur, diguin-li a la gent que hi ha un itinerari segur, 
marquin-lo. Oi que en allà tenen posada vostès una senyal que diu que no es pot passar 
en cotxe, en una direcció determinada? Doncs facin l’actuació que vostès creguin 
convenient. Però em penso que si sabem que hi ha un perill i no fem res perquè aquest 
perill es minimitzi, d’alguna manera sí que podem ser responsables. 
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Alguna intervenció més? Passaríem a 
votació. 
 
SOTMESA a votació la moció, és rebutjada per set vots a favor dels regidors dels grups 
municipals ILFC-E, ERC-AM i CPF, deu vots en contra dels regidors dels grups 
municipals CiU, PSC-PM i PP.  
 
 
El senyor President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia: 
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14. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA 
REPUBLICANA DE CATALUNYA DE SUPORT A LA MOCIÓ 
APROVADA PEL PARLAMENT DE CATALUNYA PER ATURAR LA 
LICITACIÓ DEL QUART CINTURÓ ENTRE TERRASSA I 
GRANOLLERS 

 
Atès: 
 
Que la comissió de territori del Parlament va aprovar el passat dia 15 una moció que 
reclama al govern de l’Estat que paralitzi la licitació de l’estudi informatiu de la B-40 
(4t Cinturó) en el tram Terrassa-Granollers, perquè el govern català ja està treballant en 
un pla de mobilitat dels dos Vallesos. 
 
Que la moció reclama també que es traspassi la competència sobre qualsevol nova 
infraestructura de mobilitat al Vallès a la Generalitat. 
 
Que la moció aprovada proposa convidar als ajuntaments de les dues comarques a 
participar de l’elaboració del pla de mobilitat.  
 
El grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya proposa al Ple de l’Ajuntament 
de les Franqueses del Vallès l’adopció dels següents  
 
ACORDS: 
 
Primer.-  Manifestar el suport de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès a la moció 
aprovada el passat dia 15 pel Parlament de Catalunya.  
 
Segon.- Manifestar la voluntat del nostre ajuntament de participar a l’elaboració del 
Pla de mobilitat, amb representació, si és possible, de tots els grups municipals. 
 
Tercer.- Comunicar aquest acord al Parlament de Catalunya, al Ministerio de 
Fomento, i posar-lo en coneixement dels veïns i veïnes de les Franqueses. 
 
El senyor President demana si hi ha alguna intervenció al respecte. 

 
Pren la paraula el senyor PROFITÓS i diu: Si. Molt breument, també, per defensar la 
moció i per què el públic sàpiga de què estem parlant, perquè aquí el que diem és 
manifestar el suport de l’Ajuntament a la moció aprovada el passat 15 al Parlament de 
Catalunya. Què deia aquesta moció que va aprovar el Parlament? Aquesta moció 
reclama al Govern de l’Estat que paralitzi la licitació de l’estudi informatiu del Quart 
Cinturó, en el tram que va des de Terrassa fins a Granollers. Per què? Perquè nosaltres 
(amb nosaltres vull dir el nostre govern), el Govern català ja està treballant en un Pla 
de Mobilitat pels dos Vallesos. Es demana també en aquesta moció que es traspassi a 
la Generalitat la competència sobre qualsevol infraestructura que s’hagi de projectar 
dintre del Vallès Oriental o del Vallès Occidental, que tot això sigui responsabilitat de 
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la Generalitat. I en aquí, en aquesta moció, es convida a que els ajuntaments de les 
dues comarques participin en l’elaboració d’aquest Pla de Mobilitat. Em consta, 
perquè se’n va parlar a la Junta de Portaveus passada quan vam estar comentant 
aquesta moció, que l’Ajuntament de les Franqueses ja ha estat convidat a participar. 
Suposo que el representant, en aquest cas el senyor Alcalde, no farà altra cosa que 
defensar el que una, dos, tres, cinquanta vegades ha dit al Ple l’aquest Ajuntament al 
voltant del Quart Cinturó. I a partir d’aquí, ja està explicada la moció. Senzillament, 
em penso que és una cosa que és una oportunitat més que tenim com a municipi, com 
a ajuntament, de refermar-nos en la posició que històricament hem mantingut al 
voltant del Quart Cinturó. 
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Alguna intervenció al respecte? Si. 
Deixa’m dir. Faré una defensa aferrissada. Absolutament. Amb una premissa: “No al 
Quart Cinturó al seu pas per les Franqueses”. Us ho dic d’aquesta manera. No al Quart 
Cinturó al seu pas per les Franqueses, que és el que hem anat aprovant. Val? Aquesta 
la tinc absolutament claríssima. I per molts motius. I crec, tot i que bufeu, que és el 
que hem aprovat. Una altra cosa és que després cadascú tingui els seus matisos. I 
segon, que si es fa el Quart Cinturó ha de ser fet des del territori. Des del territori vol 
dir que l’ha de fer la Generalitat de Catalunya amb el consens dels municipis, si s’ha 
de fer. Molt bé. Alguna intervenció més? Senyora Pruna, què volia dir. 
 
Pren la paraula la senyora PRUNA i diu: Bé, bona nit. Senyor Profitós, nosaltres hi 
estem totalment d’acord amb el que ha presentat. Sap vostè que en el Consell de 
Pagesia vam fer venir al senyor Flores, ens va explicar que es portaria això al 
Parlament. Sabem que el 15 de febrer ja s’ha portat i s’ha aprovat. Ara, paral·lelament, 
és quan s’ha de fer aquest Pla de Mobilitat. I esperem que aviat pugui ser perquè és per 
tots els agents, per tota la societat, siguin ajuntaments, organitzacions, que tothom hi 
pugui participar. I d’això n’ha de sortir, i esperem que sí, de que aquest Pla de 
Mobilitat ha de dir les infraestructures que tenim, què necessitem i què és el que 
volem. I que jo crec que des del Consell de Pagesia i també des de l’Ajuntament, el 
que no volem és que es faci, que hi ha moltes altres alternatives. Però bé, hem de 
creure que el que digui la població, tant Vallès Occidental com Oriental, sigui el que 
realment ens cal. I esperem que no sigui això. Serà vot que sí. 
 
Pren la paraula el senyor BERNABÉ i diu: Bé. Nosaltres també votarem a favor, tot i 
que aquesta moció l’únic que fa és tornar a portar el text que ja vam aprovar en aquest 
Ajuntament, de la Plataforma, fa un mes. Però és interessant el punt dos, on diu que 
“aquest Ajuntament estigui representat”, cosa que vostè ja ens va dir a la Junta de 
Portaveus, que sí que seria així. Només dues matisacions. Primer, és tan cert com que 
vostè pot dir que no pel pas per les Franqueses, com que jo digui que no, perquè 
segurament no concretava a cap de les mocions si per les Franqueses si o per les 
Franqueses no. Parlava No al Quart Cinturó, en una generalitat. Segurament. Per tant, 
tan interpretable és el que vostè diu com el que jo dic. I dos, el que sí que hi ha una 
moció que diu, i ho diu clarament, és que aquí hauríem de tenir una pancarta penjada. I 
això ho diu una moció claríssimament. I vostè la va retirar perquè era antiestètica. 
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Doncs faci una ben maca, amb fotos vives dels cinc pobles, i planti-la aquí perquè 
digui No al Quart Cinturó. Gràcies. 
 
Pren la paraula el senyor PROFITÓS i diu: Senyor Bernabé, el que estem fent en aquí 
és donar suport a una moció que es va aprovar al Parlament, que quan vam aprovar 
l’altre, aquesta moció no estava aprovada. Val, he reblat el clau? Si, però em sembla 
que no està de més. I això del Quart Cinturó, a casa nostra no. Estem a les mateixes, 
haurem d’anar mirant a veure què és el que ha dit cadascú en les diferents coses que 
hem aprovat. En qualsevol cas, aquí el que va dir el Parlament és molt concret, és: 
“Escolti, senyors del govern, retirin el que vostès estan fent i deixin que ho fem 
nosaltres”. Doncs endavant.  
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Jo només una matisació. Nosaltres, el 
nostre grup, no canviem mai d’opinió. Aquesta sempre és la mateixa. Però no per les 
Franqueses, no per qualsevol motiu: és que ens destrossa la denominació d’origen, ara 
ja no, però ens destrossa la mongeta del ganxet. Els camps de la mongeta del ganxet. 
Passa per sobre el Falgar, punxa la penya per sota l’Eutrasa, va a sortir a Marata, amb 
ponts allà dintre. És una bestiesa. Bestiesa. No hi ha més. I aquest és el motiu. No és 
dir: “No, aquests no la volen per aquí, la volen per un altre costat”. No, no. És que per 
aquí no pot ser. I això ho defensarem a mort. Senyor Bernabé. 
 
Pren la paraula el senyor BERNABÉ i diu: Hi ha un principi que es diu de solidaritat. 
Segurament, si li preguntéssim a l’Ajuntament de Cardedeu, també ens descriuria una 
sèrie de catàstrofes similars, i si anéssim al de Bigues ens parlaria també del mateix. 
Per tant, ja sé que són posicions diferents, però nosaltres el que ens fa una mica de por 
és que li prenguem aquest estudi a Madrid, es faci des de la Generalitat i s’acabi fent 
un altre tipus de Ronda Orbital, Quart Cinturó, no sé quina cosa rara que sí, que a lo 
millor no passa per les Franqueses però que el plantejament de Territori no el tenim 
massa clar. Gràcies. 
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Alguna intervenció més? El meu segon 
torn? Si? Segon torn. No? Puc tancar? Tampoc. Va, no, no ho faré. No diré que per 
baix hi ha tots els equipaments. Res. 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 CPF, una abstenció del regidor 
del grup municipal PP, i per tant, amb el quòrum legal. 
 
 
El senyor President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia: 
 

15. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL IMAGINEM LES 
FRANQUESES EN COMÚ-ENTESA PER A LA COMMEMORACIÓ 
DEL DIA INTERNACIONAL DE LA DONA 
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En el dia 8 de març, Dia Internacional de la Dona, des de fa més d’un segle les dones de 
tot el món surten al carrer per exigir els seus drets perquè a pesar dels anys que han 
transcorregut, encara s’està molt lluny d’aconseguir la igualtat real. 
 
Les condicions laborals precàries estan feminitzades. Pel que fa a la diferència entre 
homes i dones, i tot i que la discriminació directa (legal) ja no té lloc dins l’actual 
legislació laboral, encara tenim molts exemples d’una discriminació indirecta que 
comporta que les dones tinguin pitjors condicions laborals i així també percepcions 
econòmiques per sota dels sous dels homes.  
 
Un Informe d’Oxfam Intermón de l’any passat apuntava que la diferència de sous entre 
homes i dones es mantindrà encara 75 anys més, o sigui fins al 2090, no desapareixeria 
la bretxa salarial. Per tant, seguirem havent de treballar 88 dies més a l'any per cobrar 
com els homes assalariats, sense tenir en compte que la major part de tasques a la llar, 
també hi tenen la màxima responsabilitat les dones, per les quals no es rep cap tipus de 
salari, o sigui, treball gratuït. 
 
En els temps que corren de reculada en drets i llibertats, davant l'amenaça de regressió 
contínua i permanent en el nostre dret a decidir lliurement sobre la nostra maternitat; 
davant l'absència de polítiques efectives contra la Violència de Gènere; o davant la 
discriminació i explotació laboral i salarial de les dones, des del feminisme seguim 
lluitant, perquè l'avanç en la igualtat real entre homes i dones no segueixi sent una 
quimera, i passi a ser un referent central de lluita en totes i cadascuna de les nostres 
accions polítiques. 
 
Per superar aquest model injust calen canvis profunds, cal incidir en les bases de l’ordre 
social establert. El capitalisme és dominat i dirigit pel patriarcat, i atorga privilegis i 
poder a l’home patriarcal i així exclou a la meitat de la població creant tot l’entramat per 
perpetuar-se en els seus privilegis i imposant un ordre social basat en l’espoli de drets i 
llibertats de les dones.  
 
És per això que cal reivindicar la necessitat de redefinir i reconstruir les relacions de 
gènere. La sostenibilitat de la vida i la justícia social han de ser els eixos vertebradors 
d’aquest paradigma, construït sobre les bases i el convenciment que “Allò personal és 
polític”.  
 
Les dones necessitem respostes avui i sense justícia social i equitat de gènere no hi ha 
democràcia.  
 
Es per això que proposem a aquest ajuntament l’assumpció dels següents  

 
ACORDS: 
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Primer.- Commemorar el 8 de març com a Dia Internacional de la Dona posant al 
balcó de l’ajuntament banderes de color morat. 

Segon.- Realitzar un acte institucional el 7 de març de 2017 a les 20h del vespre en el 
qual es doni lectura al manifest per a la commemoració de la diada per part de les 
regidores d’aquest ajuntament. 

Tercer.- Recolzar, donar difusió i animar a la participació a la manifestació que es 
realitzarà a Barcelona el Dia Internacional de la Dona, el 8 de març de 2017. 
 
 
El senyor President demana si hi ha alguna intervenció al respecte. 

 
Pren la paraula el senyor VEGA i diu: Gràcies. Bona nit. En primer lloc, a la defensa 
de la moció. Quan vam parlar de com defensar aquesta moció, que és pel Dia de la 
Dona Treballadora, vaig pensar com defensar una moció del dia de la dona 
treballadora, com a home. I quan jo vaig començar a apropar-me al moviment 
feminista, com a home, vaig preguntar com podria col·laborar en aquesta lluita per a 
l’alliberament de les dones de la seva opressió. I com a home, participem en el sistema 
patriarcal que oprimeix a les dones, no? I el que em van explicar, el primer que havia 
de fer era deconstruir aquests privilegis i aquests ítems que fan que siguem opressors 
d’una part de la meitat de la població humana. Per tant, en comptes de llegir aquesta 
moció des del punt de vista de que pateixen les dones, jo crec que ho hem d’interpretar 
(sobretot aquí, que som una majoria d’homes) per les parts que són privilegis nostres, 
no? Podem parlar de que avui en dia, encara hi ha una diferència salarial notable, la 
bretxa salarial, no?, tan famosa. Avui en dia, en ple segle XXI, ser una dona en el món 
laboral és estar en una situació de discriminació absoluta. Ser mare és un risc de perdre 
la feina. Enviar dos currículums amb la mateixa formació, la mateixa experiència i les 
mateixes característiques, per qui s’identifiqui que es dona o es vegi una foto que és 
dona té unes possibilitats molt més altes, segons els estudis, de ser descartat només pel 
seu gènere. Ja no parlem d’altres tipus d’opressió més extremes, parlem de situacions 
de desigualtat total que hi ha en altres països o no cal anar tan lluny: els homes matem 
dones, i matem moltes. I això no és un boig, o és una anècdota, o és un conflicte entre 
dues persones, no. Això és un tema que és biològic, que està ficat dintre de la societat, 
de la societat patriarcal. I ahir vam tenir la darrera víctima, una dona assassinada a 
Santa Perpètua. I per tant això que pot semblar una tonteria, penjar unes banderes liles 
al balcó i cridar a una manifestació i fer un manifest, normalment el que estem lluitant 
és contra un sistema que oprimeix a la meitat de la humanitat. I col·locar una bandera 
d’un color que ha sigut el color que ha significat aquesta lluita (la lluita feminista 
durant la seva creació, des de que la va crear el moviment feminista) és col·locar una 
bandera que no ha sigut feta per homes, com la majoria de banderes, i com la majoria 
de lluites, que normalment es col·loquen en els balcons dels ajuntaments. És donar 
visibilitat i és, jo crec, en primer lloc i ho dic com a home, reconèixer que som 
còmplices per activa o per passiva d’un sistema que és criminal i que hem de fer el que 
he dit abans: deconstrucció, destruir aquests privilegis i aconseguir que aquesta 
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humanitat no siguin dos o una promig o una altra, sinó tots siguem iguals entre 
nosaltres. Gràcies. 
 
El senyor President demana si hi ha alguna intervenció al respecte. 

 
Pren la paraula el senyor JIMÉNEZ i diu: Si. Ja sé que el sorprendrà el que li vaig a dir 
però jo demanaria que aquesta moció la retirés. I li donaré l’explicació del motiu per 
què li dic això. Primer perquè per nosaltres el Dia de la Dona és un acte institucional ja 
de l’Ajuntament, és un acte ja programat, és un acte que té continuïtat durant els anys. 
L’any passat es va començar amb un format diferent, amb un format amb debat, que 
aquest any es continuarà fent i ja està previst. Ens demana canviar el dia. A veure, hi 
ha coses que no ens poden demanar per una moció, fer una activitat que ja està 
regulada i programada per les diferents regidories. No és aquest el procediment. En tot 
cas, el correcte hauria estat mostrar el seu interès envers a nosaltres, si hi havien de fer 
algun acte, i proposar alguna col·laboració especial que segurament no, segur, hauria 
estat ben rebuda. Sí que hi ha una cosa amb la que no estava prevista, sí que li dic, que 
era el tema de la bandera. El tema de la bandera, he vist la seva proposta, i no he 
d’amagar-me que ha sigut a conseqüència de la seva proposta, ja ha estat adquirida per 
l’Ajuntament i sí que la posarem al balcó. Però clar, no té sentit aprovar nosaltres una 
cosa que és una activitat normal que ja fa l’Ajuntament. És com si diem que la Nit de 
l’Esport vostès presenten una moció perquè es faci aquest any i que cada any es faci. 
Doncs no, és un acte que ja està institucionalitzat i per tant, ja es va fent. Ara, vol 
introduir alguna modificació? Doncs parli amb nosaltres, serà escoltat i proposarem i 
ho fem. Per tant, ja te per endavant que posarem la bandera, que no hi haurà cap 
inconvenient, però si no, no li podrem votar a favor perquè és un tema que ja està fet.  
 
Pren la paraula el senyor CORCHADO i diu: Nosaltres no li demanem que la retiri 
però sí que consideri el posicionament, perquè considerem que sí que es fa. No té gaire 
sentit tornar a demanar coses que es fan. Amb el primer i tercer punt estaríem 
totalment d’acord: creiem que no està malament col·locar la bandera, ens sembla bé; i 
el tercer punt considerem que fer difusió (que ja en fem) però fer difusió que es vagi a 
Barcelona, ens sembla bé. Però evidentment, no la recolzem tal i com està perquè ja ho 
estem fent, no té sentit d’aprovar una cosa que fem.  
 
Pren la paraula la senyora CASSÀ i diu: Bona nit. Jo, en tot cas, volia agrair al senyor 
Vega que a l’agenda d’aquest Ple hagi posat aquest tema i avui en puguem parlar, amb 
la qual cosa li agraeixo. I voldria manifestar que, enguany, el motiu del Dia 
Internacional de les Dones, la Comissió de la Condició Jurídica i Social de Nacions 
Unides ha declarat el tema del treball com a prioritari ja que es molt important 
apoderar econòmicament les dones en el mercat laboral perquè és on l’àmbit o la 
desigualtat es fa més patent. Tot just el passat dia 15, el Departament de Treball va 
publicar un estudi que posava de manifest que les dones aquí a Catalunya cobren un 
26% menys que els homes, que és una xifra molt important. Així doncs, creiem que 
fermament hem de treballar per garantir la igualtat entre homes i dones i, en tot cas, 
sense cap dubte ens afegim a la commemoració d’aquesta Diada. 
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Pren la paraula el senyor BERNABÉ i diu: Bé. Complementant el que vostè acaba de 
dir. Des del món sindicalista sempre s’ha dit que les unitats familiars, des del moment 
que la dona te un sou més baix, obliga a que l’home ha de fer un sou més alt. Això en 
la conciliació vol dir que normalment, en el noranta i pico per cent dels cassos, quan 
algú s’ha de quedar a casa sol ser la dona, que te el sou més baix. I ens ho hem de 
mirar també des d’aquest punt de vista perquè les unitats familiars tenen aportació de 
l’home i de la dona però el fet que l’home tingui un pes més clar, econòmic, també li 
dóna una preponderància a l’hora de temes interns de la gestió del dia a dia que, si tots 
dos tinguéssim un sou igual, segurament en algun moment podríem dir: “Escolta, 
doncs tu agafa’t el permís de tres mesos perquè jo vull continuar amb la meva tasca, i 
a tu t’és més fàcil perquè és una feina que pots retomar en un altre moment”, etc. Per 
tant, la reivindicació precisament ha de ser cap a la justícia de salari perquè això també 
ens permet als homes alliberar-nos i fer altres opcions que, si no, no podem per una 
qüestió de salaris, tampoc. Dit això, el punt dos, evidentment, o sigui, és el 8 de març, 
això es pot deixar. El que nosaltres volem és que sigui un acte institucional, organitzat 
per l’Ajuntament, presidit per l’Alcalde i estant en presència de tots els regidors. Això 
és un acte institucional com l’Onze de setembre, i que s’ha fet (que a mi no em sembla 
malament) l’any passat, tot i que a la Junta de Portaveus se’m va dir: “No, no, ens vam 
trobar a la plaça i es va llegir un manifest”. Jo vaig dir: “Perdoni, però jo no em vaig 
enterar. Vaig mirar després les notícies i evidentment no s’havia fet”. Junta de 
Portaveus, que vostè no estava en aquell moment. Bueno, dit per diferent gent. Escolti, 
jo he buscat a les notícies i només he vist l’acte de Bellavista. D’acord. Si vostè m’està 
dient que ja es fa l’acte institucional a la porta de l’Ajuntament, doncs escolti, no hi ha 
problema, és el dia vuit i ja està. Però ha d’haver la seguretat que es farà aquest acte. 
Ho podem treure de la moció, no hi ha problema. Però jo l’he buscat l’any passat i 
només vaig trobar l’acte de Bellavista amb les quatre persones que van intervenir i a 
vostè com a regidor de Serveis Socials llegint un manifest, que no sé fins a quin punt 
el regidor de Serveis Socials ha de llegir el manifest del Dia de les Dones perquè no és 
una qüestió de Serveis Socials tampoc, sinó que ha de ser el senyor Alcalde com a 
figura de l’Ajuntament. Gràcies. 
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Jo hi era, a l’acte, eh? I vaig ser-hi en tot 
l’acte. El recordo presidit, moderat per la Marta Roqueta i crec que va venir la Núria 
Gispert i va venir la Mercè Riera del Xiprer, la Margarita Arderiu, val? La Fe. Val? El 
que no recordo si es va llegir un manifest o no, però bueno, el regidor pot llegir un 
manifest o una regidora. Si creieu que l’he de llegir jo, ja el llegiré, no hi ha cap mena 
de problema, amb això (Els regidors fan diferents comentaris fora de micròfon). Si, si, 
hi era el regidor de Serveis Socials. No, jo si com us he dit els companys socialistes 
modifiqueu el punt dos en dir que es faci un acte institucional, que ja es fa, doncs 
escolta, això no hi ha cap problema. No? És aquest, Juan Antonio? És aquest? 
Modificar el punt número dos. Si. És el que hem dit, si. Si, últim torn ràpid, eh, ja. 
 
Pren la paraula el senyor VEGA i diu: La moció no la retirem. Considerem que el 
primer punt diuen que ara el faran, per tant jo crec que va inclòs. El segon el podríem 
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modificar per adaptar-lo a l’acte que fa l’Ajuntament, o es pot retirar o es pot 
modificar, però ens agradaria que fos un acte institucional, oficial de l’Ajuntament, 
més que una sala, que fos una cosa més oficial, però si és aquest el problema podem 
parlar. El punt tres, jo no recordo mai que aquest Ajuntament hagi convocat una 
manifestació unitària que hi ha a Barcelona a la tarda, on no crec que hi hagi cap 
conflicte perquè almenys, una, dos, tres forces d’aquí, van, perquè jo he anat amb gent, 
conec gent del PARTIT SOCIALISTA, gent d’ESQUERRA, gent del meu espai. Que 
és la marxa feminista que hi ha per les tardes. I per què no la retiro? Perquè el 
problema dels actes institucionals del dia vuit de març moltes vegades és que tenen un 
caire bucòlic en el sentit que no tenen el caire de criticar el sistema que genera aquesta 
injustícia. I a aquesta marxa, que està organitzada i liderada per dones, crec que l’hem 
de donar recolzament perquè són qui està liderant la lluita feminista a Catalunya, estan 
a les principals organitzacions feministes de Catalunya en aquesta marxa, i són qui 
millor sap de què estem parlant i que, com són qui lidera aquesta lluita hem de 
recolzar-la. No entenc per què volen retirar el de recolzar aquesta manifestació, que ha 
sigut històrica (El regidor Bernabé indica que era el punt dos i no el punt tres). El dos? 
(Els regidors fan comentaris fora de micròfon). Val. Havia entès el tres. El dos podem 
adaptar-lo al que ja estigui programat. 
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Molt bé, passaríem a, si, si. No, no, però 
farem l’acte, el farem com Déu mana, o sigui, val? Com sempre s’està fent. Passaríem 
a votació de la moció, amb la retirada del punt dos.  
 
 
REDACTAT DEFINITIU 
 
En el dia 8 de març, Dia Internacional de la Dona, des de fa més d’un segle les dones de 
tot el món surten al carrer per exigir els seus drets perquè a pesar dels anys que han 
transcorregut, encara s’està molt lluny d’aconseguir la igualtat real. 
 
Les condicions laborals precàries estan feminitzades. Pel que fa a la diferència entre 
homes i dones, i tot i que la discriminació directa (legal) ja no té lloc dins l’actual 
legislació laboral, encara tenim molts exemples d’una discriminació indirecta que 
comporta que les dones tinguin pitjors condicions laborals i així també percepcions 
econòmiques per sota dels sous dels homes.  
 
Un Informe d’Oxfam Intermón de l’any passat apuntava que la diferència de sous entre 
homes i dones es mantindrà encara 75 anys més, o sigui fins al 2090, no desapareixeria 
la bretxa salarial. Per tant, seguirem havent de treballar 88 dies més a l'any per cobrar 
com els homes assalariats, sense tenir en compte que la major part de tasques a la llar, 
també hi tenen la màxima responsabilitat les dones, per les quals no es rep cap tipus de 
salari, o sigui, treball gratuït. 
 
En els temps que corren de reculada en drets i llibertats, davant l'amenaça de regressió 
contínua i permanent en el nostre dret a decidir lliurement sobre la nostra maternitat; 
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davant l'absència de polítiques efectives contra la Violència de Gènere; o davant la 
discriminació i explotació laboral i salarial de les dones, des del feminisme seguim 
lluitant, perquè l'avanç en la igualtat real entre homes i dones no segueixi sent una 
quimera, i passi a ser un referent central de lluita en totes i cadascuna de les nostres 
accions polítiques. 
 
Per superar aquest model injust calen canvis profunds, cal incidir en les bases de l’ordre 
social establert. El capitalisme és dominat i dirigit pel patriarcat, i atorga privilegis i 
poder a l’home patriarcal i així exclou a la meitat de la població creant tot l’entramat per 
perpetuar-se en els seus privilegis i imposant un ordre social basat en l’espoli de drets i 
llibertats de les dones.  
 
És per això que cal reivindicar la necessitat de redefinir i reconstruir les relacions de 
gènere. La sostenibilitat de la vida i la justícia social han de ser els eixos vertebradors 
d’aquest paradigma, construït sobre les bases i el convenciment que “Allò personal és 
polític”.  
 
Les dones necessitem respostes avui i sense justícia social i equitat de gènere no hi ha 
democràcia.  
 
Es per això que proposem a aquest ajuntament l’assumpció dels següents  

 
ACORDS: 

Primer.- Commemorar el 8 de març com a Dia Internacional de la Dona posant al 
balcó de l’ajuntament banderes de color morat. 

Segon.- Recolzar, donar difusió i animar a la participació a la manifestació que es 
realitzarà a Barcelona el Dia Internacional de la Dona, el 8 de març de 2017. 

 
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: 
 
 

16. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL IMAGINEM LES 
FRANQUESES EN COMÚ-ENTESA PER A L'ADHESIÓ AL 
MANIFEST DEL PACTE NACIONAL PEL REFERÈNDUM 
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Atès que el passat 23 de desembre de 2016 es va constituir el Pacte Nacional pel 
Referèndum amb més de 80 persones representants de partits polítics, entitats, sindicats, 
governs locals, agents econòmics i diverses organitzacions socials. 
 
Atès que el Pacte Nacional pel Referèndum neix amb la voluntat de celebrar a 
Catalunya un referèndum sobre quin ha de ser el vincle entre Catalunya i Espanya. 
 
Atès que el dia 1 de febrer de 2017 a la reunió del Pacte Nacional pel Referèndum es va 
aprovar un manifest en el que es demana als Governs de Catalunya i de l’Estat espanyol 
a superar els obstacles polítics, i a assolir un acord que permeti la celebració d’un 
Referèndum reconegut per la comunitat internacional, el resultat del qual sigui 
políticament vinculant i efectiu. 
 
Atès que entre els acords de la reunió del Pacte Nacional pel Referèndum es preveu 
l’adhesió de persones, entitats, organitzacions i ens locals de Catalunya. 
 
El grup ILFC-E proposa al ple l’ajuntament de les Franqueses del Vallès l’adopció dels 
següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Adherir l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès al Manifest del Pacte 
Nacional pel Referèndum que s’adjunta. 
 
Segon.- Comunicar el present acord als representants de partits polítics, entitats, 
sindicats, governs locals, agents econòmics i diverses organitzacions socials del Pacte 
Nacional pel Referèndum. 
 
El senyor President demana si hi ha alguna intervenció al respecte. 

 
Pren la paraula el senyor VEGA i diu: Bé. Bàsicament, la majoria dels presents, de les 
forces polítiques presents en aquest plenari, ja han recolzat com a força política aquest 
manifest. El que estem parlant aquí és de democràcia, del dret d’un poble a poder 
decidir el seu futur lliurement i d’aplicar un dret internacional com és un dret 
reconegut als pobles: el dret a l’autodeterminació. El que no pot passar és que continuï 
aquesta situació, no pot ser que es faci servir la justícia per perseguir idees polítiques, 
no pot ser que un estat faci servir la força per reprimir una part de la seva població. I 
no pot ser que no es reconegui de cap forma el dret d’un poble a poder exigir la 
democràcia. Jo crec que això ja no és un tema d’independència o de federalisme, 
confederalisme o de gent que estigui fora del sistema autonòmic. És un tema de 
democràcia. Sincerament, jo faria lectura del manifest. És un manifest llarg, és un 
manifest que és públic, és un manifest al que s’està donant difusió. Estaríem aquí una 
estona, no sé si voleu que us llegeixi el manifest abans de votar-lo. (Un regidor fa un 
comentari fora de micròfon). Estic fent la defensa. El que vull dir és, segurament quan 
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aprovem aquest punt, dintre d’unes setmanes ens arribarà una carta d’alguna 
administració, d’alguns tribunals, dient què hem votat, per què. Jo crec que 
directament, no hem de contestar. S’ha acabat. O sigui, és un tema de democràcia. No 
pot ser que tinguem a companys del Parlament que estan sent perseguits per donar una 
opinió política. No té sentit. Jo crec que ja no és un acte de sobiranisme, és un acte de 
democràcia. I crec que tothom que estigui a favor de la democràcia ha de recolzar que 
un poble pugui decidir. Faria la lectura, parla de que com a governs democràtics, el 
Govern de Catalunya i el Govern de l’Estat haurien de seure a una taula i arribar a un 
acord per fer això de la forma més simple i més reconeguda possible. Però és que és 
un dret inherent al poble. Hauríem de parlar de que aquest referent no fos un acte de 
democràcia on tothom expressés les seves opinions i tothom decidís què volem pel 
nostre futur. I que qualsevol demòcrata de Catalunya ha de defensar aquesta postura. 
Jo crec que ja tenim un suport suficient de la població per arribar a convocar-lo i crec 
que és que no té sentit, estem en un debat que ara mateix s’està coaccionant i 
amenaçant a qui defensi aquestes postures. És que, pel que estic llegint jo ara mateix, 
demà mateix podrien venir els Mossos a portar-me a declarar a l’Audiència Nacional 
perquè digui de què he parlat. Amb quin dret? Quina democràcia fa això? Si, estem en 
un país on si un neonazi que fa mal a gent o mata a gent està menys perseguit que 
defensar el dret a decidir d’un poble. Això, jo crec que qualsevol demòcrata ha de 
plantar-se, davant d’això. Gràcies. 
 
Pren la paraula el senyor CORCHADO i diu: Bé. Bona nit. Els catalans i les catalanes 
que volem construir un nou acord no preparem un referèndum de ruptura, ni està en la 
nostra agenda política portar a la societat a la divisió i a l’enfrontament. Els que volem 
seguir a Espanya, però en una Espanya diferent, fem una aposta per un nou pacte entre 
Catalunya i la resta de l’Estat. Som conscients que aquest clima de tensió política al 
que s’ha sotmès a la societat catalana durant els últims anys parla de la via del pacte 
com a solució, no és un camí fàcil. Però cada dia son més les persones que defensen 
aquesta via com la única solució política. En el camí del pacte estem els que ens hi 
oposem frontalment a dividir a la societat, els que defensem que encara existeix un 
catalanisme majoritàriament obert e integrador, dialogant i pacifista que rebutja tant 
l’immobilisme com les iniciatives unilaterals que ignoren la legalitat. Els que 
defensem el camí del pacte, creiem que la independència no és la solució. Ni beneficia 
a Catalunya ni a Espanya, ni a la nostra dimensió europea, ni a la nostra manera 
d’entendre el món. La  nostra història ens demostra que la societat catalana funciona 
millor quan està unida i per això apostem per preservar la unitat del poble de 
Catalunya. La solució no és que Catalunya marxi d’Espanya, sinó canviar Espanya. 
Volem evitar un procés de confrontació que produeixi la fractura de la societat 
catalana. I volem obrir un nou pacte entre Catalunya i la resta d’Espanya. La solució 
als problemes dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya no consisteix en marxar 
d’Espanya però tampoc en no fer res per canviar l’actual situació. La solució és el 
diàleg, la negociació i el pacte. Hem de treballar per trencar el bloqueig forçat per dues 
posicions: l’immobilisme i la pulsió recentralitzadora, i la predisposició a la ruptura 
unilateral de la majoria d’escons parlamentaris independentistes, que no es correspon 
al sentiment majoritari dels vots emesos a les últimes eleccions al Parlament de 
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Catalunya. Estem en un estat de dret, un estat de dret que fa que les llibertats de la 
ciutadania siguin possibles i que es garanteixi l’acompliment de les normes legals, de 
les quals ens hem dotat tots i totes. Per aquest motiu, voler imposar unilateralment un 
referèndum per la independència no te avui cabuda en el nostre ordenament jurídic. 
Per aquest motiu, els socialistes reivindiquem un nou pacte que desemboqui en una 
reforma de la Constitució i que passa per la necessitat d’obrir el marc per a una 
reforma constitucional que transformi Espanya en un estat federal, que blindi els drets 
socials, que augmenti la qualitat de la democràcia, que incorpori el compromís 
europeu d’Espanya i que pugui servir com a catalitzador del pacte polític que resolgui 
l’encaix entre Catalunya i la resta d’Espanya. Aquesta reforma culminarà en un 
referèndum sobre l’acord, amb garanties democràtiques i que interpel·li a tothom. 
Creiem que la reforma constitucional ha de tenir el reconeixement de Catalunya com a 
nació amb la seva llengua, identitat, història, tradicions, dret i cultura propis i el 
reconeixement d’Espanya com una nació de nacions que s’enorgulleixi de la diversitat 
cultural i lingüística. Volem una Espanya que reconegui també com a llengües pròpies 
i com a patrimoni cultural de tota la humanitat a més del castellà, el gallec, el basc, el 
català i l’aranès. Gràcies. 
 
Pren la paraula la senyora CASSÀ i diu: Des del grup d’ESQUERRA 
REPUBLICANA considerem que aquesta és una moció molt oportuna perquè tot just 
avui arrenca la recollida d’adhesions al Pacte Nacional pel Referèndum. L’objectiu 
d’aquesta campanya, lluny de dividir, és ajuntar sensibilitats transversals i plurals 
entorn d’aquesta iniciativa. Els dos regidors d’ESQUERRA, que ens hi hem adherit 
just aquest matí, ho hem fet igual que les 20.000 persones que ja ho havien fet aquest 
matí i ho havíem fet a la pàgina del pactepelreferèndum.cat. El pacte, concretament, 
insta als governs català i espanyol a assolir un acord que estableixi les condicions i les 
garanties justes i necessàries per a la celebració d’un referèndum reconegut per la 
comunitat internacional, el resultat del qual haurà de ser políticament vinculant i 
efectiu. Tanmateix, vull recordar que aquests principis han estat assumits pel govern 
català però no pas pel Govern, per l’Executiu espanyol. Per part nostra estem 
convençuts de que es celebrarà el referèndum atès que, en democràcia, la forma més 
raonable de resoldre els dilemes polítics és votant.  
 
Pren la paraula el senyor PROFITÓS i diu: Hem esgotat els cinc minuts? Oi que no? 
No, val, perdó. Més que res perquè no se’m digui que ho faig en el segon torn. Vull 
dir, perquè hi hagi oportunitat de respondre. Senyor regidor, totes aquestes coses amb 
qui les pensen pactar? Amb el govern del PP, de Madrid? No sé, es tracta d’anar 
esperant, esperant, esperant. Perquè la veritat és que jo no els hi veig cap interlocutor 
que estigui disposat a acceptar això que vostès estan dient.  
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Bé. El nostre grup, sense cap mena de 
dubte, votarà, evidentment, com no podia ser d’una altra manera, aquesta moció. I 
també vull dir que sento moltes vegades, hi sento comentaris de dir: “Home, aquesta 
gent del PDCat és que no ens en refiem amb això del referèndum”. Per l’amor de Déu, 
és que tenim els imputats. Què més hem de fer? Nosaltres i la CUP. Val? Posar 
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estelades és pels hiperventilats. Necessitem convèncer als que no estan convençuts. I 
no els convencerem posant estelades a certs llocs o rètols de Municipi per la 
Independència, que ho hem fet. Tots destrossats. I deixem els destrossats perquè la 
gent vegi que s’han destrossat, val? Em diuen: “Per què no els arregles?”. No. No, 
perquè tornarien a estar malament. I deixem també que els de dalt treballin. Deixem-
los treballar. I ho fan en silenci. I ho fan com han de fer. A vegades a mi se’m diu que 
sóc tou, en aquest aspecte. Sí, que se’m diu que sóc tou. Doncs vinc d’un viatge 
d’estudi amb càrrecs electes a Dinamarca, amb l’ACM, per veure l’organització 
territorial, amb vint-i-cinc alcaldes i alcaldesses, per si hi ha un nou país poder-ho 
aplicar. I si no hi hagués un nou país i hagués un altre, per intentar canviar les coses, 
també. Però no és el nostre objectiu, ja es sap, en aquest aspecte, no? Però repeteixo: 
deixem treballar a qui ha de treballar i nosaltres hem d’anar-hi a darrere. L’únic que 
podem fer és anar recolzant, assistir a les concentracions que hi hagi, fer molta 
pedagogia, perquè crec que fer molta pedagogia sense estridències. Això que diu vostè 
de l’estelada, jo el puc entendre, però hi ha sectors en que podem entrar-hi així, que els 
hi hem d’entrar amb pedagogia, explicant com serà el país del futur, com seran les 
nostres pensions, com seran els sous, quin serà el salari mínim interprofessional. Si no 
fem això, estem condemnats al fracàs. I hem de fer-ho. Però crec que hi haurà un 
moment que ho podrem fer.  
 
Pren la paraula el senyor JIMÉNEZ i diu: Per completar, hem decidit parlar tots dos. 
La nostra formació està composada per PDCat i per Demòcrates de Catalunya. 
Nosaltres, evidentment, estem d’acord amb l’adhesió al pacte però, sobretot, nosaltres 
el que volem és (ja ho estem fent) treballar per aconseguir el sí. Si fem el referèndum i 
no aconseguim el sí, mala feina farem. Com organització política hem creat una 
plataforma amb diferents formacions polítiques i fem actes coordinats amb altres 
formacions, per exemple amb ESQUERRA, i estem ja enfocant aquest camí per 
demanar i informar la gent perquè es pugui votar favorablement aquest referèndum. 
Per tant, és lògic que tots dos partits ens adherim a aquesta proposta. 
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: I un matís. Jo crec que vaig firmar el 
dilluns o el dimarts (o sigui, fa dies) però acabava de començar. Per això en tenim ja 
20.000, em sembla que hi ha ara. (El senyor Profitós fa un comentari fora de 
micròfon). Ah, doncs he firmat ja. Bueno. Molt bé. Alguna intervenció més? 
 
Pren la paraula el senyor BERNABÉ i diu: Bé. Jo ho sento molt, però he de discrepar 
amb les seves intervencions. Es demana primer, la gent comença a estar molt cansada 
de si independència sí, independència no i bla bla bla. Aquí es demana un referèndum 
pactat amb l’Estat, per tant no és unilateral i no sé què. Li recordo que la normativa 
diu que l’Estat pot fer referèndums no vinculants, però pot fer els referèndums. Per 
tant, no és il· legal fer el referèndum. De fet vostè abans, després de la seva 
intervenció, sí que parla d’un referèndum que faran. Però bueno, per tant es poden fer 
referèndums, el que no poden és ser vinculants. Però és un flac favor quan defensem el 
referèndum i ja ens posicionem ideològicament perquè el referèndum el que vol és que 
la ciutadania es posicioni a favor o en contra. Per tant, és quan la gent que està molt a 
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favor de la independència es posiciona a que aquest referèndum s’ha de guanyar sí o 
sí, on deixem d’utilitzar l’eina per fer altres coses que no toca fer. Si. Ens toca decidir, 
d’alguna manera. Aquesta pesadilla s’ha d’acabar d’alguna forma. La gent ha de poder 
expressar-se i que votin el que vulguin. I no comencem a dir: “No, no, farem el 
referèndum si anem a guanyar-lo, o si anem a perdre’l. O si el perdem, no el 
recolzarem”. No, no. Fem, decidim i al dia següent, tothom a treballar. Com estem fent 
cada dia la majoria dels ciutadans d’aquest país. Tot el demés, són palles mentals, des 
del meu punt de vista de Rafael Bernabé, com a regidor. Gràcies. 
 
Pren la paraula el senyor VEGA i diu: Una puntualització. El dia després, si la resta de 
pobles de la península ibèrica diuen que volen federar-se, encantat de votar que sí. El 
problema que tenim ara mateix ja no és un sistema polític, és un règim que reprimeix a 
la seva pròpia població per expressar opinions democràtiques. I aquest règim s’ha de 
tombar. I això ho dic, personalment, perquè consti en acta com a opinió personal 
meva. És un règim, ja no és una democràcia. I ha de caure. És una cárcel de pobles.  
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Alguna intervenció més? Passaríem a 
votació. 
 
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per tretze vots a favor dels regidors dels 
grups municipals CiU, ILFC-E, ERC-AM i CPF, quatre vots en contra dels regidors 
dels grups municipals PSC-PM i PP, i per tant, amb el quòrum legal. 
 
El senyor President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia: 
 
Pren la paraula el senyor SECRETARI ACCIDENTAL i diu: Si. Ahir vaig enviar un 
correu electrònic de part del senyor Álvarez amb alguna modificació. Passo a llegir 
com queda.  
 

17. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PARTIT POPULAR 
PER ACONSEGUIR EL MUNICIPI D'ESPANYA MÉS RESPECTUÓS 
AMB ELS ANIMALS 

 
Una sociedad define su calidad humana y cultural por cómo trata a sus animales, entre 
otras muchas cosas. A partir de esta sentencia necesitamos conseguir que todos los 
habitantes de nuestro municipio se sientan orgullosos de vivir en les Franqueses del 
Vallès siendo este el municipio más respetuoso con sus animales, tanto domésticos, de 
granja como en libertad. 
 
Todas las acciones que tomemos como sociedad para el bienestar de nuestros animales 
y sus propietarios tendrán en cuenta, como no puede ser de otra forma, nuestros 
derechos y consecuentemente nuestras obligaciones. 
 
-Analizar todas las zonas verdes que en la actualidad están infrautilizadas para 
acondicionar las más oportunas como espacios donde puedan estar los perros sueltos sin 
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causar riesgo en ellos u otros. Ya existen varias de estas zonas y está más que 
demostrado sus beneficios. 
 
-Creación en alguno de los espacios acondicionados para perros sueltos de un “espacio” 
de homenaje donde las personas/familias que hayan sufrido la muerte de alguno de sus 
animales domésticos pueda poner a voluntad una placa conmemorativa donde poder 
recordarlo. 
 
-Realizar campañas periódicas de vacunación de animales y esterilización de gatos en 
semi libertad. Nuestros animales tienen que estar sanos por ellos y por nosotros. Control 
de las perreras/protectoras que colaboran con nuestro municipio. 
 
-Campañas para que todos los animales del municipio estén correctamente registrados 
como exige la normativa municipal y así tener un mejor control de nuestro censo 
animal. 
 
-Ya es obligatorio la recogida de excrementos de nuestras mascotas. Controlar más 
efectivamente que se cumpla y añadir la obligación de echar agua donde nuestras 
mascotas orinen. Realización por parte del ayuntamiento de una campaña de 
concienciación facilitando botellas apropiadas para quien lo solicite. 
 
-Colaboración y acuerdos con las empresas comerciales y de restauración que quieran 
facilitar el acceso o espera de nuestros animales en sus negocios. Identificación clara 
por parte de dichos comercios de dicho compromiso con los consecuentes beneficios 
comerciales. 
 
-Estudiar ventajas fiscales/municipales con las empresas ejemplares en el respeto con 
los animales. 
 
-Promoción y ayuda en todo lo posible a las asociaciones donde exista una implicación 
en el buen trato a los animales o sean modélicas. 
 
-Aumentar el control sobre la caza en nuestro municipio y obligatoriedad de respetar al 
máximo toda la normativa existente. Sería un sueño conseguir un municipio libre de 
caza. 
 
-Coordinación con las escuelas para dar a conocer los animales a sus alumnos en 
colaboración con las diferentes actividades que ya existen en el municipio. Granjas, 
hípicas, asociaciones caninas, etc. 
 
-Colaboración entre diferentes entidades para el uso de animales para diferentes terapias 
con gente mayor, niños, discapacitados, etc. 
 
-Prohibición de cualquier tipo de espectáculo donde se denigren a los animales. 
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-Creación de un equipo de trabajo municipal que organice y coordina todas la acciones e 
ideas para conseguir con éxito nuestro objetivo. 
 
-Preparación de la Policía Municipal para saber actuar en caso de animal extraviado, 
maltratado o abandonado. 
 
-Preparación por parte de la Policía municipal acerca de las normativas agrarias sobre el 
trato a los animales de granja para poder informar a las autoridades competentes en caso 
de incumplimiento. Dicho cumplimiento conlleva muchos beneficios para todos como 
sociedad. 
 
 
REDACTAT DEFINITIU 
 
Una sociedad define su calidad humana y cultural por cómo trata a sus animales, entre 
otras muchas cosas. A partir de esta sentencia necesitamos conseguir que todos los 
habitantes de nuestro municipio se sientan orgullosos de vivir en Les Franqueses de 
Vallés siendo este el municipio más respetuoso con sus animales, tanto domésticos, de 
granja como en libertad. 
 
Todas las acciones que tomemos como sociedad para el bienestar de nuestros animales 
y sus propietarios tendrán en cuenta, como no puede ser de otra forma, nuestros 
derechos y consecuentemente nuestras obligaciones. 
 
Por todo esto, el grupo municipal del Partido Popular propone al Pleno de la 
Corporación la adopción de los siguientes  
 
ACUERDOS: 
 
Primero.- INSTAR al gobierno municipal para que dé impulso para la realización de las 
siguientes actuaciones, a través de los órganos municipales competentes y de las 
campañas que sean necesarias, con la finalidad de: 
 
-Analizar todas las zonas verdes que en la actualidad están infrautilizadas para 
acondicionar las más oportunas como espacios donde puedan estar los perros sueltos sin 
causar riesgo en ellos u otros. Ya existen varias de estas zonas y está más que 
demostrado sus beneficios. 
 
-Estudiar la creación en alguno de los espacios acondicionados para perros sueltos de un 
“espacio” de homenaje donde las personas/familias que hayan sufrido la muerte de 
alguno de sus animales domésticos pueda poner a voluntad una placa conmemorativa 
donde poder recordarlo. 
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-Realizar campañas periódicas de vacunación de animales y esterilización de gatos en 
semi libertad. Nuestros animales tienen que estar sanos por ellos y por nosotros. Control 
de las perreras/protectoras que colaboran con nuestro municipio. 
 
-Campañas para que todos los animales del municipio estén correctamente registrados 
como exige la normativa municipal y así tener un mejor control de nuestro censo 
animal. 
 
-Ya es obligatorio la recogida de excrementos de nuestras mascotas. Controlar más 
efectivamente que se cumpla y añadir la obligación de echar agua donde nuestras 
mascotas orinen. Realización por parte del ayuntamiento de una campaña de 
concienciación facilitando botellas apropiadas para quien lo solicite. 
 
-Colaboración y acuerdos con las empresas comerciales y de restauración que quieran 
facilitar el acceso o espera de nuestros animales en sus negocios. Identificación clara 
por parte de dichos comercios de dicho compromiso con los consecuentes beneficios 
comerciales. 
 
-Estudiar ventajas fiscales/municipales con las empresas ejemplares en el respeto con 
los animales. 
 
-Promoción y ayuda en todo lo posible a las asociaciones donde exista una implicación 
en el buen trato a los animales o sean modélicas. 
 
-Aumentar el control sobre la caza en nuestro municipio y obligatoriedad de respetar al 
máximo toda la normativa existente.  
 
-Coordinación con las escuelas para dar a conocer los animales a sus alumnos en 
colaboración con las diferentes actividades que ya existen en el municipio. Granjas, 
hípicas, asociaciones caninas, etc. 
 
-Colaboración entre diferentes entidades para el uso de animales para diferentes terapias 
con gente mayor, niños, discapacitados, etc. 
 
-Prohibición de cualquier tipo de espectáculo donde se denigren a los animales. 
 
-Creación de un equipo de trabajo municipal que organice y coordina todas la acciones e 
ideas para conseguir con éxito nuestro objetivo. 
 
-Formación a las áreas que corresponde para saber actuar en caso de animal extraviado, 
maltratado o abandonado. 
 
- Formación a las áreas que corresponde acerca de las normativas agrarias sobre el trato 
a los animales de granja para poder informar a las autoridades competentes en caso de 
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incumplimiento. Dicho cumplimiento conlleva muchos beneficios para todos como 
sociedad. 
 
Segundo.- TRASLADAR estos acuerdos a todas las áreas del ayuntamiento afectadas. 
 
Tercer.- INFORMAR a la ciudadanía, a través de la web municipal, boletín municipal y 
redes sociales, sobre la adopción de estos acuerdos. 
 
El senyor President demana si hi ha alguna intervenció al respecte. 

 
Pren la paraula el senyor ÁLVAREZ i diu: Bueno. Creo que está bastante claro cuál es 
el objetivo de esta moción, que es ni más ni menos que convertirnos en el municipio 
más respetuoso con sus animales. Partiendo de la base que los animales no son un 
objeto y no pueden ser tratados como tal. Hay ciudades y municipios que invierten y 
compiten por tener la plaza o catedral más bonita, la torre humana más alta o la playa 
más premiada. Nosotros tendríamos que ser la más implicada en el bienestar de sus 
animales y propietarios, cosa que nos beneficia a todos, al margen de que tengamos o 
no animales. Para llegar a acuerdos con varios de mis compañeros, creo que tenemos 
que modificar el punto dos, seis y ocho, donde pone “creación”, sustituirlo por 
“estudiar”. El punto dos es el del espacio de homenaje. Perdona? (El senyor Bernabé 
fa un comentari fora de micròfon). Si, si, por eso. El punto dos es el de la creación, 
estudiar, en vez de creación, estudiar la creación en alguno de los espacios 
acondicionados de un espacio de homenaje. Y los otros dos puntos hacen referencia al 
tema fiscal. Estudiar cuáles serían esas ventajas. Quitar de la moción donde pone “mi 
sueño de municipio libre de caza, que no de mi cabeza”. Si, en la moción, donde pone 
que sería un sueño tener un municipio libre de caza, quitarlo eso, decir que se cumpla 
al máximo la normativa existente, etc. Quitar la frase de “mi sueño”, porque bueno, es 
un sueño mío y ya está, ¿no? Mejor, creo que estaríamos mejor sin hacer cursos de 
éstos para niños de diez a doce años para educarles para la caza, tal y como se ha 
hecho en otros sitios. Hacer hincapié, por último, en los dos últimos puntos, que 
pueden dar lugar a algún malentendido. Nuestra Policía está realizando una labor 
impecable, además lo puedo cerciorar en mi propia piel, respecto al mundo animal, y 
me gustaría, con estos puntos, pedir únicamente más formación e información por 
parte de las autoridades competentes, pero ya no sólo a nuestra Policía, sino a quien 
quiera participar, cualquiera que quiera participar en esta formación por parte de 
organismos agrarios o por parte del SEPRONA, pues yo creo que el saber, en este 
caso, no ocupa lugar. Básicamente, muchos de estos puntos están enfocados para 
nuestros hijos, para implicar que nuestros hijos sepan convivir y respetar más a los 
animales. Yo prefiero que mis hijos lloren con El rey León que con La Cenicienta. Por 
otra parte, me gustaría tener el soporte afirmativo de absolutamente todos los regidores 
y poder celebrar, dentro de uno o dos años, la consecución de ser un municipio 
modélico en el respeto y convivencia con los animales. Creo que, si es así, consideraré 
que habrá valido la pena los años que he estado como regidor. Gracias. 
 



Ple 23/02/2016 – pàg. 79 

Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Molt bé. Aquests canvis estan consensuats 
amb el govern, aquests matisos. I compartim plenament la moció que presenta el 
regidor Javier Álvarez. (La senyora Pruna fa un comentari fora de micròfon). Només 
un matís: la Rosa em diu que el SEPRONA ja no està aquí, són competències dels 
d’allà, però això és de matís. Molt bé, l’aportació. Alguna intervenció al respecte? 
 
Pren la paraula el senyor BERNABÉ i diu: Bueno, jo ja a la Junta de Portaveus vaig 
dir que em semblava que no estava ben estructurat, tot i que l’esperit de la moció és 
correcte. Vaig demanar que fes un esforç amb el Secretari per, clar, es presenta vint-i-
quatre hores abans, modificada, quan això ho vam parlar dijous passat. D’entrada, no 
em sembla massa ètic. O sigui, una moció ha de venir presentada i si s’ha de fer 
alguna esmena, s’ha de fer amb quaranta-vuit hores de temps, que és el que marca una 
mica la normativa, no vint-i-quatre hores abans. Això d’entrada. Dit això, nosaltres 
estem a favor i votarem la moció. Estàvem a favor tal i com estava, tot i que seguim 
considerant que era un calaix de sastre on anava tot col·locat amb reflexions personals 
pel mig i tal, però bueno, és el seu estil. És una cosa desenfadada però amb contingut. 
Li votarem, li votàvem al principi, sense tants estudis i sense tantes coses, continuarem 
votant-li. 
 
Pren la paraula la senyora CASSÀ i diu: Nosaltres també l’avanço que compartim 
l’esperit de la moció i votarem a favor. De fet, com vostè ja constatava, aquests darrers 
anys ha millorat molt la consciència col·lectiva a favor del bon tracte cap als animals, 
que sovint n’han de patir tractes cruels i a vegades abusius. No hi ha dubte: si les 
persones tenim el deure de tractar bé els animals és perquè els animals tenen drets. I 
aquests drets els hem de defensar entre tots. Llavors, en aquesta moció hi ha molts 
àmbits on podem actuar que vostè també els ha exposat, com la protecció i tinença 
d’animals, les condicions de manteniment, els animals potencialment perillosos, 
normes sanitàries, la convivència a la ciutat, identificació del cens. N’hi ha moltes que 
s’hi podrà continuar treballant de ben segur. Doncs això, manifesto que hi votarem a 
favor, de nou.  
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Alguna intervenció més? Passaríem a 
votació. 
 
SOTMESA a votació la moció, 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: 
 

18. MOCIONS, PRECS I PREGUNTES 
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Tenen cinc minuts per fer preguntes. 
Alguna intervenció? 
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Pren la paraula el senyor VEGA i diu: Gràcies. Repartirem les intervencions entre els 
tres membres del grup. Bé. Una pregunta al senyor Ganduxé i al senyor Jiménez sobre 
un tema d’habitatge protegit. Tinc constància d’un cas d’una persona d’aquest 
municipi, usuària de Serveis Socials, la qual està apuntada al Registre d’Habitatge 
Protegit i l’arriba una carta de la Generalitat dient si pot acreditar que té uns ingressos 
per poder accedir, uns 180 Euros. En aquesta carta es diu que es pot acreditar amb 
ingressos d’ajudes socials, perquè és una persona que és usuària de Serveis Socials. Es 
fa un informe d’aquest ajuntament dient que l’Ajuntament avala aquesta persona. 
Resulta que la Generalitat li contesta (i això és de maig de 2016) que no té ingressos. 
La carta de l’Ajuntament o s’ha perdut o no sé què ha passat a la Generalitat, que la 
Generalitat no ha tingut en compte l’informe de l’Ajuntament. Crec que és un cas que 
s’hauria d’investigar perquè no és normal que des de mitjans de l’any passat aquesta 
persona no té habitatge, ha anat al Síndic de Greuges, l’han contestat i aquest tema ha 
quedat perdut en el limbo. No pot ser. Si a la carta de la Gene deia que valia un ajut 
municipal, això s’ha de revisar, alguna cosa ha sortit malament. Segon cas: mateixa 
persona. Com pot ser que una persona a la que fa sis mesos (bueno, dintre de pocs dies 
fa sis mesos) Serveis Socials li van dir que esperés un plaç en el que estudiarien si li 
canviaven l’assistenta social o no, han passat sis mesos sense rebre cap tipus de 
comunicació de l’Ajuntament (una usuària de Serveis Socials), se l’ha acabat el plaç 
d’ajudes que teniu de banc d’aliments i està totalment desatesa. I ningú l’hi ha 
comunicat en sis mesos. Però resulta que no és l’únic cas d’endarreriments en els 
processos. Tenim constància de gent gran que truca d’urgència a Serveis Socials i 
triguen en contestar-li (per urgències) d’un a dos mesos. Això és normal? Això és un 
funcionament de Serveis Socials normal? Jo crec que no. Gràcies. 
 
Pren la paraula la senyora PERICAS i diu: Al regidor Torres. Pel que fa a la tarja de la 
Deixalleria, quan la tindrem? Ja s’ha perdut dos mesos sencers. I com es compensaran 
aquests dos mesos al ciutadà, en el tema dels beneficis que es retornen? Pregunta pel 
regidor Ganduxé o Jiménez. Es van comprometre a fer-nos arribar la taxa d’inspecció 
de pisos buits de grans tenidors. Ens van dir que ens enviarien una proposta abans del 
Ple. Des de l’octubre que estem esperant. Tindrem l’ordenança aquest any, o per quan? 
Què en pensen fer dels més de cent habitatges buits que tenim al municipi? Regidora 
Pruna, pregunta que hem fet en anteriors Plens. Quan ens donarà resposta a les 
al·legacions i esmenes presentades amb errors detectats al catàleg de camins de la 
Diputació? Al regidor Torres, una altra vegada. Degut a l’última sentència que anul·la 
el concurs de l’enllumenat públic, i vista la inversió realitzada per l’empresa, quina 
solució té prevista l’Ajuntament per aquest tema? Regidor Ganduxé, hi ha algun 
condicionant o actuació que depengui de l’Ajuntament pel que fa als semàfors que no 
estan en marxa encara (estem parlant dels de la cruïlla) per tant, quan es posaran en 
marxa? I bé, l’última pregunta seria: podria començar preguntant si en els darrers 
mesos hi ha hagut algun tipus de comunicació, informe, en aquest Ajuntament, des de 
la Diputació de Barcelona cap a l’Ajuntament en relació a la cruïlla. Però ja sabem que 
en una reunió del passat vuit de febrer a Marata, l’Alcalde va confirmar que sí tenien 
un estudi. La veritat és que ens hem quedat molt estorats i molt decebuts. Saber que 
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certes informacions s’amaguin als regidors i regidores de l’oposició, així com també 
als membres de les Comissions que estan treballant en aquest tema. Entenem, doncs, 
que és urgent. I l’exigim fortament que convoqui a la Comissió, que estava destinada a 
treballar a fons aquest tema i a proposar la millor solució de mobilitat. I no vulgui 
seguir manegant de manera barroera al veïnat. Esperem també que altres regidors 
d’aquest equip de govern, que en el seu moment van acompanyar-nos en el camí de 
buscar un consens entre tots els veïns i veïnes, ara facin valer la veritat d’aquell canvi 
que proposàvem que tindrien al govern i que ells en formessin part. De moment, no el 
veiem per cap cantó. Demanem, doncs, transparència i democràcia. Perquè la 
transparència donarà democràcia. I sobretot, per respecte pels veïns i veïnes que volen 
treballar i estan disposats a dedicar el seu temps sense cobrar per solucionar aquest 
problema. Convoqui ja les comissions i faci’ns arribar, si us plau, els informes que els 
hagi fet arribar la Diputació, encara que no hagin entrat per Registre.  
 
Pren la paraula el senyor BERNABÉ i diu: Bueno, com que vam fer la xapussa que 
van fer, enlloc de fer entrar pel cantó que tocava van fer entrar per l’altra banda, ara 
resulta que teníem cotxes que s’havien acostumat a travessar la plaça de punta en 
punta. L’altre dia s’han posat dos bancs no per disfrutar els ciutadans, sinó perquè no 
passin, enlloc d’ajuntar les jardineres, que hagués sigut el més correcte. Ajuntem les 
jardineres, que s’havien d’haver ajuntat des del principi i no es va fer, perquè un veí 
pogués entrar per on li donés la gana, pels dos cantons (perquè ho va fer per això), i 
ara posem bancs. La farola ja s’ha tirat a terra, un cotxe fent maniobres. Avui m’he 
assegut quinze minuts. Un cotxe ha intentat sortir per allà, tot i els bancs ha hagut de 
fer-ho. I al carrer Rosselló, que ara és baixada, cinc cotxes en contra direcció cap a 
l’Hospital, en un quart d’hora. I això ve del nyap de la plaça Espanya perquè no es va 
acceptar el primer projecte. Es va manipular i es va acabar posant un projecte que 
l’anava bé a una empresària de la zona. Gràcies. 
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Ja està, ja està. Alguna intervenció més? 
 
Pren la paraula el senyor PROFITÓS i diu: A veure, unes quantes preguntes. En primer 
lloc, la pregunta que els hi acaba de fer la regidora sobre el tema de l’estudi de la 
Diputació, la reunió amb els veïns de Marata, etc., tinguin-la repreguntada per part 
nostra. De fet així havíem quedat, que la pregunta era dels dos grups. En qualsevol cas, 
senyor Colomé, vostè ha dit ara fa una estoneta que aquest Ajuntament tancaria el 2016 
amb un superàvit previst de tres milions d’Euros. Digui’m si us plau a què es pot 
destinar, o què farem d’aquest superàvit. Perquè és bastant poc lògic que amb això 
seguim mantenint un deute viu de 11.195.000 Euros per una banda, i per una altra banda 
ens endeutem més amb els amics de Sorea i els hi demanem a ells 1.089.000 Euros a un 
tipus d’interès d’un Euríbor+2. Senyora Pruna. La setmana passada per Junta de Govern 
es van aprovar les bases del concurs pel manteniment de camins. Jo no sé si, a veure, 
suposo que això van fer-ho sense que el senyor Jiménez ho sapigués perquè hi havia el 
compromís de parlar d’aquest tema en el Consell del Poble de Corró d’Amunt i no sé si 
vostè havia parlat amb l’Associació de Veïns de Corró d’Amunt o va ser la seva tècnica. 
Expliqui’m una mica si havia tingut alguna conversa amb l’Associació de Veïns de 
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Corró d’Amunt, que té una pila de quilòmetres de camins i hi havia un compromís per 
part seva de posar en coneixement de l’Associació per una banda i del Consell del Poble 
per una altra. Això, abans de que arribés al final. Senyor Ganduxé, també no fa gaire 
vam obrir l’última plica d’un concurs en relació al projecte del centre anomenat Centre 
Cultural, si no m’equivoco. Vostè n’és conscient de que el sobre que parla del 
pressupost puntua molt més que el sobre que parla de les condicions tècniques? Suposo 
que n’és conscient perquè això és una directriu política, no sé si seva o de tot el govern 
però suposo que en són conscients que això ens pot portar a que guanyin projectes 
empreses que tècnicament han presentat no diré una merda, però una cosa molt 
mediocre i que han quedat molt darrere en la puntuació però que senzillament a través 
d’una rebaixa de preu (com a mínim inicial perquè després si la feina l’han de fer dues 
vegades i la cobren dos cops, doncs ja fan les paus) acaben guanyant un concurs, 
repeteixo, tècnicament, molt inferior a les propostes que ens ha fet altra gent. Primer 
saber si n’és conscient i després si li sembla que és correcte o si pensen fer alguna cosa 
per solucionar-ho. Què més? Senyor Jiménez, vostè va signar fa poc també la resposta a 
les al·legacions que diferents propietaris del sector U van presentar contra les quotes. Es 
van rebutjar totes les al·legacions excepte una que a mi m’ha cridat l’atenció. La 
presentaven les mateixes persones, les mateixes empreses, que són propietàries de la 
parcel·la on està ubicat el Mercadona. En aquesta gent, que suposo que ningú té dubtes 
que són els propietaris del sector que més beneficis n’han obtingut, per no dir els únics, 
són els únics als que se’ls hi va acceptar parcialment les al·legacions. Si ens pot explicar 
una mica el per què. I llavors, en la resposta que donava vostè a la resta de propietaris 
que, entre d’altres coses, parlaven del greuge que representava que en allà hi hagués un 
Mercadona i ells no poguessin demanar-lo, els hi deia que la llicència del Mercadona 
s’havia donat seguint tots els tràmits i que era una cosa perfectament normal. No sé, vull 
dir, és possible que realment estem dient això i que des del govern es defensi que la 
situació del Mercadona, ara mateix, és absolutament normal? I sí, llavors, referent als 
actes del dia vuit que tenen previst pel Dia de la Dona, comptant que només falten 
quinze dies, detallin-nos si us plau, horari i actes en que ha de consistir. Més que res 
perquè suposo que és una cosa que ja la deuen tenir, com ens han dit, estudiada i 
pensada (trenta segons, molt bé) i, si, els actes del dia vuit, els actes del Dia de la Dona. 
En què consistirà l’acte protocol·lari que ja tenen previst fer i a quina hora es farà. I 
detallin-me també si us plau en què consistirà ja que sembla que no tothom ho té massa 
clar, l’adequació de la zona de davant de l’escola Camins. Si ja tenen claríssim el que 
s’ha de fer, a veure si ens ho poden dir.  
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Molt bé, passaríem a contestar. Comencem 
pel senyor Moisés Torres.  
 
Pren la paraula el senyor TORRES i diu: Bueno. Sobre el contrato o la sentencia sobre 
el contrato de la iluminación pública estamos estudiando la situación y cuando 
tengamos algo en concreto y claro lo comunicaremos en el Pleno para que quede todo 
claro para todos. Sobre las tarjetas de la Deixalleria, tengo que decir que ya las tenemos, 
me he traído una para que la veáis. Se han entregado ya a Correos y a partir del lunes se 
empiezan a repartir. Y estos dos meses que ha habido atraso por culpa nuestra, también 
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lo reconozco, a partir del 1 de abril (que se comunicará también a través de la página del 
Ayuntamiento) se podrá empezar a computar los dos meses la tarjeta ésta, que será una 
faena que haremos desde nuestra área. Desde nuestra área o desde alguna otra área. 
Gracias. 
 
Pren la paraula la senyora PRUNA i diu: Bé. Senyora Pericas, sobre el catàleg de 
camins les al·legacions que es van fer, nosaltres ho hem reclamat. Deuen tenir molta 
feina perquè, de fet, és un gran catàleg, però no el tenim encara. Quan el tinguem ja 
sabeu que primer sempre va al Consell de Pagesia, però que després serà a exposició per 
tothom perquè el pugui tenir i veure. Contestant al senyor Profitós, jo li puc dir del 
concurs de camins, que vostè sàpiga que està aprovat, no està encara doncs per presentat 
el concurs perquè s’hi presentin els millors i que ho agafi el millor. Jo, referent al que 
em diu de Corró d’Amunt, l’any passat sí que la tècnica Teresa Serra i jo mateixa vam 
anar a un acte del Consell del Poble de Corró d’Amunt, però no pel contracte de camins, 
vam anar perquè hi havia pols, perquè hi havia queixes de la manera que els que ara 
estan fent la feina dels camins, doncs que si hi havia pols, que si agafaven part dels 
marges. És a dir, problemàtiques del que està fent la feina ara dels camins, res més que 
això. Una vegada tinguem el que guanyi el concurs de camins (que per cert, s’ha 
ampliat el pressupost pels camins, que jo penso que ens hem de dir que les Franqueses 
és un dels pobles, per no dir dels únics, que fa aquesta feina), bé, ara quan tinguem el 
guanyador, que no sabem qui serà, doncs quan hi hagi, llavors hem de parlar quines 
incidències o què és el que l’any passat la Teresa es va quedar amb camins que deien 
que no eren tan necessaris i amb d’altres que ho eren més. Però bé, això no afecta al 
concurs dels camins. Jo, és l’única cosa que puc dir-li, val? 
 
Pren la paraula el senyor JIMÉNEZ i diu: Bueno, en principi li complementaré 
l’explicació de la senyora Pruna, que jo crec que ja l’ha respost al senyor Profitós. Sí 
recordar-li que en el Consell del Poble vam invitar a la tècnica de Medi Ambient per 
explicar els processos i apart de que les sol·licituds que s’han fet després les hem tractat 
amb una interna, cada interna o Ple dono les explicacions, no només a l’Associació de 
Veïns sinó a tothom que forma part del Consell, per tant entenc que no és voluntat de no 
informar. No obstant, amb l’explicació que ha donat la senyora Pruna jo li vull fer una 
invitació concreta perquè assisteixi al Consell del Poble de Corró d’Amunt un cop 
tingui això ja complimentat i que faci l’explicació com a responsable. Entenc que 
m’accepta la invitació i per tant, podran debatre tots els temes que vulguin de Medi 
Ambient i de les altres àrees, evidentment que ella és responsable. Amb el tema de 
l’habitatge, senyor Vega, jo voldria parlar de coses que siguin generals, no de casuística 
d’una persona en concret perquè les casuístiques tenen un historial, tenen un 
procediment clínic, tenen un procediment assistencial. No m’ha donat el nom, però és 
igual, no me’l doni perquè aquí no és el lloc ni el foro per tractar aquests temes, que són 
de caire personal. Per desídia o per mala gestió no hi ha cap persona, si s’ha adreçat a 
nosaltres, que triguin per una qüestió de Polítiques Socials més de dos mesos. El que sí 
que a vegades fan, que li recomanem un itinerari, li recomanarem unes actuacions a fer, 
i en molts cassos són persones que tenen unes dificultats, que tenen un estat molt 
concret i no compleixen amb aquestes directrius que se li dóna. Per tant, la demora no és 
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exactament perquè siguin els tècnics. També ha d’entendre una cosa: normalment són 
persones majors d’edat, són persones que estan en ple raonament de les coses que sanen 
la majoria de vegades, i nosaltres no podem obligar a que facin una cosa que no sigui 
voluntat pròpia. En el tema de la taxa d’habitatges buits, juntament amb el regidor 
Ganduxé ja la tenim pràcticament avançada. El que sí és que hem rebut consideracions 
tant per part de la Diputació com del Consell Comarcal en que es podia millorar la 
proposta que nosaltres fèiem. Per tant, hem d’acabar de confeccionar aquest text, 
aquesta taxa, i la proposarem en breu. També notificar-los que el proper dimarts a les 
nou tenim reunió amb el Consell Comarcal per ja tenir la minuta de col·laboració en tots 
els aspectes que han de fer amb nosaltres. Vol dir que a partir de dimarts, un cop hagin 
presentat aquesta proposta l’equip de govern, convocarem a la resta de grups polítics per 
explicar quin és l’abast d’aquest acord i quan es comença a fer. Amb el tema dels 
habitatges buits, la Direcció General no vol fer una sessió directa als ajuntaments per la 
gestió dels habitatges. Això no ho fa tant en quant siguem les Franqueses, sinó ho fa en 
l’àmbit nacional, ho volen gestionar ells. Sí he de dir que nosaltres veiem una millora en 
la gestió. No és que s’hagin guanyat molts dies en les resolucions però que sí que ha 
millorat. No obstant, ja l’he dit al principi: cada cas és diferent. I l’atenció telefònica hi 
ha coses que, si ens truquen, no les podem atendre. Ja he dit que són característiques 
especials. Ho torno a dir: si tenen algun problema que vostès a mi sí que em poden dir 
noms i cognoms, jo el que no puc fer és, per temes que ja ho entenen vostès, però sí que 
els hi puc dir el que l’hem recomanat en un cas o en un altre. I no hi ha cap 
inconvenient, sembla que em repeteixo en el mateix, però és que és la veritat, senyor 
Vega, no ha vingut ni una sola vegada vostè a veure’m per parlar-me de temes socials. 
(El senyor Vega fa un comentari fora de micròfon). No, a mi no. A mi personalment, 
vostè no ha vingut. Quan hem parlat vostè i jo, hem parlat en grups, quan ha vingut una 
representació d’un grup municipal, i amb altres grups municipals. Però vostè 
personalment, a mi, a preocupar-se d’una persona amb nom i cognoms, no ho ha fet. I 
això, miri, està malament que juri, però ho juro. D’acord? O sigui, així de clar. Ara, 
escolti, a la seva disposició. Cada vegada que vulgui, venen i tractem els temes. (El 
senyor Bernabé fa un comentari fora de micròfon). No, les persones (El senyor Alcalde 
comenta que ja l’està contestant), perquè vostès puguin anar, les persones necessiten en 
tot cas una autorització de la persona, si és que no està i a més a més, la voluntat. Però 
com regidors, o jo mateix com regidor, jo no puc assistir a cap persona que ve a ser 
atesa a Polítiques Socials, d’acord? Ara, sí que puc informar de l’estat d’un cas i la 
situació que hi ha. És com si vostè, en un cas de Salut, diguessin: “Bueno, com és 
regidor vol que l’expliqui quina és la malaltia que te aquest senyor”. Doncs a mi, com a 
regidor, em diran que no, que jo no puc accedir a aquesta informació, que té un procés. I 
aquest és igual, exactament igual. Les quotes urbanístiques. Jo només faig una menció i, 
en tot cas, el senyor Alcalde ja contestarà, ja ampliarà, perquè hi ha moltes coses que ell 
les ha dut personalment i sé que té més coneixement en aquests temes puntuals que jo 
perquè ve de temps enrere i ell ha tingut un seguiment més continuat. Però aquestes 
diferències, si hem atès, és perquè tenien raó. Evidentment hem estimat perquè quan 
s’han estimat i jurídicament tenien raó, havíem d’admetre-ho. No és una voluntat 
personal, d’aquest sí o aquest no. Ara, vostès poden fer les consultes i, si les consultes 



Ple 23/02/2016 – pàg. 85 

jurídiques o tècniques no li corresponen, doncs escolti, facin les al·legacions o les 
denúncies que creguin convenients.  
 
Pren la paraula el senyor GANDUXÉ i diu: Senyora Pericas, vostè em pregunta com els 
semàfors de la cruïlla de Marata començaran a funcionar. Bé, quan Endesa ens connecti 
a la xarxa. Fa molt de temps que ho tenim demanat però és l’únic que falta. I senyor 
Profitós, em pregunta si sóc conscient del plec de condicions de contractació del 
projecte bàsic, d’execució i direcció del Centre Cultural. Evidentment que sóc 
conscient. Miri, això ho redacten tècnics de la Casa i juristes. I vostè em pregunta si està 
bé o no. Jo m’imagino que tot és millorable. A la vida, tot és millorable. Ara, home, les 
baixes temeràries que hi ha són molt temeràries. I quan hi ha baixes temeràries, els 
nostres tècnics i la Mesa el que han de fer és demanar justificació de per què hi ha hagut 
aquestes baixes. I això és el que hem fet. Demanarem justificació. (El senyor Bernabé fa 
un comentari fora de micròfon). Val, però les hem de demanar. S’han de demanar i això 
és el que hem fet. Torno a repetir: és millorable tot, eh, vull dir que si vostè em diu que 
sóc conscient, evidentment que sí, només faltaria. 
 
Pren la paraula el senyor MARÍN i diu: Si, bé. Jo li contestaré al senyor Bernabé sobre 
el tema que estava preguntant de la plaça Espanya. Bé. L’he de dir que estem davant 
d’actes incívics. Però en majúscules. I davant d’això, només hi ha una resposta, i és el 
compliment de la Llei de trànsit. Ni més ni menys. També li voldria dir una cosa: vostè 
m’estava parlant de cinc, sis, que ha vist avui. Jo li podria dir que la freqüència de pas, 
estic tirant de memòria, però estava sobre tres mil cotxes a la plaça. Per tant, voldria dir 
que cinc cotxes i que hi ha molts més, per sort, que compleixen amb les normes de 
trànsit. En quant al tema de validar, o no, urbanísticament, perquè hi hagi persones (la 
plaça, eh) que passen o fan la drecera o tenen actes incívics, home, jo no puc acceptar-
ho, evidentment. Si hi ha persones que no fan el que han de fer, doncs òbviament, com 
he dit abans, el que toca. Però això no condiciona a que es pugui validar 
urbanísticament, o si o no, la plaça. Jo crec que la plaça no és discutible que és un èxit, 
per mi i per molta gent. Li voldria dir que, com a resposta també, que des de la Policia 
Local s’està intervenint. I evidentment s’està actuant i no és cap secret que més d’un i 
més de dos estan sent sancionats. I estarem allà fins que corri la veu de que això no s’ha 
de fer. I per evitar aquestes situacions que vostè ha comentat.  
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Per finalitzar, contestar al tema de 
l’enllumenat públic. El tema de l’enllumenat públic tenim una sentència negativa d’un 
contenciós administratiu però que no entra en el fons de la qüestió a valorar-ho. Hem 
parlat amb els nostres advocats, hem parlat amb l’ACM, hem parlat amb PRICE 
WATERHOUSE, que són els que ens havien fet l’informe i ens recomanen (i 
evidentment ja ho hem fet) és fer un recurs davant del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya perquè creuen que tenim tota la raó. En aquests moments no s’han demanat 
mesures cautelars per tant, significa que l’enllumenat públic el segueix portant qui l’està 
portant i qui el va guanyar. Ja veurem com acaba el procés. Jo crec que acabarà 
positivament. L’informe de la cruïlla, si us ho puc dir públicament, ho vaig dir a la Junta 
de Portaveus: la Diputació ens va enviar un esborrany als tècnics. Nosaltres no som la 
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UDEF, no llençarem esborranys. No tenim l’informe oficial. I fins que no tinguem 
l’informe oficial, que no sé què posarà, no el donarem a la llum. (El senyor Bernabé 
afirma fora de micròfon que sí que ha vist l’informe). No, no, l’oficial no l’he vist. 
L’esborrany l’han vist els tècnics. (El senyor Bernabé fa un comentari fora de 
micròfon). No, és que ens l’han donat, la Diputació, als tècnics, a nosaltres, a 
l’Ajuntament, al govern, sí que ens l’han donat perquè mirem que no hi hagi cap 
bestiesa, però no de les solucions. I no de les solucions. (La senyora Pericas fa 
comentaris fora de micròfon). Escolta’m, i no de les solucions, val? Llavors, fins que no 
tinguem l’informe oficial, no es farà públic. No es farà públic perquè no sé què posarà 
l’informe oficial. Punt número ú. Punt número dos. Ens reunim amb la gent de Marata, 
perquè la gent de Marata, en el Regidor al teu barri, li demanen al regidor que ens 
reunim amb ells. I ens reunim amb ells. I ells ens presenten una proposta de pacificació 
del camí. I allà hi havia tothom, eh. Hi havia Unió de Pagesos, hi havia la gent de 
Marata, etc. I ens presenten una proposta de pacificació del camí. Què els hi diem? Hi 
ha coses que les veiem molt bé, però ho hem de passar primer per la Comissió de 
Mobilitat perquè l’informin i segon, convocar a les Comissions i explicar-ho. I les hem 
de tancar. Quan tinguem l’informe, quan tinguem el projecte una mica valorat del que la 
gent de Marata vol, perquè hi ha els diners que hi ha, ho portarem a la Comissió, no 
patiu. Els portarem seguríssim a la Comissió. I la Comissió no sé si està creada per fer 
un dictamen o no, però que la gent s’expressi. I aquí ho tancarem, perquè ja s’ha de 
tancar. (El senyor Bernabé demana fora de micròfon el perquè li va dir a la gent de 
Marata que havia arribat un informe). No, vaig dir el mateix, el mateix que he dit ara. 
(El senyor Profitós comenta fora de micròfon que és el mateix que s’havia dit fa quinze 
dies). No, no, és que fa quinze dies vaig dir el mateix, però fa un mes no el teníem. Val? 
No el teníem. Llavors, a partir d’aquí és el que és, en aquest aspecte. Val? El tema del 
superàvit dels tres milions d’Euros. Vostè sap que superàvit no és poder-ne disposar 
perquè hi ha cosa compromesa, val? Però el que sí que està clar és que aquest superàvit 
no l’estem fent servir (o el romanent que hi hagi) per minorar el deute sinó per poder 
pagar al dia a proveïdors, més totes les obres que ara ens puguin venir, que ara seran 
moltes, entre elles el Falgar. El Falgar són tres milions d’Euros que hem de finançar 
amb les obres del sector N, però quan cobrarem les quotes del N, trigarem, doncs tenim 
tres milions d’Euros en caixa per fer les obres del Falgar. I les obres que puguin anar 
havent.  En el tema de l’horari i actes del vuit de març, l’estan acabant de tancar amb les 
(Un regidor fa un comentari fora de micròfon), bueno, jo contesto. Ja està, ja està. En el 
tema de l’horari i actes del vuit de març, ho estan acabant de tancar. Es mirarà que 
siguin un format semblant al que es va fer però adreçat al tema social, dones que estan 
treballant amb tot el tema social i, quan el tinguem clar ja us el passarem, no us 
preocupeu. I crec que totes les respostes han quedat amb més o menys encert 
contestades. Molt bé, passaríem a les preguntes del públic. Els hi demano que aixequin 
la ma. Tenen tres minuts per fer la pregunta i després la contestarem.  
 
 
El President aixeca la sessió, de la qual, com a secretari estenc aquesta acta.                                                                                                                                  
 
 


