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  ACTA  

 

Expedient núm.:  Òrgan col·legiat:  

PLE/2017/5  El ple  

  

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ  

Tipus de convocatòria  Ordinària 

Data  25 / de maig / 2017  

Durada  Des de les 20.00 fins a les 22.30 hores  

Lloc  Sala d'Actes de la Casa Consistorial  

Presidida per  Francesc Colomé Tenas  

Secretari  Alejandro Martín Vázquez  

  

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ  

Nom i Cognoms Assisteix 

Francesc Colomé Tenas, alcalde SÍ 

Juan Antonio Corchado Ponce, primer tinent d’alcalde SÍ 

Ferran Jiménez Muñoz, segon tinent d’alcalde SÍ 

Rosa Maria Pruna Esteve, tercera tinenta d’alcalde SÍ (s’incorpora a les 
20.20 hores) 

José Antonio Aguilera Galera, quart tinent d’alcalde SÍ 

Javier Álvarez Álvarez, cinquè tinent d’alcalde SÍ (s’absenta a les 
21.25 hores) 

Moisés Torres Enrique, regidor SÍ 

Marina Ginestí Crusells, regidora SÍ 

Jordi Ganduxé Pascual, regidor SÍ 

Rafael Bernabé Pérez, regidor SÍ 

Elisabet Pericas Taulats, regidora SÍ 

Germán López Sánchez, regidor SÍ 



José Alexander Vega Sabugueiro, regidor SÍ 

Juan Antonio Marín Martínez, regidor NO 

Àngel Profitós Martí, regidor SÍ 

Rosa Maria Cassà Vila, regidora SÍ 

Francesc Torné Ventura, regidor SÍ 

Joaquim Bach Fabregó, interventor accidental SÍ 

Alejandro Martín Vàzquez, secretari accidental SÍ 

  

Una vegada verificada pel Secretari la constitució vàlida de l’òrgan, el President obre la 
sessió, procedint a la deliberació sobre els assumptes inclosos en l’ordre del dia 

   

Aprovació de l'acta de la 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. Més que un, no tinc cap 
esmena, la veritat. Vull aprofitar només per fer un reconeixement públic i perquè 
consti en acta a la feina de la Susana, l’empleada d’aquest Ajuntament que 
habitualment fa la transcripció de les actes. És una feina que vostès coneixen que és 
feixuga, pesada i, a veure, donar-li les gràcies per tots els mesos que ho ha fet i 
demanar-li només que en els tres, quatre mesos que li queden per fer-ho, que 
mantingui el rigor que ha tingut fins ara i, al mateix temps, esperar que el nou 
sistema sigui més atractiu i més entenible i accessible, tant per nosaltres com per a 
la ciutadania en general. Només era això. I no sé, si algú vol aprofitar la centrada i 
rematar gol i explicar el nou sistema, doncs. 
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Bé, té vostè raó, senyor Profitós. Dintre de 
poc tindrem el sistema de vídeo actes, no caldrà tenir una funcionària picant. Potser 
guanyem per un costat, però potser perdem per un altre perquè la qualitat que en 
aquests moments (i us ho dic a vosaltres) tenim, no sé si la tindrem. Però si més no, 
amb el sistema de vídeo actes, que és un sistema al que tots els grans ajuntaments 
s’hi estan afegint (nosaltres ens afegim al sistema de vídeo actes que té l’ACM), és 
una qüestió necessària perquè no podíem tenir un funcionari picant una acta durant 
vint-i-quatre hores, o les que calgués. Quan passi, ja veurem en quina data serà, jo 
agraeixo públicament la qualitat amb la que fins ara s’estan retransmetent els plens. 
Molt bé, passaríem al punt número 2. (El senyor Jiménez indica que han de signar 
l’acta). Passem a signatura. 
 
A continuació es procedeix a l’aprovació i signatura de l’acta de la sessió anterior 
del dia 27 d’abril de 2017. 
 

  
El senyor President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia: 
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Donar compte de l'informe d'intervenció de seguiment del pla d'ajust 
corresponent al primer trimestre de 2017 

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 
PRIMER TRIMESTRE DE 2017  
  
1. ANTECEDENTES 
  
En fecha 27 de marzo de 2012, el pleno del Ayuntamiento aprobó el plan de ajuste al 
que se refiere el artículo 7 del Real Decreto Ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que 
se determinan las obligaciones de información y los procedimientos necesarios para 
establecer un mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las 
entidades locales. 
  
El objetivo del plan de ajuste era la generación de suficientes recursos para poder 
proceder a la devolución de la operación de endeudamiento ligada con el mecanismo 
de pago, con unos indicadores a lo largo del período de su vigencia positivos: 
remanente de tesorería, recursos generados netos, cumpliendo los objetivos de 
estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera,  dando cumplimiento asimismo 
a los plazos previstos para el pago de las obligaciones de la entidad local. El plazo 
máximo de vigencia era de 10 años, hasta el ejercicio 2022. 
 

La  disposición adicional séptima del Real Decreto Ley 17/2014, de 26 de diciembre, 
amplió en un año el plazo de amortización de la operación de endeudamiento con 
cargo al fondo de financiación de los pagos a proveedores concedido en los términos 
del Real decreto Ley 4/2012. 
 

El artículo 10 del Real Decreto Ley 7/2012, de 9 de marzo, por el que se creó el 
fondo para la financiación del pago a proveedores, se recogen las obligaciones de 
información de las entidades locales, estableciendo que las entidades locales que 
hayan formalizado las operaciones de endeudamiento previstas en este Real 
Decreto Ley, deberán presentar trimestralmente al Ministerio de Economía y 
Hacienda y Administraciones Públicas el informe del interventor sobre la ejecución 
del plan de ajuste contemplado en el artículo 7 del Real Decreto Ley de 4/2012, de 
24 de febrero, del que se dará cuenta al pleno de la corporación local. 
 

Para las entidades locales no incluidas en los artículos 111 y 115 del texto refundido 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, caso en que se encuentra el 
Ayuntamiento de las Franqueses del Vallès, la remisión del primer informe trimestral 
(que incluirá los datos acumulados de todo el ejercicio), se realizó transcurrido un 
año desde la aprobación del plan de ajuste. 
  
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 30 de abril 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 – PRIMER TRIMESTRE 2017 
  
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 0,661% para los bienes urbanos y se mantuvo en el 
0,76% para los rústicos, para compensar el incremento de valores catastrales del 
municipio para el 2017 (4%), que se producirá en aplicación de la actualización de 
valores por la ley de Presupuestos Generales del Estado 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 2017 asciende a 4.843.205,28€, sin tener en cuenta la 
liquidaciones.  El padrón correspondiente a 2016 fue de 4.868.546,14. El  padrón del 
ejercicio 2015 ascendió a 4.878.130,76€. El aumento respecto al ejercicio anterior 
fue debido a la revisión catastral realizada y a la incorporación al padrón de las 
incidencias detectadas. El padrón correspondiente a 2014 fue de 4.628.761,38€, el 
de 2013 fue de  4.609.521,75€ y el de 2012 fue de 4.426.832,98€.  
 
En el calendario fiscal del ayuntamiento se fraccionó su recaudación intentando 
potenciar  la domiciliación bancaria: 
            -Recibos domiciliados:  

1.    la primera fracción: 2 de mayo  
2.    la segunda fracción:  2 de octubre  

-Recibos no domiciliados:  del 2 de mayo al 4 de julio 
 
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€, la de 2015 ascendió a 4.942.169,69 y la de 2016 ascendió a 
4.583.136,89€. 
 
En este ejercicio 2017 no se prevé variaciones respeto a 2016. 
   
b) Revisión catastral  
  



                                                   Ple 25/05/2017 – pàg. 5 

  

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 pudieron 
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).  
  
Para el ejercicio 2017 se mantiene la congelación general de tarifas, no modificando 
tipos impositivos a excepción del impuesto sobre bienes inmuebles que se reduce. 
Se introduce por primera vez la tarifación social. En el impuesto de construcciones y 
obras se actualiza el importe del módulo básico. 
   
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, en 2015 fue de 
17.765,16 euros y en 2016 fue  de 28.604,92€. 
  
La liquidaciones efectuadas por este concepto durante el primer trimestre de 2017 
has ascendido a 3.898,89 euros, con una previsión anual de 15.600 euros. 
   
b) Inspección IAE, tasa de recogida residuos, tasa de entrada de vehículos y taxa 
aprovechamiento especial de dominio público.  
  
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). 
El 15 de febrero de 2017 el Organismo de Gestión Tributaria ha notificado al 
ayuntamiento el importe de las actas, liquidaciones de oficio y los expedientes 
sancionadores incoados el ejercicio 2016, estando sujetas sobre todo las actas de 
disconformidad u expedientes sancionadores a variación por posibles reclamaciones 
posteriores de los contribuyentes en los tribunales. Se han realizado 35 actas de 
conformidad en IAE con una cuota tributaria de 325.523,26 euros, 2 actas de 
conformidad en la tasa de aprovechamientos especiales con una cuota tributaria de 
7.282,69 euros, 3 actas de disconformidad en IAE con una cuota tributaria de 
59.059,10 euros, 4 sanciones por infracciones tributarias en IAE con una cuota 
tributaria de 43.310,67 euros y 2 actas por infracciones tributarias en la tasa pro 
aprovechamientos especiales con una cuota tributaria de 1.839,79 euros. 
   
MEDIDA 4: CORRECTA FINANCIACIÓN DE TASAS Y PRECIOS PÚBLICOS 
  
a) Incrementos de los precios públicos de los servicios deportivos 
  
El incremento mínimo estimado en la confección del plan de ajuste para esta medida 
fue de 30.000 euros anuales.  
 
El incremento real producido durante el ejercicio 2012 fue de 10.634,74 euros, 
pasando de unas liquidaciones de 156.409,84€ durante el ejercicio 2011 a 
167.044,58 euros. 
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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. 
 
Para el ejercicio 2015 la recaudación realizada fue de 147.955,93 euros lo que 
supuso una reducción anual de 38.044,07€. 
 
La recaudación total realizada en el ejercicio 2016 ascendió a 158.454,15 euros, con 
un aumento respecto al ejercicio anterior de 10.498,22€. 
 
La previsión de ingresos para el ejercicio 2017 es de 185.000 euros, con un aumento 
de 26.545€ respecto al ejercicio anterior, correspondiendo a este primer trimestre 
6.636,25€. La recaudación efectuada el primer trimestre asciende a 40.917,25€. 
   
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, 2016 y 2017 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 de 1.367.074,54€, 
el de 2015 de 1.378.531,08€, el de  2016 de 1.396.338,86€. El padrón de 2017 
asciende a 1.386.576,91 euros. 
  
En el calendario fiscal aprobado por el ayuntamiento se establece que la tasa de 
recogida de residuos se pone al cobro el día 2 de mayo para los recibos no 
domiciliados. Para los recibos domiciliados se conceden 2 fracciones: el 2 de mayo y 
el 2 de octubre. 
  
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.  
   
MEDIDA 5: OTRAS MEDIDAS POR EL LADO DE LOS INGRESOS 
  



a) Novación contrato SEAE. 
  
El Ayuntamiento presta el servicio de las instalaciones deportivas mediante gestión 
indirecta, a través de una concesión administrativa.  
 
En la confección del plan de ajuste se estimó un aumento anual de 100.000 euros 
producto de la renegociación del contrato.  
 
Durante el ejercicio 2012 se aprobaron las liquidaciones correspondientes a los 
ejercicios 2010 y 2011 después de la auditoría interna efectuada. También se firmó 
un nuevo acuerdo de novación del contrato actual, que tendría efectos en la 
liquidación correspondiente al ejercicio 2012.  
 
Se efectuaron  liquidaciones durante el ejercicio 2011 por importe  de 53.180,63€ 
(liquidación ejercicio 2009), en 2012 por 215.524,05 euros (liquidación ejercicios 
2010 y 2011), en 2013 por 124.488,84 euros (liquidación ejercicio 2012), en 2014 por 
120.884,3€ (liquidación ejercicio 2013) y en 2015 por 114.753,86€  (liquidación 
ejercicio 2014).  
 
A mediados de julio de 2016 se recibió la notificación que la sociedad concesionaria 
ha presentó 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 aprobándose 
la liquidación definitiva por un importe de 113.956,12 euros. 
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 . 
  
A fecha de emisión del presente informe la sociedad no ha presentado las cuentas 
correspondientes al ejercicio 2016.  
   
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 
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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.  
 
A fecha de emisión de este informe, después de la reclamación efectuada por el 
ayuntamiento, ha comunicado los datos en fecha 6 de abril de 2017. 
  
c) Inicio cobro canon concesión uso privativo bien de dominio público 
  
El 9 de enero de 2007 el Ayuntamiento de las Franqueses del Vallès y  la empresa 
Hotels Bisnet, SA (ahora Sidorme Hotels, SA) firmaron un contrato derivado de la 
adjudicación de la concesión del uso privativo de un bien de dominio público 
(equipamientos) para la construcción y posterior explotación de un hotel. El mismo 
contrato preveía el anticipo de los cánones de los cinco primeros años de concesión, 
período que finalizó el 2011. A partir del ejercicio 2012 la empresa concesionaria, 
debía ingresar un canon previsto de 70.000 euros anuales con la actualización  
prevista del índice de precios al consumo.  Se efectuaron liquidaciones durante el 
ejercicio 2012 por un importe de 73.620,24 euros, durante el ejercicio 2013 por un 
importe de 75.755,28€, durante el ejercicio 2014 por importe de 75.755,28€ , en el 
ejercicio 2015 por importe de 75.755,28€ y en el ejercicio 2016 por importe de 
75.755,28 euros.  
  
El primer trimestre de 2017, 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.  
  
Se trata de una medida no prevista en el plan de ajuste, però en 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 ascendió 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.  
 
Los derechos reconocidos durante el primer trimestre ascienden a 389.600 euros. La 
recaudación efectuada en el primer trimestre del ejercicio 2017 ha ascendido a 
179.688,82€ (ejercicio corriente y cerrados). 
  
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 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. 
 
El capítulo II consolidado asciende en el presupuesto aprobado para el ejercicio 2017 
a 8.569 miles de euros, 1.058 miles de euros superior al del ejercicio 2016. 
   
INFORMACIÓN PRIMER TRIMESTRE DE 2017  
  
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 incrementa en este trimestre la 
cobertura en una vacante más, siendo un total de cuatro vacantes por jubilación 
justificadas por situación excepcionalidad y prioridad de los Servicios, sin producirse 
ahorro. 
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b) Reducción horas extras por ampliación jornada laboral 
La jornada semanal se mantiene a 37,5 horas sin producirse ahorro. 
  
c) Reducción de cotizaciones sociales por funcionarización 
El proceso de funcionarización de determinadas plazas laborales que finalizó en  
fecha 31 de diciembre de  2016 inicia una nueva previsión de ahorro en seguridad 
social (desempleo i FOGASA) para el ejercicio 2017 ascendiendo éste a 3.476,06.-€ 
para este primer trimestre.  
  
d) Aplicación del régimen funcionarial del complemento salarial por incapacidad 
transitoria 
El Ayuntamiento dejó de complementar hasta el 100% del sueldo íntegro en casos de 
incapacidad laboral transitoria. Sólo se complementa por la cantidad y el tiempo que 
prevé la legislación vigente y aquellos casos que por acuerdo con los representantes 
sindicales se pactaron en fecha 11/10/2012. El ahorro producido por este concepto 
en este primer trimestre de 2017 es de 2.539,55€.  
   
MEDIDA 7: CONTRATOS EXTERNALIZADOS QUE CONSIDERANDO SU OBJETO 
PUEDAN SER PRESTADOS POR PERSONAL MUNICIPAL 
  
a) Reducción de gastos jurídicos 
  
Se ha previsto una reducción de 30.000 euros anuales a lo largo de la duración del 
plan de ajuste.  
 
La reducción producida en el ejercicio 2012 respecto al ejercicio 2011 es de 50.000 
euros, pasando de un crédito inicial de 110.000 euros en el ejercicio 2011 a un 
crédito inicial de 60.000 euros del ejercicio 2012. 
 
Para el ejercicio 2013 se dotó crédito inicial de 60.000 euros. Se autorizó gasto por 
importe de 34.485,95€ y se reconocieron obligaciones por importe de 30.189,93€. 
 
El ahorro anual producido fue de 75.514,05 euros (50.000€ corresponden a la 
reducción de la dotación presupuestaria y 25.514,05€ a la dotación presupuestaria 
no gastada).  
 
Para el ejercicio 2014, la dotación presupuestaria se redujo a 50.000 euros, 10.000 
euros menos que el ejercicio anterior. Las obligaciones reconocidas ascendieron a  
41.604,99 euros, con lo que el ahorro respecto al ejercicio 2013 fue de 18.395,01€ 
(10.000€ por reducción de dotación presupuestaria y 8.395,01 euros por dotación 
presupuestaria no gastada.) 
 
Para el ejercicio 2015, se redujo la dotación presupuestaria a 40.000 euros, 10.000 
euros menos que el ejercicio anterior. Las obligaciones reconocidas ascendieron a 
36.958,63€, con un ahorro anual de 4.646,36€ respecto al ejercicio anterior.  
 
Para el ejercicio 2016, se aumentó la dotación presupuestaria a 50.000 euros, 
10.000 euros más que en el ejercicio anterior. Las obligaciones reconocidas 
ascendieron  a 82.430,77 euros, lo que supone un aumento del gasto anual de 
34.174,09 euros respecto al ejercicio anterior. 
 
Para el ejercicio 2017 se aumentó la consignación presupuestaria a 70.000 euros, 



 siendo las obligaciones reconocidas hasta el momento de 41.024,43 euros, lo que 
hace prever una consignación presupuestaria insuficiente. 
   
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. 
 
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€. 
 
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. 
  
En el presupuesto aprobado para el ejercicio 2016, se dotó la aplicación por un 
importe de 40.000 euros, con lo que se esperaba reducir el gasto respecto al 
ejercicio anterior en unos 12.000 euros, pero finalmente tuvo que aumentarse la 
consignación presupuestaria para poder atender las obligaciones que ascendieron a 
83.154,47€. Esta aplicación presupuestaria tiene condición de ampliable, según 
establecen las bases de ejecución del presupuesto para el ejercicio 2016 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. 
  
En el presupuesto aprobado para el ejercicio 2017, se ha consignado  un importe de 
40.000 euros por este concepto. Las obligaciones reconocidas hasta el momento 
ascienden a 1.702,39€, lo que supone una disminución del gasto respecto al 
ejercicio anterior de 43.000 euros, correspondiendo a este primer trimestre un ahorro 
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de 10.750 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 fue de 116.300€ (incluye el ahorro producido 
correspondiente al curso 2014-2015 y el correspondiente al curso 2015-2016). 
El ahorro producido el ejercicio 2016 fue de 116.300€ (incluye el ahorro producido 
correspondiente al curso 2015-2016 y el correspondiente al curso 2016-2017). 
El ahorro previsto para el ejercicio 2017 es de 116.300€ (incluye el ahorro producido 
correspondiente al curso 2016-2017 y el correspondiente al curso 2017-2018), 
correspondiendo al primer trimestre 29.075 euros 
   
b) Reducción gasto autobús urbano 
  
A lo largo del plan de ajustes se estimó una reducción de 50.000 euros anuales. 
Durante el ejercicio 2012 se redujo en 55.000 euros la dotación presupuestaria 
respecto a la dotación del ejercicio 2011 motivada por el acuerdo al que llegaron el 
Ayuntamiento y la empresa Sagalés, concesionaria del servicio de autobús, gracias 
al cual se redujo en 50.000 euros anuales la aportación municipal al servicio.  
 
Durante el ejercicio 2013 la dotación presupuestaria  al servicio del transporte urbano 
aumentó a 119.000€ porque se incluyó en esta 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. 
  
En el ejercicio 2017  se ha aumentado la frecuencia y recorrido en la línea 6 para 
intentar paliar la baja de usuarios detectada, con lo que  la previsión de gasto 
asciende a 211.683,30 euros (96.544,48€ las líneas L1, L2 (20, 21 y 22) y L3, 
110.234,72€ la línea L6 (L408) y 5.000€ los títulos bonificados), lo que supone una 
previsión de aumento del gasto respecto al ejercicio 2016 de 46.991,12 euros, 
correspondiendo a este trimestre 11.747,78 euros.  
   
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 
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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.  
  
En setiembre de 2016 se realizó una nueva licitación del servicio adjudicándose por 
2 ejercicios  prorrogable a uno más a la misma empresa. El máximo en aportación de 
gastos  se sitúa en 21.000 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 en el ejercicio 2016  ascendió a  22.541,51€ euros, con lo que el 
ahorro anual producido durante 2016 respecto al ejercicio 2015 fue de 862,30€ 
euros. 
  
El gasto producido durante el primer trimestre de 2017 asciende a 5.319,40€, lo que 
hace prever que no haya modificaciones respecto al ejercicio anterior. 
 
   
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.  
 
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. 
 
El 24 de febrero se firmó el contrato con la nueva empresa concesionaria Serveis 
Reunits, SA per 8 años prorrogables a 2 más que prestará los servicios por un coste 
anual de 1.562.819,69 euros (IVA incluido). El servició con la nueva concesionaria se 
iniciará el día 1 de abril, con lo que el ahorro correspondiente al primer trimestre de 
2017 es de 35.000 euros.  Con la nueva adjudicación se prevé un mantenimiento del 
gasto. 
  
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 prorrogó 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 
(4.856,20€). A partir del mes de octubre se amplió el contrato en 340,99 euros 
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mensuales (1.022,97€) debido a la inclusión de la nueva dependencia asignada al 
área de políticas sociales, El aumento del gasto anual en el ejercicio 2016 respeto a 
ha sido de 5.879,17 euros. 
  
Durante el ejercicio 2017 se está preparando la licitación del nuevo contrato. En este 
primer trimestre de 2017 el aumento del gasto respeto al ejercicio anterior es de 
1.994,21, correspondiendo a la inclusión de  nuevas dependencias en el ejercicio 
anterior 
   
c) Nuevo contrato de mantenimiento de edificios municipales 
  
Se había previsto la licitación de un nuevo contrato de mantenimiento de los edificios 
municipales. Se esperaba una reducción del coste de un 25%, con lo que se 
esperaba una reducción de 25.000 euros anuales.  
  
Durante el ejercicio 2012 se efectuó  una mejor gestión del servicio, reduciendo las 
facturaciones fuera del convenio, pasando de unas obligaciones de 150.489,06 euros 
el ejercicio 2011 a 119.401,74 euros en el ejercicio 2012 y a 95.327,59 euros en el 
ejercicio 2013. Hasta 30 de septiembre de 2014 se reconoció obligaciones por 
importe de 60.339,16 euros 
  
Durante el segundo trimestre de 2014 se adjudicó el nuevo contrato (dos años 
prorrogable uno más) por 46.200 euros + IVA lo que supuso un ahorro de 47.500 
euros anuales. El inicio del servicio por la nueva empresa entró en vigor desde el día 
1 de julio de 2014, con lo que el ahorro producido en 2014 fue de 23.750 euros. 
  
Para el ejercicio 2015  se estimó un ahorro de 80.000 euros anuales, pero debido a 
la incorporación de nuevos equipamientos municipales y que hasta la fecha se 
realizaba únicamente un mantenimiento correctivo, el ahorro producido ha sido 
inferior. Se estaba implantando un mantenimiento preventivo y normativo, pasando 
de un operario a 1,5 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.   
  
Durante 2017 no se prevén modificaciones, aunque se tendrá que licitar un nuevo 
contrato. 
  
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.  
  
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).  
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Los consumos correspondientes a este primer trimestre de 2017 ascienden a 
15.372,24 euros. 

Telefonía fija y móvil 12.278,92 euros suministrados por Vodafone
Internet: 250,12€ suministrados por Vodafone Ono, y 1.863,31€ por Eurona 
Fibra óptica 970,89€ suministrados por Movistar 

Si se mantiene este ritmo de gasto se prevé un ahorro de 6.000 euros respecto al 
ejercicio anterior, correspondiendo a este primer trimestre 1.500 euros. 
   
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 permitió aumentar el crédito 
presupuestario. Las obligaciones reconocidas asciendieron 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 fue posible 
y las obligaciones reconocidas ascendieron a 144.525,18€, con lo que el ahorro 
respecto al ejercicio anterior asciendió a 17.952,95€. 
  
Para el ejercicio 2016 la dotación asignada ascendió  a 135.000€, pero su tubo que 
aumentar la consignación porque  el gasto total ascendió a 160.924,67 euros, lo que 
supone un aumento del gasto respecto al ejercicio anterior de 16.399,49 euros. 
  
La dotación presupuestaria para el ejercicio 2017 asciende a 149.850 euros (capítulo 
1 y 2). El gasto efectuado hasta el primer trimestre asciende a 24.068,69 euros, lo 
que hace prever un mantenimiento del gasto respecto al ejercicio anterior. 
  
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.  
  
Alumbrado público 
  
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 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 el cuarto trimestre de 2016, 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.  
  
En este  primer trimestre de 2017 se dispone de la totalidad de las facturas 
correspondientes a los consumos del ejercicio 2016 El ahorro real producido 
asciende a 38.752,72 euros en lugar de los 55.462,15 previstos en el trimestre 
anterior, lo que supone un menor ahorro de 16.709,43 euros. En la actualidad todas 
las medidas están implementadas por lo que no se prevé más ahorro. 
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Equipamientos municipales 
  
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. 
  
En este primer trimestre de 2017 se dispone de los datos de facturación de todos los 
consumos correspondientes al ejercicio 2016, siendo el ahorro real del ejercicio 2016 
respecto del 2015 de 62.836,89 euros (equipamientos ayuntamiento 25.790,56€, 
equipamientos patronato cultura 29.824,79€ y equipamientos patronato deporte 
7.221,54€) en lugar de los 79.500 euros declarados en el trimestre anterior, lo que 
supone un menor ahorro de 16.663,11 euros. 
  
En este primer trimestre de 2017 se ha realizado diversas medidas de sustitución de 
iluminarias por tecnología led en los equipamientos municipales. 

En la zona deportiva de Corró d’Avall se ha sustituido 54 puntos de luz que 
tenían un consumo 400W por leds que consumen 140W. Además del ahorro 
en consumo supondrá un ahorro en mantenimiento (lo requieren cada 5 
años). La nueva tecnología led instalada ha permitido eliminar 9 puntos de luz 
que tenían un consumo de 250W, ya con la tecnología led se consigue mejor 
iluminación.

En el Casal d’Avis de Bellavista se ha pasado toda la iluminación a tecnología 
led lo que supone pasar de una potencia de 4.900W a una de 1200W.

En el edificio del ayuntamiento también se ha pasado a la tecnología led
Además se ha realizado actuaciones puntuales en las dependencias de la 

policía municipal y en el Consell del Poble de Corró d’Amunt 
 
En estos momentos se hace difícil su valoración econòmica. 
   
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). 
  
En 2017 todas las medidas en alumbrado público están implementadas. Se prevé 
ahorro per la implementación de medidas en los equipamientos municipales por 
sustitución de puntos de luz.  
 
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 se reconocieron 
obligaciones por importe de 60.829,06 euros, lo supone un ahorro de 15.662,01 
euros respecto al ejercicio anterior. 
 
Para el ejercicio 2017 se ha dotado un importe de 74.000 euros y durante el primer 
trimestre de 2017 se ha reconocido obligaciones por importe de 14.013,27, lo que 
hace prever un mantenimiento del gasto respecte 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 los avales recibidos 
  
Anexo 4: Informe operaciones o líneas de crédito contratada. Actualización CIR-Local 
  
Anexo 5: Informe trimestral de seguimiento de deuda comercial 
  
Anexo 6: Operaciones con derivados y otro pasivo contingente 
  
Anexo 7: Informe sobre finalización del plan de ajuste 
   
4. CONCLUSIÓN 
  
El objetivo del plan de ajuste era la generación de suficientes recursos para poder 
proceder a la devolución de la operación de endeudamiento, con unos indicadores, a 
lo largo del período de su vigencia, positivos: remanente de tesorería, recursos 
generados netos, cumpliendo los objetivos de estabilidad presupuestaria y 
sostenibilidad financiera, dando cumplimiento asimismo a los plazos previstos para el 
pago de las obligaciones de la entidad local. A final del ejercicio se cumple en 
términos generales con las medidas y se cumple con el objetivo básico del Plan de 
Ajuste, generar recursos suficientes para atender el préstamo concertado en su día.  
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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 2017. 

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

2017 se cuantificaron en 710 miles de euros. Los ajustes por el lado de ingresos 
acumulados en ejercicios anteriores ascienden a 2.758 miles de euros. Durante 
el primer trimestre de 2017 la mejora por el lado de los ingresos ha sido de 11,98 
miles de euros. La proyección anual estimada asciende a 47,71 miles de euros. 
Los ajustes acumulados hasta el presente ejercicios ascienden a 2.805,91 miles 
de euros. 
  

3.    Las medidas contempladas en el plan para la mejora de gastos para el ejercicio 
2017 se cuantificaron en 639 miles de euros. El ahorro acumulado en ejercicios 
anteriores asciende a 955,67. Durante el primer trimestre del ejercicio 2017 el 
ahorro  asciende a  17,85 miles de euros. La proyección anual estimada asciende 
a 60,50 miles de euros, siendo los ahorros acumulados por el lado de gastos 
hasta el presente ejercicio de 1.016,17 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 
 
 
 
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: 
 
 

Donar compte de l'estat d'execució del pressupost de l'ajuntament, patronats 
municipals i empresa municipal a 31 de març de 2017 en compliment de l'ordre 
HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, de subministrament d'informació trimestral 



previst a la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera 

En compliment del que estableix l’ordre HAP/2105/2012, de 1 d’octubre, per la que 
es desenvolupen les obligacions trimestrals de subministrar d’informació (article 16) 
per mitjans telemàtics de les entitats locals incloses en l’article 2.1 de l’àmbit 
subjectiu d’aplicació de la esmentada ordre, previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 
27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i sostenibilitat financera i  l’art. 191 Reial 
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals 
  
Vist l’informe de l’interventor accidental referit a  l’estat d’execució dels pressupostos 
a 31 de març de 2017 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  a final del període és de 10.824.048,32 euros 
  

 Aquest informe de l’estat d’execució del pressupost a 31 de març de 2017 ha 
estat tramès al Ministeri d’Economia i Hisenda en data 28 d’abril de 2017, 
donant compliment a les obligacions trimestrals de subministrament 
d’informació contemplades a l’ordre HAP/2015/2012, de 1 d’octubre, per la 
que es desenvolupen les obligacions de subministrar  d’informació previstes a 
la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera.   

 Cal donar compte al ple de la corporació de l’estat d’execució dels 
pressupostos corresponen al primer  trimestre de 2017.  

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
Romanent de tresoreria
Calendari i pressupost de tresoreria
Dotació de plantilles i retribucions
Deute viu i venciment mensual previst
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Perfil venciment deute propers 10 exercicis 
  
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
Adquisició d’accions i participacions
Operacions atípiques
Detall compte creditors per operacions pendents d’aplicar al pressupost
Detall compte creditors per devolucions d’ingressos
Interessos i rendiments (ingressos)
Detall despeses finançats amb fons UE o d’altres AAPP 

  
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 a corresponents al primer  trimestre de 2017, 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. 
 
No es produeix cap intervenció. 
 

  

El senyor President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia: 
 
 

Donar compte de l'informe sobre el període mitjà de pagament corresponent al 
primer trimestre de 2017 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 primer trimestre 
de 2017,  emet el següent  

INFORME  
 PRIMER TRIMESTRE 2017 
            

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 21,82 1.470.727,18    -3,20 947.573,70    12,02 

Patronat Municipal de Cultura -1,20 279.240,64    -13,07 73.369,22    -3,55 

Patronat Municipal d'Esports -5,74 91.962,72    2,34 41.713,71    -3,22 

Les Franqueses Entorn Verd, SA 0,00 
                

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

PMP GLOBAL   
          

1.841.930,54      1.062.656,63    9,35 

  
Aquesta informació ha estat tramesa al Ministeri d’Hisenda i administracions públiques 
dins del termini establert, abans del 30 d’abril  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. 
 
Pren la paraula el senyor BERNABÉ i diu: Si. Bona tarda. Primer. Ens agradaria 
saber, ja que surt aquí l’empresa municipal Les Franqueses Entorn Verd, en quin 
moment estem de la seva liquidació, més o menys per orientar-nos. Gràcies. 
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Com que teníem dues persones 
designades per a la seva liquidació, ens podeu dir l’estat? Àlex, el micròfon. Senyor 
Interventor. 
 
Pren la paraula el senyor INTERVENTOR ACCIDENTAL i diu: No. Les empreses 
encara surten (bé, només surt la SA) en aquesta comunicació que es fa de període 
mig de pagament, perquè encara no està inscrita la seva dissolució en el Registre 
Mercantil. (El senyor Bernabé fa un comentari fora de micròfon). Bé. 
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: En quina situació estem? 
 
Pren la paraula el senyor INTERVENTOR ACCIDENTAL i diu: Bé, doncs els 
assessors estan intentant esmenar tots els defectes que havien, entre d’altres coses 
hi havia actes que no estaven aprovades degudament, o havia algun tema dels 
Consellers, que no havien rectificat el seu nomenament. Ho estan esmenant. 
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Però ja no té cap mena d’activitat, eh? Val. 
Molt bé, passaríem al punt número cinc. 
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El senyor President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia: 
 
 

Donar compte de l'informe d'intervenció sobre el compliment de la Llei de lluita 
contra la morositat corresponent al primer trimestre de 2017 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 
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 primer trimestre de l’exercici 2017, que 
han de ser tramesos al ministeri abans del 30 d’abril 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 
  
1. El termini mig de pagament és de 52,39 dies i el termini mig del pendent de 
pagament és de 47,82 dies. 
  
2. Els pagaments totals realitzats durant el primer trimestre de l'exercici  2017 han 
estat de 1.475.864,23€ corresponents a 1279 factures, dels quals 1.147.277,91€, 
corresponents a 1026 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 primer trimestre de 



                                                   Ple 25/05/2017 – pàg. 29 

  

l'exercici 2017 importen la quantitat de 1.074.335,48€, i correspon a 796 factures, en 
les quals s'està incomplint amb el termini legal segons la normativa de morositat  en 
253 factures per un import de 70.983,87€. 
  
        Patronat municipal de cultura 
  
1. El termini mig de pagament és de 28,51 dies i el termini mig del pendent de 
pagament és de 17,43 dies. 
  
2. Els pagaments totals realitzats durant el primer trimestre de l'exercici 2017, han 
estat de 298.620,02€ corresponents a 323 factures, dels quals 151.589,62€, 
corresponents a 104 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 primer trimestre de 
l'exercici 2017 importen la quantitat de 79.206,06€, i correspon a 91 factures, en les 
quals s'està incomplint amb el termini legal segons la normativa de morositat en 10 
factures per un import de 10.829,54€. 
              

Patronat municipal d’esports 
  
1. El termini mig de pagament és de 23,46 dies i el termini mig del pendent de 
pagament és de 33,39 dies. 
  
2. Els pagaments totals realitzats durant el primer trimestre de l'exercici 2017, han 
estat de 94.915,14€ corresponents a 120 factures, dels quals 80.065,35€, 83 
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 primer trimestre de 
l'exercici 2017 importen la quantitat de 42.128,88€, i correspon a 95 factures, en les 
quals s'està incomplint amb el termini legal segons la normativa de morositat en 37 
factures per un import total de 13.669,26€. 
  

Entorn Verd, SA 
             
No s’ha realitzat pagaments corresponents al primer trimestre de 2017 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 primer trimestre de 2017 ni hi ha 
factures pendents. No es pot donat de baixa al Ministeri fins que estigui inscrita la 
dissolució al registre. 
 
 
 
Pren la paraula el senyor JIMÉNEZ i diu: Si. Bona tarda. En conjunt, de totes, el 
donar compte. Més que res, significar, primer agrair la feina que fa l’Interventor, que 
la fa bé, com l’ha de fer. Hi ha els paràmetres però que està molt ben detallada i 
amb els grafismes veiem puntualment les dades que ens cal saber. Veieu que els 



ratis que estem donant són satisfactoris i això és el que únicament volia informar.  
 
El senyor President demana si hi ha alguna intervenció al respecte. 

 
No es produeix cap intervenció. 
 
 

  

S’incorpora a la sessió la tinenta d’alcalde senyora Rosa Maria Pruna. 

 
El senyor President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia: 
 
 

Proposta de declaració de no creació d'un registre propi de grups d'interès i 
adhesió automàtica al registre de grups d'interès de Catalunya 

Atès que la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern, preveu l’obligació de totes les administracions publiques de disposar d’un 
Registre de grups d’interès. 

Atès que el Departament de la Presidència mitjançant Decret Llei 1/2017, de 14 de 
febrer, estableix al seu article únic la creació del Registre de grups d’interès de 
Catalunya organitzat i gestionat per l’Administració de la Generalitat, nascut per 
donar cabuda a tots aquells grups d’interès llurs ajuntaments han optat per no crear 
el seu propi registre d’entitats d’interès. 

Atès que la Disposició Addicional Segona del Decret  Llei 1/2017, de 14 de febrer, 
preveu la possibilitat de que els ens locals puguin crear els seus propis registres 
d’interès. 

De conformitat als antecedents i la normativa esmentada es proposa al Ple de la 
Corporació l’adopció, si s’escau, del següent 

ACORD: 

Primer.- Declarar la voluntat d’aquest consistori de no crear un registre propi de 
grups d’interès i, en conseqüència, procedir a l’adhesió automàtica de l’Ajuntament 
de les Franqueses del Vallès al registre de grups d’interès de Catalunya, implantat 
pel Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.  

Segon.- Publicar aquest acord al web municipal www.lesfranqueses.cat, a efectes de 
facilitar la seva consulta per part de la ciutadania. 

Tercer.- Notificar aquest acord als interessats/des. 

 

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

http://www.lesfranqueses.cat/
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Pren la paraula el senyor VEGA i diu: Bé. En aquest punt ens abstindrem perquè no 
entenem una mica la seva natura. És veritat que hem consultat que realment, 
encara que es faci un registre municipal està lligat al de la Generalitat, o sigui, 
tenen comunicació: les dades que estiguin aquí en el municipal estaran en el de la 
Generalitat. Però clar, això ve de 2014. Dóna una mica la imatge de que això ha 
sigut que per desídia s’ha deixat pel final. I al final, què fem? Ens adherim al de la 
Gene i no fem un treball propi al municipi. Gràcies. 
 
Pren la paraula la senyora CASSÀ i diu: Si. Bona tarda. A veure. Nosaltres trobem 
que és molt positiu per les entitats, per les empreses, tots els grups d’interès, 
perquè no s’han d’anar donant d’alta a cada ajuntament o a cada institució per 
poder ser rebuts i per poder tenir-hi tractes. Ara, a nosaltres ens genera un dubte, 
que és que aquest Registre de Grups d’Interès va vinculat a una agenda que és 
pública, a una agenda d’alts càrrecs que és pública, va vinculat a un codi ètic, va 
vinculat per exemple, també a desplegar tots els obsequis. De fet, no inventem res, 
tot això ja ho estem aplicant a la Generalitat, amb la qual cosa adherir-nos per 
adherir-nos, si llavors no tenim l’agenda pública de l’Alcalde i dels Regidors, no la 
podem consultar i no hi ha aquest compromís de poder reclamar la inscripció a tots 
els grups d’interès que demanen relacionar-se amb l’Ajuntament, aleshores em 
sembla que no te cap tipus de sentit adherir-nos. Vull dir que una cosa va vinculada 
a l’altra per tant, no tenim clar quin serà el nostre posicionament, si no és que ens 
comenteu quin sentit li voleu donar a aquest Registre.  
 
Pren la paraula el senyor JIMÉNEZ i diu: Això és exactament igual com vam fer 
amb el Registre de Parelles de fet. És una proposta similar que ens fa la Generalitat 
perquè els ajuntaments ens puguem adherir. La Generalitat és recelosa amb totes 
les exigències de la Llei de transparència per tant, el fet que estigui en un registre o 
en un altre no fa que no tinguem que fer i notificar amb tots els tràmits el que marca 
la Llei de transparència, que això a la vegada ja ho estem tractant, ho estem fent, ja 
ho estem treballant, tenim ja un equip de treball, el que passa és que sí que ve de 
2014 però s’està desenvolupant, alguns amb més celeritat i en altres d’acord amb 
les necessitats que puguem tenir. Però senzillament és això, no hi ha una raó 
d’excloure cap tràmit o fer-ho més dificultós. El que sí és que farem la notificació a 
la pàgina web perquè les entitats sàpiguen que s’han d’adherir a aquest sistema, 
això sí. 
 
Pren la paraula la senyora CASSÀ i diu: Nosaltres estrictament el que demanem és 
que l’agenda de l’Alcalde en grups d’interès estigui penjada al web de l’Ajuntament. 
I no només de l’Alcalde sinó de tots els regidors, inclosos els de l’oposició. Però si 
no hi ha un compromís de realment ser transparents amb això, és a dir, que el 
ciutadà pugui comprovar-ho al web (perquè jo he estat buscant l’agenda pública de 
l’Alcalde i no l’he sabut veure), per tant si no hi ha aquest compromís o s’adquireix 
ara, nosaltres ens abstindrem malgrat instem fervorosament que aquest Ajuntament 
s’adhereixi perquè pensem que és avançar i és fer les coses ben fetes i és el camí 
que hem de seguir. Però si no hi ha un compromís que aquesta agenda serà 
pública i es farà una relació d’obsequis i anirà vinculat a un codi ètic, ens haurem 
d’abstenir.  
 
Pren la paraula el senyor JIMÉNEZ i diu: Jo l’he donat la seguretat que hem de fer i 
acomplirem totes les disposicions de la Llei de transparència. Quan li dic això, és 
un compromís ampli. Ara, si vostè no em creu, escolti, ja ho trobarà i en el seu 



moment podrà fer les al·legacions, podrà fer les manifestacions que cregui i ja està. 
Si el seu sentit de vot ara és el que vostè ha manifestat, realment ho lamento 
perquè entenc que per nosaltres no hi ha aquesta voluntat d’excloure res, sinó 
d’ampliar de mica en mica tot el que ens diu la llei.  
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Si la meva agenda d’actes institucionals i 
de reunions institucionals ha d’estar penjada a la web, no hi ha cap problema. Ho 
dic i consta en acta. (La senyora Cassà fa un comentari fora de micròfon) En què?  
 
Pren la paraula la senyora CASSÀ i diu: Els grups han d’estar registrats. Si no es 
registrés o no hi ha un compromís conforme s’adheriran a aquest Registre, la 
reunió no pot tenir lloc. És feixuc i ho dic per pròpia experiència. Per tant, jo 
reclamo que realment aquest compromís hi ha de ser perquè si no, no ens serveix 
de res.  
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Bé, de moment aprovem-ho així. Jo ja el 
meu compromís (el meu) de que si l’agenda ha de ser pública, ho serà, és que no 
tinc camp mena de problema, al contrari. De la resta, jo ara desconec. 
 
Pren la paraula el senyor PROFITÓS i diu: Si, no, per si ens entenem. No estem 
parlant de la seva agenda: estem parlant de les seves reunions amb la gent que té 
l’obligació d’estar inscrita en aquí, en aquest Registre, i de l’obligació que tenim 
nosaltres, com totes les administracions, de si una empresa, un grup, forma part 
(per la seva activitat, per la seva funció) de les que tenen l’obligació d’estar 
inscrites, no donar-li audiència si no s’inscriu prèviament en aquest Registre. No sé 
si m’estic explicant. És així de fàcil. 
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Per finalitzar, senyor Jiménez. 
 
Pren la paraula el senyor JIMÉNEZ i diu: Si. No sé si m’acabo d’explicar bé. El que 
avui portem a Ple és dues situacions: el no fer el nostre Registre i adherir-nos. Però 
això no vol dir que ho fem diferent al que ens marca la llei. Si vostès consideren 
que el que estem dient ara, aquí, hauria de ser un altre tipus de redactat i un altre 
tipus de situacions, doncs no, escolti, ja es poden abstenir. Lamentablement per 
nosaltres perquè li torno a repetir: no hi ha una voluntat d’excloure res, contribuirem 
al que ens demana. Avui només portem l’adhesió al Registre de la Generalitat, res 
més. 
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Molt bé, passaríem a votació. 
 
SOTMESA a votació, la proposta és aprovada per deu vots a favor dels regidors 
assistents dels grups municipals CiU, PSC-PM, CPF i PP, i sis abstencions dels 
regidors assistents dels grups municipals ILFC-E i ERC-AM.  

  

El senyor President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia: 
 

 
Proposta de resolució dels recursos de reposició interposats contra l'acord del 
Ple de 26 de gener de 2017, en virtut del qual s'aprovà la pròrroga i segona 
addenda del contracte formalitzat amb Sorea, Sociedad Regional de 
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Abastecimiento de Aguas, SA, per a la gestió i explotació del servei municipal 
d'abastament domiciliari d'aigua potable a les Franqueses del Vallès 

ATÈS que el Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada el dia 26 de gener de 2017 va 
adoptar, entre d’altres, els següents acords: 
  

“Primer.- APROVAR la SEGONA pròrroga de la vigència del contracte formalitzat 
entre l'entitat  SOREA, SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO DE 
AGUAS, SA i l'Ajuntament de les Franqueses del Vallès, en data 25 de març de 
1997, per a la gestió i explotació del Servei Municipal d’abastament domiciliari 
d’aigua potable, per un període de 10 anys, a comptar a partir del dia 25 de març 
de 2017 i fins a 25 de març de 2027. 
 
Segon.- APROVAR una segona addenda al contracte formalitzat en data 25 de 
març de 1997, que es transcriu íntegrament a continuació: 
  
(...) 
  
Quart.- PUBLICAR aquest acord de pròrroga al PERFIL del CONTRACTANT de 
l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès. 
  
Cinquè.- TRAMETRE la informació de la pròrroga del contracte al Registre 
Públic de Contractes de la generalitat de Catalunya, per a que des d’aquest 
registre es trameti la informació i dades del contracte a la Junta consultiva de 
Contractació administrativa de l’Estat i a la Sindicatura de Comptes de 
Catalunya, d’acord amb el que estableix la normativa aplicable. 
  
Sisè.- NOTIFICAR aquests acords a, SOREA, SOCIEDAD REGIONAL DE 
ABASTECIMIENTO DE AGUAS, SA. 

  
Setè.- DONAR TRASLLAT d’ aquest acord a l’ àrea d’ Hisenda” 

 
ATÈS que aquests acords van ser objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona el dia 17 de febrer de 2017. 
  
ATÈS que es van presentar els següents recursos de reposició: 
  
-  Srs. Bernabé, Pericas, López i Vega, en nom del grup municipal IMAGINEM LES 
FRANQUESES EN COMÚ – ENTESA (ILFC-E), el dia 8 de març de 2017, RE núm. 
2017-E-RE-253 
-  Sr. Àngel Profitós Martí, en nom del grup municipal ERC-AM, el dia 16 de març de 
2017, RE núm. 2017-E-RE-302 
-  Srs. Marc Motañés Lecina i David Profitós Many, el dia 16 de març de 2017, RE 
núm. 2017-E-RC-1504. 
-  Sr. Germán López Sánchez, el dia 16 de març de 2017, RE núm. 2017-E-RE-305 
-  Sr. José Alexander Vega Sabugueiro, el dia 16 de març de 2017, RE núm. 2017-E-
RE-304 
-  Sra. Elia Montagud Blas, el dia 16 de març de 2017, RE núm. 2017-E-RE-306 
-  Sr. Ferran Gontan Ferrer, el dia 17 de març de 2017, RE núm. 2017-E-RE-307 
-  Sr. Joan Enric de Solà i Camps, el dia 17 de març de 2017, RE núm. 2017-E-RC-
1510 
-  Sra. Maria Forns Roca, el dia 17 de març de 2017, RE núm. 2017-E-RC-314 



-  Sr. Ferran Gontán Ferrer, en representació de Les Franqueses Imagina, Associació 
de Participació i Debat Polític, el dia 18 de març de 2017, RE  núm. 2017-E-RE 315 
  
VIST l’informe conjunt emès per l’interventor i el secretari accidental, que es transcriu 
a continuació: 
  

“Amb caràcter previ cal aclarir que, de conformitat amb el què preveu l’article 
63.1.b) de la Llei 7/1985 (LRBRL),  podran impugnar els actes i acords de les 
entitats locals que incorren en infracció de l’ordenament jurídic, els membres de 
les corporacions que haguessin votat en contra de tals actes i acords. Per altra 
banda, l’article 211 del ROF estableix que “el termini per a interposar recurs de 
reposició pels consellers o membres de les Corporacions locals que haguessin 
votat en contra de l’acord es comptarà des de la data de la sessió en que 
s’hagués votat l’acord”. 
  
L’article 116 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment administratiu comú 
de les administracions públiques, estableix que són causes d’inadmissió, entre 
d’altres, haver transcorregut el termini per a la interposició del recurs. 
  
Tenint en compte que l’acord va ser sotmès a votació el dia 26 de gener de 2017, 
el termini perquè els membres electes o grups municipals poguessin presentar 
recurs de reposició va finalitzar el dia 26 de febrer de 2017. Per aquest motiu, els 
següents recursos han de ser inadmesos: 

  
-     Srs. Bernabé, Pericas, López i Vega, en nom del grup municipal IMAGINEM 

LES FRANQUESES EN COMÚ – ENTESA (ILFC-E), el dia 8 de març de 
2017, RE núm. 2017-E-RE-253 

-     Sr. Àngel Profitós Martí, en nom del grup municipal ERC-AM, el dia 16 de 
març de 2017, RE núm. 2017-E-RE-302 

-     Sr. Germán López Sánchez, el dia 16 de març de 2017, RE núm. 2017-E-RE-
305 

-     Sr. José Alexander Vega Sabugueiro, el dia 16 de març de 2017, RE núm. 
2017-E-RE-304 

  
Per altra banda, el termini de presentació de recurs per a la resta d’interessats 
que no fossin càrrecs electes, va finalitzar el dia 17 de març de 2017. Per aquest 
motiu, el següent ha de ser inadmès: 

  
-     Sr. Ferran Gontán Ferrer, en representació de Les Franqueses Imagina, 

Associació de Participació i Debat Polític, el dia 18 de març de 2017, RE  
núm. 2017-E-RE 315 

  
No obstant l’anterior, es procedeix a informar les al·legacions formulades per tots 
els recurrents: 

   
    1) GRUP MUNICIPAL IMAGINEM LES FRANQUESES EN COMÚ – ENTESA, 

amb  RE 2017-E-RE-253  
-    S’ha vulnerat l’article 23 del TRLCSP, que fa referència a la durada dels 

contractes 

-    S’han introduït condicions que, si haguessin figurat en el procediment 
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d’adjudicació inicial, haurien permès la participació d’altres licitadors a banda 
dels inicialment admesos o haurien permès seleccionar una oferta diferent; 

-      La modificació amplia el contracte a serveis no previstos; 
-      Canvia l’equilibri econòmic del contracte a favor de l’adjudicatari en termes no 

previstos al contracte inicial. 
-     S’ha vulnerat l’article 278 del TRLCSP, que fa referència a la durada dels 

contractes de gestió de servei públic, perquè no fixa els límits temporals per a 
la finalització del contracte.  
  

2)      GRUP MUNICIPAL ERC-AM, amb RE 2017-E-RE-302 

-     Considera que per a la modificació d’un contracte han de concórrer tot un 
seguit de requisits: 

o La modificació s’ha de fonamentar en raons d‘interès públics i han que 
de quedar justificades en l’expedient 

o Les raons han de ser degudes a necessitats noves o causes 
imprevistes 

o Les modificacions no poden afectar les condicions essencials del 
contracte 

o Les modificacions no poden constituir nous contractes 
o La modificació requereix de la tramitació prèvia de l’expedient 

corresponent 
-     Considera que la pròrroga no respecta els requisits esmentats, i es modifiquen 

les condicions essencials del contracte, cosa que comporta la constitució d’un 
nou contracte 

-     Es modifiquen aspectes econòmics del contracte. L’alteració del preu del 
contracte, sempre que no estigui justificat, modifica un dels elements 
essencials del contracte. 

-     L’assumpció del risc en l’explotació del contracte és l’element determinant per 
a la qualificació d’un contracte com a gestió de servis públics, en la modalitat 
de concessió. Per tant, el risc operacional exigeix que es transfereixi a 
l’empresa contractista la totalitat del risc o, almenys, una part significativa. Si 
no es dona aquesta transferència, el contracte no es pot qualificar com de 
gestió de serveis públics en la modalitat de concessió. 

 
3)   MARC MONTAÑÉS LECINA i DAVID PROFITÓS MANY, amb RE 2017-E-RC-

1504 

-     Considera que per a la modificació d’un contracte han de concórrer tot un 
seguit de requisits: 

o La modificació s’ha de fonamentar en raons d‘interès públics i han que 
de quedar justificades en l’expedient 

o Les raons han de ser degudes a necessitats noves o causes 
imprevistes 

o Les modificacions no poden afectar les condicions essencials del 



contracte 
o Les modificacions no poden constituir nous contractes 
o La modificació requereix de la tramitació prèvia de l’expedient 

corresponent 
-     Considera que la pròrroga no respecta els requisits esmentats, i es modifiquen 

les condicions essencials del contracte, cosa que comporta la constitució d’un 
nou contracte 

-     Es modifiquen aspectes econòmics del contracte. L’alteració del preu del 
contracte, sempre que no estigui justificat, modifica un dels elements 
essencials del contracte. 

-     L’assumpció del risc en l’explotació del contracte és l’element determinant per 
a la qualificació d’un contracte com a gestió de servis públics, en la modalitat 
de concessió. Per tant, el risc operacional exigeix que es transfereixi a 
l’empresa contractista la totalitat del risc o, almenys, una part significativa. Si 
no es dona aquesta transferència, el contracte no es pot qualificar com de 
gestió de serveis públics en la modalitat de concessió. 
  

4)      GERMÁN LÓPEZ SÁNCHEZ, amb RE 2017-E-RE-305 
  

-      S’ha vulnerat l’article 23 del TRLCSP, que fa referència a la durada dels 
contractes 

-      S’han introduït condicions que, si haguessin figurat en el procediment 
d’adjudicació inicial, haurien permès la participació d’altres licitadors a banda 
dels inicialment admesos o haurien permès seleccionar una oferta diferent; 

-      La modificació amplia el contracte a serveis no previstos; 
-      Canvia l’equilibri econòmic del contracte a favor de l’adjudicatari en termes no 

previstos al contracte inicial. 
-      S’ha vulnerat l’article 278 del TRLCSP, que fa referència a la durada dels 

contractes de gestió de servei públic, perquè no fixa els límits temporals per a 
la finalització del contracte.  
  

5)      JOSÉ ALEXANDER VEGA SABUGUEIRO, amb RE 2017-E-RE-304 

-     S’ha vulnerat l’article 23 del TRLCSP, que fa referència a la durada dels 
contractes 

-     S’han introduït condicions que, si haguessin figurat en el procediment 
d’adjudicació inicial, haurien permès la participació d’altres licitadors a banda 
dels inicialment admesos o haurien permès seleccionar una oferta diferent; 

-     La modificació amplia el contracte a serveis no previstos; 
-     Canvia l’equilibri econòmic del contracte a favor de l’adjudicatari en termes no 

previstos al contracte inicial. 
-     S’ha vulnerat l’article 278 del TRLCSP, que fa referència a la durada dels 

contractes de gestió de servei públic, perquè no fixa els límits temporals per a 
la finalització del contracte.  
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6)      ELIA MONTAGUD BLAS, amb RE 2017-E-RE-306 

-     S’ha vulnerat l’article 23 del TRLCSP, que fa referència a la durada dels 
contractes 

-    S’han introduït condicions que, si haguessin figurat en el procediment 
d’adjudicació inicial, haurien permès la participació d’altres licitadors a banda 
dels inicialment admesos o haurien permès seleccionar una oferta diferent; 

-     La modificació amplia el contracte a serveis no previstos; 
-     Canvia l’equilibri econòmic del contracte a favor de l’adjudicatari en termes no 

previstos al contracte inicial. 
-     S’ha vulnerat l’article 278 del TRLCSP, que fa referència a la durada dels 

contractes de gestió de servei públic, perquè no fixa els límits temporals per a 
la finalització del contracte.  
  

7)      FERRAN GONTÁN FERRER, amb RE 2017-E-RE-307 

-     S’ha vulnerat l’article 23 del TRLCSP, que fa referència a la durada dels 
contractes 

-     S’han introduït condicions que, si haguessin figurat en el procediment 
d’adjudicació inicial, haurien permès la participació d’altres licitadors a banda 
dels inicialment admesos o haurien permès seleccionar una oferta diferent; 

-     La modificació amplia el contracte a serveis no previstos; 
-     Canvia l’equilibri econòmic del contracte a favor de l’adjudicatari en termes no 

previstos al contracte inicial. 
-     S’ha vulnerat l’article 278 del TRLCSP, que fa referència a la durada dels 

contractes de gestió de servei públic, perquè no fixa els límits temporals per a 
la finalització del contracte.  
  

8)      JOAN ENRIC DE SOLÀ i CAMPS, amb RE 2017-E-RC-1510 

-     S’ha vulnerat l’article 23 del TRLCSP, que fa referència a la durada dels 
contractes 

-     S’han introduït condicions que, si haguessin figurat en el procediment 
d’adjudicació inicial, haurien permès la participació d’altres licitadors a banda 
dels inicialment admesos o haurien permès seleccionar una oferta diferent; 

-      La modificació amplia el contracte a serveis no previstos; 
-      Canvia l’equilibri econòmic del contracte a favor de l’adjudicatari en termes no 

previstos al contracte inicial. 
-      S’ha vulnerat l’article 278 del TRLCSP, que fa referència a la durada dels 

contractes de gestió de servei públic, perquè no fixa els límits temporals per a 
la finalització del contracte.  
  

9)      MARIA FORNS ROCA, amb RE 2017-E-RE-314 

-     S’ha vulnerat l’article 23 del TRLCSP, ja que les característiques del contracte 
han estat modificades per proposar la segona pròrroga. La pròrroga amplia el 
contracte a serveis no previstos i canvia l’equilibri econòmic a favor de 



l’adjudicatari 
-     Es vulnera l’article 23 del TRLCSP, ja que la pròrroga suposa una manera 

ordinària de reequilibrar econòmicament el contracte. La pròrroga està lligada 
a la continuïtat de la prestació, i utilitzar aquesta tècnica amb diferents 
objectius pot viciar la previsió corresponent. 

-     Vulnera l’article 105 TRLC. La modificació del contracte no pot realitzar-se 
amb la finalitat d’addicionar prestacions complementàries a les inicialment 
contractades, ampliar l’objecte del contracte o incorporar una prestació 
susceptible d’utilització o aprofitament independent. 

-     Vulnera l’article 278 TRLCSP, ja que aquesta pròrroga no va ser fixada en la 
durada del contracte inicial, ja que només va preveure una pròrroga i no dues.  

-     Vulnera l’article 85.2 LRBRL, ja que no hi ha manera d’acreditar per manca 
d’estudi de viabilitat econòmica i tècnica per part de l’ajuntament que la gestió 
externalitzada del servei adjudicat a SOREA és més sostenible i eficient que 
altres fórmules de gestió. L’Agència Catalana de l’Aigua “reconeix que les 
tarifes dels serveis d’abastament d’aigües privatitzats són un 25% més cares 
que les dels serveis d’abastament prestats per empreses públiques”.  
  

10)  FERRAN GONTÁN FERRER, en representació de LES FRANQUESES 
IMAGINA, ASSOCIACIÓ DE PARTICIPACIÓ I DEBAT POLÍTIC, amb RE 2017-
E-RE-315 

-    S’ha vulnerat l’article 23 del TRLCSP, que fa referència a la durada dels 
contractes 

-    S’han introduït condicions que, si haguessin figurat en el procediment 
d’adjudicació inicial, haurien permès la participació d’altres licitadors a banda 
dels inicialment admesos o haurien permès seleccionar una oferta diferent; 

-    La modificació amplia el contracte a serveis no previstos; 
-    Canvia l’equilibri econòmic del contracte a favor de l’adjudicatari en termes no 

previstos al contracte inicial. 
-     S’ha vulnerat l’article 278 del TRLCSP, que fa referència a la durada dels 

contractes de gestió de servei públic, perquè no fixa els límits temporals per a 
la finalització del contracte.  

  

Per tal de conèixer quina és la normativa aplicable, tenint en compte que tots els 
recursos fan referència a la infracció d’alguns preceptes del vigent TRLCPS, cal 
tenir en compte que la disposició transitòria primera del vigent text refós de la Llei 
de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011 
estableix el següent: 
  

“Disposición transitoria primera. Expedientes iniciados y contratos adjudicados 
con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley.  

1. Los expedientes de contratación iniciados antes de la entrada en vigor de 
esta Ley se regirán por la normativa anterior. A estos efectos se entenderá que 
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los expedientes de contratación han sido iniciados si se hubiera publicado la 
correspondiente convocatoria del procedimiento de adjudicación del contrato. 
En el caso de procedimientos negociados, para determinar el momento de 
iniciación se tomará en cuenta la fecha de aprobación de los pliegos.  

2. Los contratos administrativos adjudicados con anterioridad a la entrada en 
vigor de la presente Ley se regirán, en cuanto a sus efectos, cumplimiento y 
extinción, incluida su duración y régimen de prórrogas, por la normativa 
anterior.” 

En aquest mateix sentit es pronuncia la ja derogada Llei 30/2007. 
  
Per tant, la normativa de contractació aplicable és la Llei 13/1995, de 18 de maig, 
de Contractes de les Administracions Públiques (ja derogada) i per l’encara vigent 
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats 
i serveis dels ens locals.  
En relació a la durada del contracte i les pròrrogues  (vulneració dels articles 23 i  
278 TRLCSP): 
 
L’article 3 del plec que regula la contractació i que forma part del propi contracte, 
estableix que tindrà una durada de deu anys, prorrogables tàcitament pels 
mateixos períodes, si cap de les parts no manifesta el contrari, de manera fefaent, 
com a mínim un any abans de la data de la seva finalització o de qualsevol de les 
seves pròrrogues.  
 
De la lectura de la clàusula s’extreu la voluntat de l’òrgan de contractació que el 
contracte sigui susceptible de més d’una pròrroga, sempre i quan es donin els 
requisits establerts en la pròpia clàusula.  
  
L’article 158 de la LCAP establia que la durada del contracte de gestió de serveis 
públics no podia tenir caràcter perpetu o indefinit fixant-se necessàriament la seva 
durada i la de les pròrrogues de que pogués ser objecte, sense que pogués 
excedir el termini total, incloses les pròrrogues, de 75 anys. Però el redactat 
d’aquest precepte es va veure modificat per la Llei 53/1999, i establí el termini 
màxim en 50 anys. L’article 232 del ROAS estableix que el plec de clàusules 
d’explotació ha de constar, entre d’altres, el termini del contracte, el qual no pot 
ser superior a 50 anys, incloses les pròrrogues que,si escau, puguin concedir-se.  
  
Quan els recurrents invoquen l’article 278 del TRLCSP en el sentit que no es fixa 
els límits temporals, tot i que no resulta d’aplicació aquest precepte com a 
conseqüència de la disposició transitòria primera, si bé és cert que en l’article 3 
del plec no s’estableix la durada màxima del contracte, també és cert que la 
clàusula 56 fa una remissió al règim legal aplicable. En aquest règim legal es fa 
menció de forma expressa que “per a tot allò que no estigui previst en aquest Plec 
de Condicions s’acudirà a la llei municipal i de règim local de Catalunya, Llei de 



contractes de les administracions públiques, Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals, reglament de verificacions elèctriques de 15 de març de 
1954, que seran d’aplicació preferent.” 
  
Per tant,  pot entendre’s que existeix la possibilitat el contracte pugui ser prorrogat 
per períodes de 10 anys, fins a un màxim de 50 anys en total, en virtut de l’article 
158 de la LCAP i de l’article 232 del ROAS.  
 

Modificació del contracte; canvi de l’equilibri econòmic del contracte 

L’article 164 de la Llei 13/1995 (LCAP), establia el següent: 

“Artículo 164. Modificación y sus efectos. 

1. La Administración podrá modificar por razones de interés público las características del 
servicio contratado y las tarifas que han de ser abonadas por los usuarios. 

2. Cuando las modificaciones afecten al régimen financiero del contrato, la Administración 
deberá compensar al contratista de manera que se mantenga el equilibrio de los supuestos 
económicos que fueron considerados como básicos en la adjudicación del contrato. 

3. En el caso de que los acuerdos que dicte la Administración respecto al desarrollo del 
servicio carezcan de trascendencia económica, el contratista no tendrá derecho a 
indemnización por razón de los mismos.” 

En l’informe emès en data 23 de gener de 2017 pels sotasignats ja es deia i es 
justificava que “aquesta modificació no altera l’equilibri econòmic inicial del 
contractista”. 
  
Per altra banda, l’article 32 del plec estableix el següent: 
  

“Article 32.- REVISIÓ DE LES CONDICIONS GENERALS DEL CONTRACTE. 

Si variessin substancialment les circumstàncies tècniques de l’abastament 
(com per exemple augment de l’alçada d’elevació, introducció de nous 
processos de tractament, etc.) o si es produís un canvi radical en la concepció 
de l’abastament, el cost de l’explotació del servei experimentés una notable 
modificació, el Contractista podrà sol·licitar de l’Administració Municipal la 
revisió de les condicions generals del contracte, considerant també en aquest 
supòsit la variació de l’estructura tarifària en la qual s’hagi basat aquesta oferta.  

L’Ajuntament es comprometrà a mantenir en tot moment l’equilibri econòmic del 
Contractista, segons què disposa l’article 249 del Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals, habilitant en el Pressupost Ordinari la corresponen 
partida d’ingressos i despeses.” 

L’article 9 del plec regula les obres necessàries per atendre nous 
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subministraments i expansió de la xarxa de distribució, amb la qual cosa, es recull 
aquesta possibilitat durant la vigència del contracte. En el mateix sentit l’article 7 
del plec es regula l’explotació del servei i conservació de les instal·lacions, 
preveient-se que el contractista assumirà totes les despeses de conservació de 
les instal·lacions de l’abastament, tret d’aquelles que per la seva naturalesa siguin 
ampliacions de captacions, dipòsits o de la xarxa de distribució. Es consideren 
també obres d’ampliació aquelles que es refereixen al canvi de secció de 
canonades, construcció d’obres de fàbrica de nova planta que no siguin 
substitutives d’altres deteriorades per l’ús defectuós del contractista.  
  
Cal dir a mes, que la realització d’obres en la xarxa municipal és una facultat que 
té la Corporació, d’acord amb el que estableix l’art. 8 del contracte,  

  

Article 8.- OBRES D’AMPLIACIÓ I RENOVACIÓ DE L’ABASTAMENT 

Les obres d’ampliació de l’abastament, son d’exclusiva competència 
municipal, estant el Concessionari obligat a participar en el seu finançament, 
total o parcial, a voluntat de l’Ajuntament, sempre que prèviament es consideri 
la forma mitjançant la qual el Concessionari pugui recuperar-se de la inversió 
realitzada durant la vigència del contracte o alguna de les seves pròrrogues.  

  
Per tant, tant la pròrroga del contracte, com l’execució d’obres d’ampliació i 
renovació de l’abastament, estan previstes en el contracte primitiu, així doncs, 
estem davant una modificació del contracte que ja preveu el propi contracte, i no 
davant d’una alteració substancial del contracte, a més, com ja s’ha comentat, en 
l’informe emès pels sotasignants, s’afirmava i justificava que “aquesta modificació 
no altera l’equilibri econòmic inicial del contractista”. 
  
Finalment, i d’acord amb la doctrina de les juntes consultives de contractació, cal 
diferenciar el que són modificacions de contracte que venen previstes en el 
contracte primitiu, del que són alteracions substancials del contracte. En el 
present cas estem davant d’una pròrroga de contracte, que modifica el contracte, 
d’acord amb el plec de condicions del contracte primitiu.  
  
Per tal que hi hagi una alteració substancial del contracte, ha d’haver una 
modificació substancial dels elements essencials que configuren el contracte 
primitiu, això és, l’objecte del contracte, el termini del contracte, la retribució del 
contractista...., i és només en aquest cas, és quan es considera que el contracte 
ha de ser licitat novament, doncs els licitadors possiblement haguessin presentat 
ofertes substancialment diferent a les formulades. 
  
En aquest sentit la Directiva 2014/24/UE del Parlament Europeu i del Consell de 
26 de febrer de 2017 sobre contractació pública, estableix en el seu art. 72.4 quan 
es considera que hi ha una modificació substancial d’un contracte en els següents 



termes literals ,  
 

4. U a odifi a i  d’u  o t a te o a o d a  du a t el seu pe íode de vigè ia es 
o side a à su sta ial a efe tes de l’apa tat 1, llet a e), ua  ti gui o  esultat u  o t a te 

o acord marc de naturalesa materialment diferent a la del celebrat en un principi. En qualsevol 

cas, sens prejudici del que disposen els apartats 1 i 2, una modificació es considerarà 

substancial quan e compleixi una o vàries de les condicions següents:  

 a) que la odifi a i  i t odueixi o di io s ue, d’have  figu at e  el p o edi e t de 
contractació inicial, haurien permès la selecció de candidats diferents dels 

sele io ats i i ial e t o l’a epta i  d’u a ofe ta dife e t a l’a eptada i i ial e t 
o haurien atret a més participants en el procediment de contractació;  

 ) ue la odifi a i  alte i l’e uili i e o i  del o t a te o de l’a o d a  e  
e efi i del o t a tista d’u a a e a ue o estava p evista e  el o t a te o a o d 

marc inicial;  
 c) que la odifi a i  a pliï de fo a i po ta t l’à it del o t a te o de l’a o d 

marc;  
 d) que el contractista inicialment designat como adjudicatari pel poder adjudicador 

sigui substituït per un nou contractista en circumstàncies diferents de les previstes en 

l’apa tat 1, llet a d).”  
 

Per tant, de tot el que s’ha transcrit, s’extreuen les següents conclusions: 
  
1) Que es pot modificar el contracte. 
2) Que no estem davant d’una alteració substancial del contracte. 
3) Que si les modificacions afecten l’equilibri financer, l’Administració (ajuntament) 
haurà de compensar perquè es mantingui l’equilibri financer, tot i que no és el cas, tal 
i com es va esmentar en l’informe de 23 de gener de 2017. 
4) Que el contractista pot sol·licitar de l’administració municipal la revisió de les 
condicions generals del contracte, inclosa la variació de l’estructura tarifària. 
  
ATÈS que en data 9 de maig de 2017 es va donar tràmit d’audiència a la mercantil 
SOREA, SA, en la seva qualitat de part interessada en l’expedient, dels recursos de 
reposició anteriorment esmentats. El termini de presentació d’al·legacions finalitzava 
el dia 23 de maig de 2017. 
  
ATÈS que el dia 23 de maig de 2017 va tenir entrada escrit d’al·legacions de 
SOREA, SA, amb registre d’entrada núm. 2017-E-RE-587, i que s’incorporen a 
l’expedient.  
  
ATÈS  els articles 158 i 164 de la  Llei 13/1995, de 18 de maig de Contractes de les 
Administracions Públiques (en vigor a la data de tramitació de l’ expedient de 
contractació i formalització del contracte), i les clàusules 3 i concordants del PCAP 
que regeix aquest contracte, articles 23, 53, 110.2, i 333.6 del Reial decret 3/2011, de 
14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector 
públic (TRLCSP) pel que fa al perfil del contractant, registre dels contractes i a 
l’aprovació de l’expedient, article 174.2 b) del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
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març pel que s’aprova el text Refós de la Llei reguladora d’Hisendes locals pel que fa 
a que la despesa tindrà caràcter plurianual,  la DA 8ª de la llei 19/2014, de 29 de 
desembre de transparència, accés a la informació pública i bon govern, Ordre de la 
generalitat de Calalunya ECO/47/2013 modificada per l’ ordre ECO/294/2015 i 
Resolució ECO/228/2011, de 25 de gener, sobre registre del contractes. 
  
AQUESTA àrea d'Obres i Serveis proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels 
següents  
  
ACORDS: 
  
Primer.- INADMETRE els recursos de reposició interposats pel GRUP MUNICIPAL 
IMAGINEM LES FRANQUESES EN COMÚ – ENTESA (RE 2017-E-RE-253); 
ÀNGEL PROFITÓS MARTÍ, en representació del GRUP MUNICIPAL ERC-AM (RE 
2017-E-RE-302); GERMÁN LÓPEZ SÁNCHEZ (RE 2017-E-RE-305); JOSÉ 
ALEXANDER VEGA SABUGUEIRO (RE 2017-E-RE-304); FERRAN GONTÁN 
FERRER, en representació de l’entitat LES FRANQUESES IMAGINA, ASSOCIACIÓ 
DE PARTICIPACIÓ I DEBAT POLÍTIC (RE 2017-E-RE-315); totes elles per haver 
estat presentades de forma extemporània. 
  
Segon.- DESESTIMAR els recursos de reposició interposats pels senyors MARC 
MONTAÑÉS LECINA i DAVID PROFITÓS MANY (RE 2017-E-RC-1504); ELIA 
MONTAGUD BLAS (RE 2017-E-RE-306); FERRAN GONTÁN FERRER (RE 2017-E-
RE-307); JOAN ENRIC DE SOLÀ I CAMPS (RE 2017-E-RC-1510); MARIA FORNS 
ROCA (RE 2017-E-RE-314). Tots ells pels motius esmentats a la part expositiva del 
present informe.  
  
Tercer.- NOTIFICAR aquests acords a les persones interessades i a l’entitat 
mercantil SOREA, SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS, SA. 
 
 
 
Pren la paraula el senyor JIMÉNEZ i diu: Si. Com ja veieu, hi ha dos apartats en 
quant a totes les mocions. O sigui, en totes les al·legacions que heu presentat hi ha 
unes que s’han desestimat per un sentit i altres per un altre. Us donaré l’explicació 
de cada un dels diferents motius que s’han fet. En tot el que són les al·legacions 
presentades pels regidors de l’Ajuntament o dels grups municipals de l’Ajuntament, 
el termini per presentar aquestes al·legacions és des del moment de la seva 
aprovació, no des de la seva publicació. Per tant, aquestes hem hagut de donar-les 
per extemporànies. Però també és veritat que la resta, totes estaven pràcticament 
dient els mateixos continguts per tant, el tractament que se’ls ha donat per poder fer 
el tractament a la resta, com ja hem vist en la documentació. Bàsicament aquí el 
que venen a comentar vostès és que no podíem modificar aquest contracte, 
sobretot perquè és una alteració substancial del contracte. Nosaltres hem fet, els 
tècnics han valorat i els juristes han valorat totes aquestes qüestions i han valorat 
que no procedeix. Entre d’altres coses, jo faré unes pinzellades perquè també 
després escoltarem els comentaris que vostès vulguin fer. Però en el tema de les 
pròrrogues la llei, anteriorment, quan es va aprovar el conveni, marcava que es 
podrien fer renovacions fins a setanta-cinc anys. Això va ser modificat i va canviar i 
es podien fer només fins a cinquanta, amb períodes de deu anys. Per tant, en 
aquest tema estem complint també la normativa i per tant, aquesta última pròrroga 
no te cap problema diferent. També es consideraria que la naturalesa fos diferent, 



això seria en cas que s’estiguessin contractant serveis diferents als que en el 
contracte inicial estiguessin estimats. Per tant, tampoc hi entra en aquesta situació. 
O que tingués un desequilibri financer, que tampoc ho és. Per això faig aquest 
enunciat previ, perquè entenguin els motius bàsics perquè nosaltres no hem 
estimat aquestes al·legacions. I ara, en tot cas, escoltarem els comentaris que 
vostès vulguin fer. 
 
El senyor President demana si hi ha alguna intervenció al respecte. 

 
Pren la paraula el senyor LÓPEZ i diu: Bona nit. Bé, ja veig que estem parlant del 
tema legal però bé, nosaltres al tema legal farem el que creiem convenient. Però tal 
i com es va dir en el Ple del gener, és un tema de que vostès aposten per un model  
i nosaltres aquest model el que veiem és que només serveix per afavorir una 
empresa. I ho diem amb arguments, no ho diem perquè si. Nosaltres mirem 
l’editorial que van publicar al Butlletí municipal i tot són coses bones. Es fantàstic el 
cànon que fan, el fons de solidaritat és perfecte, i que han fet unes enquestes (això 
els socialistes també ho deien) que la gent està molt satisfeta. Però per què no ho 
diuen tot? Només el que els interessa. Per què no parlen que van baixar el cànon? 
Vostès diuen: “Oh, un fons de solidaritat. Ens donaran 110.000 Euros. Fantàstic”. 
Però deixarem de percebre 240.000 Euros. Aleshores, aquí estem palmant pasta, 
100 i pico mil. I després les inversions els hi financem amb un 2%. Fantàstic. Això 
seran 100.000 Euros més. O sigui, estem perdent 240.000 Euros, que això ho deixa 
de guanyar el poble de les Franqueses. Això no ho diem al Butlletí. Això no 
interessa dir-ho. Això també s’hauria de dir. El Butlletí és de tots, no només d’uns 
quants. Això és fer de trilero. Agafem el got, li donem la volta, fiquem la bola i 
després la traiem. Només diem el bonic. Però aquí s’estan perdent diners. Perdem 
diners d’aquí, perdem diners de SEAE, però clar, els diners, com són de tots, doncs 
no passa res. Clar. Quan els toquen els seus, sí que ens preocupa, però els diners 
de tots ens dóna igual. Doncs a nosaltres, aquest model no ens agrada perquè 
aquests diners se’ls està portant una empresa. És així. Si aquest és el seu model, 
doncs nosaltres no el veiem. Gràcies. 
 
 
Pren la paraula el senyor PROFITÓS i diu: Unes quantes coses. Intentaré centrar-
me en el tema purament jurídic. En primer lloc, dir que aquest punt no tocava en 
aquest Ple. De fet, vostès tots aquests recursos (a banda de l’extemporaneïtat que 
al·leguen pels que van presentar els grups polítics) els van desestimar de fet per 
silenci administratiu a mitjans d’abril. Aleshores, si vostès justifiquen que això s’ha 
de debatre en un Ple, ho havien d’haver fet en el Ple de finals del mes de març. 
Tenien un mes per contestar però ho podien haver contestat perfectament en 
quinze dies. És a dir, entenem que el fet que això estigui aquí, no té raó de ser. Vull 
dir que si havia d’estar en un Ple, havia d’estar en el Ple del mes de març. En 
segon lloc, constatar que l’informe que ens han fet a quatre mans el Secretari i 
l’Interventor és un informe seriós, és un informe que s’aguanta, és un informe que 
(a veure, avui és el dia de les felicitacions, val? “Us felicito, fills”, que diuen a la 
ràdio) bé, són professionals. Dit això, són professionals al servei de l’Administració, 
al servei del nostre Ajuntament i, per extensió, al servei del govern que 
legítimament te, en cada moment, aquest Ajuntament. I el govern que te ara mateix 
és el seu. En aquest cas, no em serveix que em diguin que això està fet de forma 
purament tècnica perquè és un informe que està fet per justificar una presa de 
decisió política que va tenir lloc per part d’aquest govern i que va deixar molt clara 
fa uns mesos el portaveu del PARTIT DELS SOCIALISTES amb una encesa 
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defensa de la gestió per part d’empreses privades de determinats serveis públics. 
És a dir, és un informe molt correcte que s’aguanta molt però que està fet a petició 
d’una part. Més coses en relació amb això. En aquest informe, tot i que està ben 
justificat, hi ha una cosa que a mi m’agradaria que m’expliquessin: nosaltres 
invocàvem (bé, ja no parlo de nosaltres perquè el nostre posem que estava 
presentat fora de termini) entre d’altres coses, directives europees. Vostès aquí 
reprodueixen una directiva europea que diu que la modificació ha d’alterar l’equilibri 
econòmic del contracte, de l’acord marc, en benefici del contractista que, en aquest 
cas, sí que això seria susceptible de que aquest recurs fos acceptat. 
Immediatament després, diuen que el nostre contracte preveu que l’administració, 
nosaltres, haurem de compensar perquè es mantingui l’equilibri financer. Bé, això 
ho hem estat fent molts cops, pràcticament cada cop que als amics de SOREA els 
dèiem que ATLL havia pujat el cost de l’aigua i que això ho havien de repercutir. 
Però és que en aquesta modificació que vostès fan nosaltres entenem que sí que 
(pel que acaba de comentar ara mateix el regidor López, entre d’altres coses) 
s’altera aquest equilibri econòmic i s’altera a favor de la companyia. 
Indubtablement, els diners que nosaltres deixem de cobrar són més que els diners 
que ells ens donen amb l’altra ma. Aleshores, una petita constatació. Com vaig de 
temps, senyor Alcalde? (El senyor Alcalde li respon que han transcorregut tres 
minuts i catorze segons). Tres amb catorze, bé. Més coses aquí. A veure, potser, és 
possible que ho veiem d’aquí a uns mesos, el que s’ha fet aquí és legal. Però en 
qualsevol cas, no és elegant. És possible que si això s’hagués licitat novament ho 
hagués guanyat aquesta mateixa empresa, és molt possible i més partint de la base 
de la seva voluntat política. Però aquí no s’ha donat acompliment a una possibilitat 
de lliure concurrència per d’altres empreses, no hi ha hagut la publicitat que hi 
hagués hagut si s’hagués fet una nova contractació i la transparència deixa bastant 
que desitjar. Aprofito per dir que no acabo d’entendre les seves reticències en el 
punt anterior a dir que sí, que no hi ha cap problema perquè les seves agendes o 
les meves, m’és igual, en grups d’interès, siguin públiques. Però vaja, cadascú se 
sap lo seu. L’informe de SOREA és brillant, és el que acostuma a passar quan una 
empresa pot destinar una part important dels seus recursos a pagar un 
departament jurídic. No estic parlant de SOREA, estic parlant d’ajuntaments, de 
l’Estat, d’empreses privades, a pagar a gabinets jurídics que es gastin una part dels 
diners que l’empresa podia haver invertit en evitar-se reclamacions per justificar les 
seves actuacions. Però és brillant, també. Els informes que ens han fet estan molt 
bé. Temps? (El senyor Alcalde l’informa que li resten trenta segons). Doncs segon 
torn. 
 
Pren la paraula el senyor JIMÉNEZ i diu: Hi ha una qüestió. Jo ho entenc, entenc 
que no tenim el mateix model de gestió tots els grups. Per tant, bé, això s’ha 
d’acceptar. Em crea una certa, no sé, qüestió, que no l’entenc: és el comentari que 
vostè ha fet, senyor Profitós. Primer, està alabant els informes jurídics i tècnics com 
que han fet una labor correcta. El que sí que no puc entendre és que digui que 
estàn treballant única i exclusivament per aquest govern. Estàn treballant per 
l’Ajuntament. I l’Ajuntament som tots, vostès també. Per tant, no fem aquestes 
diferenciacions. Ha dit que només era per afavorir a l’empresa, en general, han fet 
els comentaris. Jo, quan he fet el tema del que seria que s’haguessin fet mesures 
que haguessin hagut variacions substantives amb la voluntat del contracte, una 
d’elles diu que el contractista inicialment designat com a adjudicatari del poder 
adjudicador, sigui substituït per un nou contractista en circumstàncies tal. Val? Per 
tant, no es podia fer perquè nosaltres estem donant per bo que el contracte esta 
vigent i que nosaltres podem fer les pròrrogues d’acord amb el que havíem fet 



inicialment. És veritat que tot això, el que comporta és un model de gestió diferent. 
Que podem acceptar que vostès tinguin aquest criteri. I senzillament és això, 
comentar que respectem les seves opinions i en tot cas, si vostès han de fer algun 
altre pas, doncs ja el faran. Però que si necessiten algun aclariment, que pel que 
veig els informes han estat coherents, doncs res més.  
 
Pren la paraula el senyor BERNABÉ i diu: Miri, ja no és una qüestió de model, que 
també ho és, sinó a més a més, de com es fan les coses. Vostès van adquirir un 
compromís ètic i públic de buscar un altre model possible de gestió de l’aigua. I això 
no va ser possible. Jo no sé si la feina la van fer o no la van fer perquè no hem 
tingut ni una trista reunió on vostès ens expliquin quins altres models han valorat 
abans d’anar al de SOREA. Primer punt. Clar, o sigui, això va ser aprovat per un 
Ple. Per tant, èticament és un mandat. Un mandat que no s’ha fet. Després, les 
empreses en principi si tenen pèrdues, tenen pèrdues. Què és això de condonar 
deute de les que hem pagat els usuaris perquè ens canviïn els comptadors? Se li 
perdonen a l’empresa 80 i pico mil o 90 mil euros que haurem de tornar a pagar un 
altre cop perquè quan els tornin a posar,  l’empresa evidentment dirà: “Escolti, jo els 
he de tornar a posar i ara els tornaré a facturar”. No es pot condonar deute 
d’aquesta manera perquè a més a més, la pròpia normativa ho impedeix. Jo no sé 
fins a quin punt ha d’admetre un informe de SOREA a vint-i-quatre hores del Ple, 
dintre l’expedient. Jo no sé fins a quin punt, perquè SOREA no és la que ha de 
contestar als nostres recursos. És vostè, o l’Ajuntament o l’equip de govern. Si 
SOREA, per donar més contingut, ho posa quaranta-vuit hores abans, sí, però vint-
i-quatre hores abans se’ns envia que se’ns modifica la carpeta, que no se què, 
perquè SOREA vol contestar a uns recursos que no van contra ella, els recursos, 
sinó que van contra la decisió que ha pres aquest Ajuntament. Escolti, jo començo 
a pensar aquí que hi ha una connivència entre les empreses i vostès, perquè es 
solapen les respostes. Per últim. Jo vaig preguntar al Secretari i em va donar en el 
seu moment la seva resposta. El mandat de Ple que va sortir d’aquí de l’any 1997, 
deia 10 anys més 10 anys. I després el contracte es varia i posa 10 anys amb 
successius 10 anys. Què te més valor, el que surt d’un Ple o el que s’acaba 
signant? Clar, jo no tinc tant clar això i els hi recordo, per tant aquí va haver un frau, 
com a mínim, perquè la decisió que es va prendre democràticament en aquest Ple 
es va canviar quan es va signar el contracte. I això és així. Per tant, jo no sé fins a 
quin punt totes aquestes sumes de qüestions ètiques poden vestir això que vostès 
han fet. Després ens diuen: qualsevol canvi o qualsevol situació s’ha de dir un any 
abans de que acabin aquests deu anys. Es negocia mesos abans de que això 
acabi. Bé, ja ho veurem. Nosaltres ens reservem, com a mínim, com a LES 
FRANQUESES IMAGINA, que com a entitat sí que s’ha presentat, veure fins a quin 
punt totes aquestes coses, i ja no li parlo només de model, li estic parlant de coses 
concretes que nosaltres creiem que aquí no s’ha afavorit a la ciutadania, com per 
exemple, marcar que l’any que ve ha d’haver una revisió de preus (sí, acabo) de 
l’aigua, sí o sí. I això ho marca el conveni. Un increment, una revisió cap adalt, 
evidentment, les revisions mai són cap abaix. Gràcies. 
 
Pren la paraula el senyor PROFITÓS i diu: Gràcies. Segueixo. Una part l’acaba de 
comentar ara el senyor Bernabé, aquí entenc que el govern no s’ha comportat 
lleialment des del primer moment. No s’ha comportat lleialment perquè vostès 
saben que uns dies abans de que faltés un any perquè aquest contracte vencés, 
ESQUERRA  va presentar una moció, el Ple va aprovar la moció i realment, no s’ha 
fet res del que (o no s’ha fet la major part) es va aprovar en aquella moció. Ens van 
convocar (quan faltaven pocs dies i quan ja estava tot fet) a una Junta de Portaveus 



                                                   Ple 25/05/2017 – pàg. 47 

  

extraordinària senzillament per explicar-nos que havien decidit això. Però és que 
ens continuen enganyant. Escolti, sé que és un tema menor, però m’agradaria que 
me l’expliquessin. Un cop tenim això ja funcionant una altra vegada, jo vaig rebre (i 
suposo que tots els regidors al mateix temps que jo) el dia 9 de maig un correu. Un 
correu en el qual se’ns deia que s’acompanyava la memòria valorada de les obres 
per l’escomesa d’uns quants veïns de Corró d’Amunt i el tema de Llerona. En aquell 
correu, ens deien: “Us envio això que hem rebut el dia 5 de maig”. La primera 
pensada és: “Osti, quina eficiència, tu. Quatre dies amb un cap de setmana entre 
mig. Moltes gràcies. Molt bé”. Resulta que ens diuen el dia 9 de maig, que el dia 5 
de maig han rebut una memòria valorada per part de SOREA. I el dia 4 de maig, el 
dia abans, la Junta de Govern Local aprova sol·licitar una subvenció perquè es 
cobreixi una part de les despeses d’aquesta portada d’aigua a Corró d’Amunt. I els 
senyors membres de la Junta de Govern Local que voten a favor d’això, entenc que 
havien de tenir un informe i una memòria on ho digués. Aleshores, expliquin-m’ho. 
O van ensopegar amb la quantitat entre un milió de combinacions. Aleshores, 
digui’m el que no esta bé. Si en el seu moment, vostès van votar una cosa sense 
tenir cap informe, si tenien l’informe i no ens ho van dir, o segurament és el que ha 
passat, és un error de transcripció de dates. Però en qualsevol cas, fa lleig.  
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Molt bé, suficientment debatut. I per 
finalitzar, dues coses. La primera: avui estem aprovant la resolució d’unes 
al·legacions. El que passa és que hem aprofitat, ja que aprovem això, doncs parlar 
una altra vegada del debat de l’aigua (que ho entenc) però que aquest debat ja el 
vam tenir quan tocava. Per finalitzar el debat de l’aigua, el debat de l’aigua, el 
model de funcionament és una decisió política. Això esta clar, ara. No és el que a 
vostès els hi agrada. Vostès haguessin volgut remunicipalitzar. Nosaltres creiem 
que SOREA, portant vint anys sent les Franqueses on el rebut de l’aigua és dels 
més barats del Vallès Oriental, tal i com els hi vaig comentar. I els hi vaig demostrar 
amb dades. Arrel que SOREA ens feia una inversió de dos milions d’Euros per fer 
inversió nova i per exemple, poder portar l’aigua a Corró d’Amunt, que no hi ha 
aigua potable en el nucli urbà (hi ha aigua de pous), que a més a més, SOREA ens 
fa mecenatge d’equips esportius i per exemple, també de la Jornada d’alimentació i 
salut que farem. 5.000 euros cada any durant deu anys. Que a més a més, ha creat 
un fons de 6.000 Euros per la gent necessitada que no pot pagar l’aigua. Nosaltres 
crèiem que això era una molt bona idea, molt bona elecció. I ho creiem. I us seguim 
creient. Els hi recordo una cosa: quan vam entrar al 2011, en el govern i vostè, 
senyor Profitós, hi era, teníem un endeutament de prop del 110% dels ingressos 
ordinaris. 15 milions d’euros d’endeutament. Es van obrir calaixos i havien factures, 
etc. Tancarem aquest any al 52% dels ingressos ordinaris de deute. El 52%. Per 
tant, no ens diguin que estem fent una mala gestió econòmica, no ens ho diguin. 
(Un regidor fa un comentari fora de micròfon) Si, ens ho han dit. I tanquem l’any 
2016 amb un romanent de tresoreria de 5 milions d’Euros. Per tant, crec que estem 
fent. I no, no son fantasmades, són realitats, són coses objectives perquè ho hem 
aprovat tot això en el Ple. Per tant, hem estudiat el contracte de SOREA, 
evidentment que l’hem estudiat, i l’Ajuntament i el ciutadà en surten beneficiats. 
Altre cosa és, repeteixo, que no sigui el vostre model. Ho entenc perfectament. No 
és el vostre model. El vostre model és diferent. El vostre model seria assumir les 
escombraries, el vostre model seria assumir l’aigua, assumir l’Ajuntament les 
escoles bressol. Nosaltres tenim un altre model però sense deixar el control de la 
concessió. I si us hi fixeu a la Comissió que hem creat amb SOREA, el control el te 
l’Ajuntament, no el té SOREA. I el vot de qualitat és de l’Alcalde. Crec que he tocat 
ja una mica tots els temes. Ah, si, i un últim: SOREA és una decisió política però els 



informes tècnics són tècnics. I els tècnics saben i nosaltres sabem que, quan hi ha 
un informe negatiu d’un tècnic no fem les coses. No les fem. Ara, aquests informes i 
aquesta, això, pot anar al Contenciós, etc. El Contenciós potser fins i tot pot donar 
la raó, no ho sé. Però el que sí crec que les coses estan fetes amb professionalitat. 
Si el tècnic ens diu: “Escolta’m, això no es pot renovar”, no ho haguéssim renovat, 
això us ho asseguro. I més en aquests moments que estem vivint. Per tant, una 
cosa és la decisió política i una altra cosa és la feina dels tècnics, que jo crec que la 
fan (i vosaltres ho heu dit), que els informes estan en aquest aspecte impecables. 
Molt bé, passaríem a votació.  
 
 
SOTMESA a votació, la proposta és aprovada per nou vots a favor dels regidors 
assistents dels grups municipals CiU, PSC-PM i PP, sis vots en contra dels regidors 
assistents dels grups municipals ILFC-E i ERC-AM, i una abstenció del regidor 
assistent del grup municipal CPF.  

  

El senyor President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia: 
 
 

Proposta d'aprovació inicial del projecte de Reglament Orgànic Municipal de 
les Franqueses del Vallès 

ATÈS que per acord de Ple de la Corporació en sessió celebrada el dia 28 d’abril de 
2016, es va aprovar la constitució d’una Comissió Especial de Modificació de 
Reglament Orgànic Municipal (ROM), per tal d’adaptar-lo a la nova legislació. 
  
ATÈS que la comissió s’ha anat reunint amb la periodicitat que s’ha anat establint, i 
es va celebrar la darrera reunió el dia 16 de maig de 2017, moment en què es va 
lliurar als assistents un esborrany del projecte de Reglament Orgànic Municipal.  
  
ATÈS que l’article 22.2.d) de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local 
(LRBRL),  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 (TRLMRLC) i 
article 50.3 del Reglament d’organització i funcionament de les entitats locals (ROF), 
estableixen que l’òrgan competent per a l’aprovació del reglament orgànic és el Ple 
de la Corporació. 
  
ATÈS que l’article 47.2.f) de la LRBRL, article 114.3.a) del TRLMRLC estableixen que 
el reglament orgànic municipal requereix el vot favorable de la majoria absoluta. 
  
VIST el què disposen els articles 58 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, 
pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), 
els quals regulen el procediment d’aprovació de les disposicions de caràcter general.  
  
ES PROPOSA al Ple de la Corporació l’adopció dels següents 
  
ACORDS: 
   
Primer.- APROVAR INICIALMENT el projecte de REGLAMENT ORGÀNIC 
MUNICIPAL de les Franqueses del Vallès:  
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“PROJECTE DE REGLAMENT ORGÀNIC MUNICIPAL DE L’AJUNTAMENT DE LES 
FRANQUESES DEL VALLÈS 
  
TÍTOL PRELIMINAR 
DISPOSICIONS GENERALS 
  
Article 1 
  
El present Reglament té per objecte regular l’organització i el funcionament dels 
òrgans municipals, així com l’estatut dels membres electes, en el marc de les 
potestats reglamentària i d’autoorganització reconegudes en la Llei de l’Estat 7/1985, 
de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i en el Decret Legislatiu 2/2003, 
de 28 d’abril, aprovatori del Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya. 
  
Article 2 
             
Els aspectes no previstos en el Reglament es regeixen per les disposicions legals 
esmentades en l’article anterior i pels reglaments que les desenvolupen.  
  
Supletòriament, s’aplicaran les disposicions legals i reglamentàries, autonòmiques i/o 
estatals, i els principis generals del dret, amb especial atenció als principis de 
funcionament democràtic i de màxima transparència. 
  
Igualment s’atendrà als principis de publicitat activa, participació i col·laboració 
ciutadanes, qualitat i millora contínua, simplicitat i comprensió, modernització, 
accessibilitat i neutralitat tecnològica.  
  
Article 3  
             
La facultat d’interpretar el Reglament correspon, previ dictamen de la Junta de 
Portaveus, al Ple municipal. 
  
Els criteris d’interpretació de les normes que es contenen en aquest Reglament es 
faran d’acord amb les normes generals contingudes en el Codi Civil, en atenció als 
criteris d’interpretació gramatical i en funció dels objectius que es persegueixin en 
redactar els preceptes controvertits. 
  
La interpretació haurà de ser sempre en el sentit més favorable als drets de 
representació política dels càrrecs electes i dels veïns i veïnes i, en general, als drets 
constitucionals reconeguts. 
  
El Ple podrà dictar normes de caràcter interpretatiu, per majoria absoluta. 
  
Article 4  
             
És objecte del Reglament: 
  

a)    Regular el règim organitzatiu de l’Ajuntament. 
b)    Regular el funcionament dels òrgans municipals. 
c)    Concretar l’estatut dels Regidors i de les Regidores, els drets i els deures, i el 



registre d’interessos. 
  
Article 5  
             
1. El català és la llengua pròpia de l’Ajuntament. Tota la documentació municipal es 
redactarà en català. 
  
2. Tots els ciutadans i les ciutadanes tenen dret a escollir qualsevol de les dues 
llengües oficials de Catalunya a l’hora de relacionar-se amb l’Ajuntament. Si així ho 
manifesten expressament en cada cas, es lliuraran les resolucions, i qualsevol altra 
documentació, també en llengua castellana. 
  
3. La documentació que hagi de tenir efectes fora de Catalunya, o d’una comunitat 
autònoma on el català no sigui llengua cooficial, es redactarà també en llengua 
castellana. Si és adreçada a organismes de la Unió Europea, en qualsevol de les 
seves llengües oficials. En cas de discrepàncies d’interpretació, prevaldrà el redactat 
en català. 
  
TÍTOL PRIMER  
L’ORGANITZACIÓ MUNICIPAL 
  
Capítol I. Els òrgans municipals 
  
Article 6  
  
1. L’organització municipal d’existència obligatòria està composta per: 
  

a)    L’Alcalde o Alcaldessa. 
b)    Els Tinents i les Tinents d’alcalde. 
c)    La Junta de Govern local. 
d)    El Ple. 
e)    La Comissió/ns Informativa/es. 
f)     La Comissió Especial de Comptes. 

        
 2. L’organització municipal es podrà completar amb: 
  

a)    Els Regidors Delegats i les Regidores Delegades. 
b)    La Junta de Portaveus. 
c)    Els Consells Locals Sectorials i Territorials. 
d)    Els òrgans de govern dels organismes autònoms municipals i de les 

societats municipals. 
e)    El Defensor o la Defensora dels ciutadans. 

 
3. La creació d’òrgans complementaris ha de respondre als principis d’eficàcia, 
economia organitzativa i participació ciutadana. 
  
Capítol II. L’Alcalde o Alcaldessa, els Tinents i les Tinents d’Alcalde i els Regidors 
Delegats i les Regidores Delegades 
  
Article 7 
             
1. L’Alcalde o l’Alcaldessa presideix la corporació i exerceix les atribucions que 
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expressament li assignen les lleis i les que, corresponent al municipi, no s’atribueixen 
a altres òrgans municipals. En concret, li corresponen les que estableix la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (LRBRL). 
  
2. L’Alcalde o l’Alcaldessa pot delegar l’exercici de les seves atribucions, de 
conformitat amb allò que estableix la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases 
de règim local. 
             
Article 8 
             
1. L’Alcalde o l’Alcaldessa designa i revoca lliurement els Tinents i les Tinents 
d’Alcalde d’entre els membres de la Junta de Govern local. 
  
2.  Els Tinents i les Tinents d’Alcalde substitueixen l’Alcalde, per ordre de 
nomenament, en els casos de vacant, d’absència o de malaltia. 
  
3.  El nombre de Tinents d’Alcalde no podrà excedir del nombre de membres de la 
Junta de Govern local. 
  
4. Els nomenaments i els cessaments es faran mitjançant resolució de l’Alcalde o 
Alcaldessa, de què es donarà compte al Ple, es notificarà als designats i es publicarà 
en els diaris oficials que correspongui. 
  
5. La condició de Tinent d’Alcalde es perd, també, per renúncia expressa 
manifestada per escrit, i per pèrdua de la condició de membre de la Junta de Govern 
local. 
  
Article 9  
             
L’Alcalde o l’Alcaldessa pot efectuar delegacions a favor de la Junta de Govern local. 
En aquest cas, els acords adoptats per aquesta junta tindran el mateix valor que les 
resolucions dictades per l’alcalde o alcaldessa. 
  
Article 10 
             
1. L’Alcalde o l’Alcaldessa pot delegar l’exercici de determinades atribucions en els 
membres de la Junta de Govern local. 
  
2. Aquestes delegacions genèriques es referiran a una o diverses àrees o matèries 
determinades i podran estendre’s tant a la facultat de dirigir els serveis corresponents 
com a la de gestionar-los en general, inclosa la facultat de resoldre mitjançant actes 
administratius que afectin a tercers. 
  
3.    Les delegacions genèriques hauran d’adaptar-se a l’organigrama municipal. 
  
Article 11  
             
1. L’Alcalde o l’Alcaldessa podrà també efectuar delegacions especials a favor de 
qualsevol Regidor o Regidora per a la direcció i gestió d’assumptes inclosos en les 
àrees o sectors materials concrets. En aquest cas, el regidor o regidora que exerceixi 
una delegació genèrica tindrà facultat de supervisar l’actuació dels regidors o les 
regidores amb delegacions especials de la seva àrea. 



  
2. Les delegacions especials poden ésser de tres tipus: 
  

a)    Relatives a un projecte o assumpte determinat. En aquest cas, l’eficàcia de 
la delegació, que podrà contenir les facultats delegables de l’Alcalde o 
l’Alcaldessa, inclosa la d’emetre actes que afectin a tercers, es limitarà al 
temps de gestió o execució del projecte. 

b)    Relatives a un determinat servei o dependència. En aquest cas, la delegació 
comprendrà la direcció interna i la gestió dels serveis corresponents. 

c)    Relatives a un nucli de població. Podran incloure totes les facultats 
delegables de l’Alcalde o Alcaldessa pel que fa a certes matèries, però 
circumscrites a l’àmbit territorial de la delegació.  

  
3. En cas de coexistir aquest tipus de delegacions amb delegacions genèriques per 
àrees, els decrets de delegació establiran els mecanismes de coordinació entre unes 
i altres, de tal manera que quedi garantida la unitat de govern i gestió del municipi. 
  
Capítol III. La Junta de Govern local 
Article 12  
             
1. La Junta de Govern local és integrada per l’Alcalde o Alcaldessa i un nombre de 
Regidors i Regidores no superior al terç del nombre legal d’aquests, nomenats i 
separats lliurement per l’Alcalde o l’Alcaldessa, el qual n’ha de donar compte al Ple. 
Per designació de l’Alcalde o l’Alcaldessa, podran assistir-hi altres Regidors o 
Regidores amb veu però sense vot. 
  
2.Correspon a la Junta de Govern local: 
  

a)    L’assistència a l’Alcalde o l’Alcaldessa en l’exercici de les seves atribucions. 
b)    Les atribucions que l’Alcalde o l’Alcaldessa li delegui. 
c)    Les atribucions que el Ple li delegui. 

  
Article 13  
             
1. La Junta de Govern local, per a l’exercici de les seves competències resolutòries –
ja siguin delegades o bé d’atribució legal directa–, celebrarà sessió ordinària segons 
la periodicitat i l’horari que fixarà l’alcaldia mitjançant decret, i extraordinària quan ho 
decideixi l’alcaldia mateixa. 
  
2. La secretaria actuarà com a fedatària dels acords de la Junta de Govern local. 
  
3. La convocatòria haurà d’expressar la relació d’assumptes que caldrà debatre, i els 
expedients corresponents. Quan necessitin l’informe jurídic de la secretaria general, 
hauran de ser lliurats per a l’informe esmentat el dia de la convocatòria, llevat dels 
supòsits d’urgència qualificada. 
  
4. Tret dels casos d’urgència motivada, entre la convocatòria i la sessió de la Junta 
de Govern local haurà d’existir un termini de dos dies hàbils. 
  
5. La convocatòria de la sessió de la Junta de Govern local haurà de ser notificada a 
cadascun dels seus membres, respectant sempre el termini anterior.  
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6. En tot cas, les sessions se celebraran a la Casa Consistorial o bé en una 
dependència municipal, i no seran públiques, llevat es tracti d’assumptes que 
resolgui la Junta de Govern Local per delegació del Ple 
  
7. L’adopció d’acords es farà sempre per majoria simple dels membres assistents. 
  
8. Les convocatòries s’efectuaran utilitzant mitjans telemàtics. 
  
Capítol IV. El Ple municipal 
  
Article 14 
  
1. El Ple és integrat per tots els Regidors i totes les Regidores i és presidit per 
l’Alcalde o l’Alcaldessa. 
  
2. Corresponen al Ple les atribucions que determina  la Llei 7/85, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local, així com aquelles que determinin altres 
disposicions legals o reglamentàries. 
  
3. Igualment correspon al Ple la votació sobre la moció de censura a l’Alcalde o 
l’Alcaldessa i sobre la qüestió de confiança, conformement amb allò que assenyalen 
la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i la Llei Orgànica 
5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general (LOREG). 
  
4. El Ple pot delegar l’exercici de les seves atribucions en l’Alcalde o l’Alcaldessa i en 
la Junta de Govern local, llevat d’aquelles que no siguin delegables a què fa 
referència la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.  
  
Capítol V. Les Comissions Informatives 
  
Article 15 
             
Sota la denominació de Comissions Informatives es constituiran uns òrgans que 
tindran per objecte l’estudi, informe o consulta de tots els assumptes que hagin 
d’ésser sotmesos a la decisió del Ple, així com el seguiment de la gestió de l’Alcalde 
o l’Alcaldessa, la Junta de Govern local i els Regidors i les Regidores que exerceixin 
delegacions. 
  
Article 16 
  
Tots els grups municipals tenen dret a formar part d’aquestes comissions, que hauran 
d’estar integrades pels membres que designin els diferents grups d’acord amb els 
criteris de proporcionalitat en relació amb la seva representativitat a l’Ajuntament i 
amb aplicació, quan escaigui, del sistema de vot ponderat corresponent. D’entre ells, 
l’Alcalde o l’Alcaldessa exercirà la presidència. L’Alcalde o l’Alcaldessa podrà delegar 
la seva representativitat en una presidència delegada, que serà designat a proposta 
de la comissió corresponent, i serà elegit d’entre els membres que la integrin. 
Actuarà com a secretari el de l’Ajuntament o el funcionari en qui delegui. En el cas 
que es constitueixi una única comissió informativa, serà presidida per l’Alcalde o 
l’Alcaldessa o el Regidor o la Regidora en qui delegui. 
  
Article 17 



  
L’adscripció a cada comissió dels Regidors i les Regidores que corresponguin a cada 
grup municipal i les variacions durant el període de mandat, seran decidides per 
majoria dels integrants del mateix grup, ja sia manifestant-ho en sessió plenària, o bé 
mitjançant un escrit tramès a l’alcaldia i del qual s’haurà de donar compte al Ple. Els 
grups designaran un titular i un suplent. 
  
Article 18 
  
Les sessions de les Comissions Informatives podran celebrar-se a la Casa 
Consistorial o en un altre edifici municipal on radiquin les unitats administratives dels 
serveis de què tracta la Comissió Informativa corresponent. 
  
Article 19 
  
La convocatòria, la farà la presidència de cada comissió, amb un mínim de 2 dies 
hàbils, acompanyada de l’ordre del dia amb els assumptes que cal tractar i tota la 
documentació necessària per tal d’un correcte funcionament de la comissió. De cada 
reunió de les Comissions Informatives, se n’aixecarà acta.  
  
Article 20 
  
La periodicitat de les sessions, dies i horaris de la seva celebració, seran determinats 
de manera autònoma per cadascuna de les comissions. 
  
Article 21 
  
A les sessions de les Comissions Informatives s’hi podran convocar, a l’efecte 
d’escoltar-ne el parer o rebre l’informe en temes concrets i de transcendència 
especial, les entitats de representació ciutadana o tècnics especialitzats. 
  
Article 22 
  
Les comissions dictaminaran sobre les propostes d’adopció d’acord. Els dictàmens 
favorables o desfavorables se sotmetran a l’aprovació de l’òrgan corresponent. 
  
Article 23 
  
La funció de seguiment de la gestió de l’Alcalde o l’Alcaldessa i dels Regidors i les 
Regidores que exerceixin delegacions es farà mitjançant el lliurament telemàtic i 
l’examen de la relació de les resolucions adoptades. 
  
La funció de seguiment de la Junta de Govern local es portarà a terme mitjançant el 
lliurament telemàtic i l’examen de la relació dels acords adoptats que corresponguin 
a l’àrea o àmbit d’actuació corresponent. 
  
Capítol VI. La Comissió Especial de Comptes 
Article 24  
  
1. Correspon a la Comissió Especial de Comptes l’examen, l’estudi i l’informe del 
compte anual de la corporació, integrat per tota la documentació que exigeixi la 
normativa vigent aplicable. 
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2. Per a l’exercici adequat de les seves funcions, la Comissió podrà demanar, a 
través de la seva presidència, la documentació complementària que consideri 
necessària i la presència del personal de la corporació especialment relacionat amb 
els comptes que s’analitzin. 
  
3. Tots els grups municipals, de manera proporcional a la seva representativitat, 
tindran dret a formar part de la Comissió, i designaran amb aquesta finalitat els 
regidors que hagin d’integrar-s’hi. Així mateix, designaran un Regidor o Regidora que 
els pugui substituir. 
  
4. Les competències de la Comissió Especial de Comptes s’entenen sense perjudici 
de les que corresponen al Tribunal i a la Sindicatura de Comptes, d’acord amb la 
seva legislació específica. 
  
5. Els estats i els comptes seran rendits per l’Alcalde o l’Alcaldessa abans del dia 15 
de maig de l’exercici següent al que corresponguin. Els dels organismes autònoms i 
les societats mercantils, si és el cas, seran rendits i proposats inicialment pels seus 
òrgans competents i seran tramesos a l’Ajuntament en el mateix termini. El compte 
general, format per la intervenció de fons, serà sotmès abans del dia 1 de juny a 
informe de la Comissió Especial de Comptes de l’Ajuntament. El compte general, 
amb l’informe de la Comissió Especial de comptes a què es refereix l’apartat anterior, 
serà exposat al públic per un termini de 15 dies durant els quals i vuit dies més, els 
interessats podran presentar reclamacions, esmenes o observacions. Un cop 
examinades i fetes les comprovacions que aquesta Comissió Especial cregui 
oportunes, n’emetrà un nou informe. Acompanyat dels informes de la Comissió 
Especial i de les reclamacions i les esmenes formulades, el compte general se 
sotmetrà al Ple de la corporació perquè, si escau, pugui ser aprovat abans del dia 1 
d’octubre.  
  
Capítol VII. Els Consells Locals Sectorials i Territorials 
  
Article 25 
  
Per acord del Ple, es poden crear Consells de participació sectorial en relació amb 
els àmbits d’actuació pública municipal que per llur naturalesa ho permetin, amb la 
finalitat d’integrar la participació dels ciutadans i de llurs associacions en els 
assumptes municipals. 
  
Article 26 
  
1. Els Consells Sectorials desenvoluparan exclusivament funcions d’informe i 
consulta, de caràcter preceptiu, i, si escau, proposta quant al sector d’activitat 
corresponent. 
  
2. La composició, l’organització i l’àmbit dels Consells seran establerts en l’acord 
plenari corresponent. 
  
3. Cada consell estarà presidit per un membre de la corporació, nomenat i separat 
lliurement per l’Alcalde o l’Alcaldessa. 
  
Article 27 



  
1. El Ple podrà acordar la creació de Consells Territorials de gestió desconcentrada, 
per tal de facilitar la participació ciutadana en la gestió dels assumptes municipals. 
  
2. La constitució d’aquests òrgans de participació es regirà per allò que estableix 
l’article 61 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
  
Capítol VIII. Altres organismes 
  
Article 28 
  
1. El Ple podrà acordar l’establiment d’ens descentralitzats amb personalitat jurídica 
pròpia per a la gestió de determinats serveis. 
  
2. Es regiran per la normativa aplicable a la forma de gestió del servei escollida i 
concretada en els estatuts respectius. 
  
3. La composició dels òrgans de govern dels diferents ens, la determinaran els 
respectius estatuts. 
  
Capítol IX. Grups municipals 
  
Article 29 
  
Els Regidors i les Regidores, a l’efecte de la seva actuació corporativa, es 
constituiran en grups municipals. 
  
Cap regidor o regidora no pot pertànyer simultàniament a més d’un grup. Per cada 
llista electoral, només es pot constituir un grup municipal. 
  
Article 30 
  
1. Dins dels cinc dies hàbils següents a la constitució de la corporació, els grups 
municipals es constituiran mitjançant escrit adreçat a l’Alcalde o l’Alcaldessa i signat 
per tots els seus integrants, que es presentarà a la secretaria general de la 
corporació. 
  
2. En el mateix escrit es farà consignar la designació del portaveu del grup. Es 
podran designar suplents. 
  
3. Els Regidors i les Regidores que no quedin integrats en un grup es consideraran 
automàticament com a no adscrits. 
  
4. L’Alcalde o l’Alcaldessa donarà compte al Ple, en la primera sessió que celebri, de 
la constitució dels grups municipals, dels seus integrants i portaveus. 
  
5. Els Regidors que abandonin el grup format per la candidatura per la qual es van 
presentar a les eleccions locals, no es podran integrar al grup mixt, sinó que 
quedaran com a Regidors no adscrits. Aquest precepte no és aplicable en el cas de 
candidatures presentades amb la fórmula de coalició electoral, quan algun dels 
partits polítics que la integren decideix abandonar-la. 
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6. Els Regidors que, de conformitat amb el que estableix l’apartat 5, queden en la 
condició de no adscrits, tenen els deures i els drets individuals, inclosos els de 
caràcter material i econòmic que, segons les lleis, formen part de l’estatut dels 
membres de les corporacions locals i participen en les activitats pròpies de 
l’Ajuntament de manera anàloga a la de la resta de regidors. 
  
Article 31 
  
Els membres de la corporació que adquireixin la seva condició amb posterioritat a la 
sessió constitutiva hauran d’incorporar-se al grup que correspongui. 
  
Article 32 
  
1. Correspon als grups municipals designar aquells dels seus components que hagin 
de representar-los en tots els òrgans col·legiats integrats per membres de la 
corporació pertanyents als diferents grups. Els grups que disposin de més d’un 
regidor designaran un regidor titular i un regidor suplent. 
  
2. Els grups municipals podran fer ús dels locals de la corporació per celebrar 
reunions o sessions de treball. La presidència establirà el règim concret d’utilització 
dels locals d’ús comú pels grups tenint en compte les necessitats de coordinació 
funcional.  
  
Article 33 
  
1. Els grups municipals disposaran d’un despatx o local per reunir-se i rebre visites 
de la ciutadania. 
  
2. L’Alcalde o l’Alcaldessa posarà a la seva disposició, en funció de la disponibilitat 
pressupostària, mitjans materials i personals, en funció del nombre de Regidors i 
Regidores que integrin el grup. 
  
3. El Ple assignarà als grups municipals una dotació econòmica amb càrrec als 
pressupostos anuals de la corporació, dintre dels límits que, en cada cas, 
s’estableixin amb caràcter general en les lleis de pressupostos generals de l’Estat, i 
de conformitat amb allò que estableix la legislació sobre el finançament dels partits 
polítics. 
  
4. La dotació econòmica no es pot destinar al pagament de remuneracions de 
personal funcionari o laboral al servei de la corporació o a l’adquisició de béns que 
puguin constituir actius fixos de caràcter patrimonial. 
  
5. Els grups municipals hauran de portar una comptabilitat específica de la dotació 
que posaran a disposició del Ple sempre que aquest ho demani. 
  
Capítol X. La Junta de Portaveus 
 
Article 34 
  
1.    Els portaveus de cada grup municipal representaran ordinàriament el grup 

municipal en les qüestions d’ordre de les sessions municipals i expressaran la 
posició oficial del grup. En els actes protocol·laris  els grups polítics estaran 



representats pel seu portaveu i tindran el mateix tractament que un tinent o 
tinenta d’alcalde. 

  
2.    Els portaveus dels grups, sota la presidència de l’alcalde o l’alcaldessa, formaran 

la Junta Portaveus 
  
Article 35 
  
1.    La Junta de Portaveus, integrada per l’alcalde o l’alcaldessa, que la presideixen, 

i els portaveus dels diferents grups municipals, es reunirà a instància de 
qualsevol dels seus membres. A la Junta de Portaveus hi assistirà el secretari de 
la corporació. De les sessions de la Junta de Portaveus se’n aixecarà acta 
succinta. 

  
2.    La Junta de Portaveus tindrà les atribucions següents: 
  

a)   Podrà ser consultada per a la confecció de l’ordre del dia de les sessions 
plenàries, així com per a l’elecció de la data i l’horari de celebració del ple. 

b)   Podrà acordar, per raons d’urgència, la inclusió de propostes no dictaminades 
per les comissions informatives en l’ordre del dia com a proposicions de la 
junta. 

c)   Podrà ser consultada per l’alcaldia, sempre que les circumstàncies ho 
permetin, per a l’adopció de les mesures extraordinàries a què fan referència 
els apartats k) i m) de l’article 21 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim local. 

d)   Podrà manifestar el parer de la corporació envers temes que, sense ésser de 
competència municipal, es considerin d’interès ciutadà. De l’expressat parer 
se’n donarà compte al Ple, amb el detall de la votació posat de manifest en la 
junta i sense debat. 

e)   Proposar al celebració de les comissions informatives que corresponguin. 
Cas que hi hagi acord sobre aquesta proposta la comissió proposada s’haurà 
d’efectuar en el termini màxim d’un mes. 

  
3.    Els acords de la Junta de Portaveus es prendran, si pot ser, per unanimitat. En 

cas de discrepància s’aplicarà el sistema de vot ponderat.  
  
TÍTOL SEGON 
EL FUNCIONAMENT DELS ÒRGANS COL·LEGIATS 
  
Capítol I. El funcionament dels òrgans col·legiats 
  
Article 36 
  
Els òrgans col·legiats de l’Ajuntament funcionen en règim de sessions ordinàries, de 
periodicitat preestablerta, i de sessions extraordinàries que poden ésser, si escau, 
urgents. 
  
Article 37 
  
Les sessions dels òrgans de la corporació es celebraran a la Casa Consistorial, o en 
l’edifici municipal on es trobin ubicats els diferents serveis. 
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Article 38 
  
1. La convocatòria dels òrgans col·legiats ha d’incloure l’ordre del dia dels assumptes 
que cal tractar. La convocatòria s’efectuarà telemàticament mitjançant sistemes que 
permetin acreditar la tramesa i la seva recepció. 
  
2. En el cas de les sessions extraordinàries convocades a sol·licitud de membres de 
la corporació, la convocatòria ha d’incloure l’ordre del dia proposat per qui hagi 
adoptat la iniciativa; l’expressat ordre del dia podrà ser modificat per l’alcalde o 
l’alcaldessa motivadament. 
  
3. L’ordre del dia de les sessions ordinàries, en cas d’urgència, pot ésser ampliat si 
l’òrgan col·legiat ho acorda per majoria absoluta, a proposta de la presidència, d’una 
quarta part dels membres o d’algun dels portaveus. Quan la proposta es presenta en 
el Ple, l’apreciació de la urgència eximeix del tràmit de dictamen o informe de la 
comissió informativa corresponent. 
  
4. En el cas de sessions extraordinàries, no es poden tractar assumptes que no 
s’hagin inclòs en l’ordre del dia. 
  
5. En les sessions ordinàries, l’alcalde o l’alcaldessa, una vegada finalitzat el torn de 
precs, preguntes i interpel·lacions, podrà obrir un apartat d’informacions diverses. 
  
Article 39 
  
1. El quòrum d’assistència per a la vàlida constitució dels òrgans col·legiats és el 
d’un terç del nombre legal de membres que, en cap cas, podrà ésser inferior a tres. 
  
2. Els acords s’adopten per majoria simple, llevat dels plenaris que exigeixen 
quòrums especials. En cas d’empat, decideix el vot de la presidència. 
  
3. El vot es pot emetre en sentit afirmatiu o negatiu i els membres també es poden 
abstenir de votar.    
  
Article 40 
  
1. De totes les sessions s’ha d’aixecar acta, la qual ha de contenir: 

a)    Tipus de sessió (ordinària o extraordinària) i lloc de celebració, data i hora en 
què comença i s’aixeca. 

b)    Relació d’assistents. 
c)    Relació de matèries debatudes, vots emesos i acords adoptats. 
d)    Relació resumida de les opinions emeses i incidències esdevingudes. 

  
2. L’elaboració de l’acta correspondrà a la secretaria o a qui actuï per delegació. 
  
3. L’acta, un cop elaborada, s’haurà de sotmetre a votació en una sessió ordinària 
posterior, i haurà d’ésser llegida prèviament si abans no ha estat distribuïda entre els 
seus membres. En l’acta ha de constar la lectura i l’aprovació de l’acta anterior i 
també les rectificacions que siguin pertinents. En cap cas no es pot modificar el fons 
dels acords. 
  
Article 41 



  
1. Les actes de les sessions, un cop aprovades, s’han de transcriure amb els 
requisits pertinents en el llibre que, en format electrònic, correspongui. 
  
2. Les actes aniran signades electrònicament per la secretaria o pel personal delegat 
amb el vist-i-plau de la presidència de l’òrgan respectiu. 
  
3. En cas que no es celebri sessió per manca d’assistents o altre motiu, la secretaria 
suplirà l’acta amb la seva signatura, en què es consignarà la causa, el nom dels 
concurrents i el dels qui hagin excusat l’assistència. 
  
Article 42 
  
Amb excepció de les sessions plenàries i les que celebri la junta de govern local per 
delegació del ple, les sessions dels òrgans col·legiats no són públiques, tret del cas 
en què així s’acordi. 
  
Capítol II. Funcionament específic del Ple 
  
Article 43 
  
Les sessions del Ple poden ésser: 

a)    Ordinàries  
b)    Extraordinàries 
c)    Extraordinàries de caràcter urgent 

  
Article 44 
  
1. El Ple té sessió ordinària, com a mínim, cada dos mesos, excepte en períodes de 
vacances i per causes justificades, prèvia consulta a la Junta de Portaveus. No 
obstant això, el Ple podrà acordar una altra periodicitat 
  
2. El Ple celebrarà sessió extraordinària quan ho decideixi l’alcalde o l’alcaldessa o 
quan ho sol·liciti la quarta part del nombre legal de membres de la corporació, sense 
que cap regidor pugui sol·licitar-ne més de tres anualment. En aquest últim cas, la 
celebració del Ple no podrà demorar-se per més de quinze dies hàbils des que va 
ésser sol·licitat, i no podrà incorporar-se l’assumpte a l’ordre del dia d’un Ple ordinari 
o d’un altre extraordinari amb més assumptes, si no ho autoritzen expressament els 
sol·licitants de la convocatòria.  
  
Si l’alcalde o l’alcaldessa no convoqués el Ple extraordinari sol·licitat pel nombre de 
regidors indicat dintre del termini establert, quedarà automàticament convocat per al 
desè dia hàbil següent al de la finalització del termini, a les dotze hores, hora que 
serà notificada per la secretaria de la corporació a tots els membres, l’endemà de la 
finalització del termini esmentat. En absència de l’alcalde o l’alcaldessa o de qui 
legalment el substitueixi, el Ple quedarà vàlidament constituït sempre que hi concorri 
un terç del nombre legal de membres, i serà presidit pel membre de la corporació de 
major edat entre els presents. 
  
3. Les sessions extraordinàries urgents són les convocades per l’alcalde o 
l’alcaldessa quan la urgència de l’assumpte o assumptes per tractar no permet 
convocar la sessió extraordinària amb l’antelació mínima de dos dies hàbils. En 
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aquest cas, ha d’incloure’s com a primer punt de l’ordre del dia el pronunciament del 
Ple sobre la urgència. Si el Ple no ho valorés així, s’aixecaria la sessió sense més 
tràmit. 
  
Article 45 
  
Les sessions plenàries, llevat de les extraordinàries urgents, s’han de convocar, com 
a mínim, amb dos dies hàbils d’antelació.  
             
Article 46 
  
La documentació íntegra dels assumptes inclosos en l’ordre del dia que ha de servir 
de base per al debat i, si escau, la votació, ha d’estar a la disposició dels regidors i 
les regidores a la secretaria de la corporació a partir de la data de la convocatòria. 
Igualment a partir de la data de convocatòria es farà arribar en format electrònic als 
portaveus dels grups polítics còpia de les diferents propostes que integren l’ordre del 
dia, així com, si escau, la documentació adjunta. 
  
Article 47 
  
1. L’ordre del dia de les sessions serà fixat per l’alcalde o l’alcaldessa assistit per la 
secretaria. 
  
2. En l’ordre del dia, únicament podran incloure’s els assumptes que hagin estat 
prèviament dictaminats, informats o sotmesos a consulta de la comissió informativa 
corresponent. 
  
3. En l’ordre del dia dels plens ordinaris, s’inclourà un apartat dedicat al control de la 
resta d’òrgans de la corporació, i tots els grups municipals podran formular precs, 
preguntes i interpel·lacions. 
  
4. L’alcalde o l’alcaldessa, per raons d’urgència degudament motivada, podrà 
incloure en l’ordre del dia, a iniciativa pròpia o a proposta d’algun dels portaveus, 
assumptes que no hagin estat prèviament dictaminats per la respectiva comissió, 
però aquest supòsit no podrà adoptar-se sense que el Ple en ratifiqui la inclusió, per 
majoria absoluta, en l’ordre del dia. 
  
Article 48 
  
Els grups municipals podran presentar, fins a 72 hores abans de la celebració de la 
junta de portaveus, propostes de resolució per a debat i votació de l’òrgan 
competent.  
  
Article 49 
  
1. L’alcalde o l’alcaldessa podrà denegar la inclusió d’una proposta en l’ordre del dia 
mitjançant resolució motivada, que haurà de fonamentar-se en: 

a)    Manca de competència de l’ens local 
b)    Manca de competència del Ple 
c)    Il·legalitat de la proposta de resolució presentada 

  
2. En cas de manca de competència de l’ens local –matèries de política 



supramunicipal o que no siguin d’estricta competència municipal–, les propostes 
quedaran exemptes del tràmit de dictamen de la comissió informativa, i es passarà 
directament al debat i l’aprovació de la Junta de Portaveus. Del resultat d’aquesta 
votació, se’n donarà compte al Ple.  
  
3. En cas de manca de competència del Ple, l’alcalde o l’alcaldessa resoldrà l’inici 
del procediment corresponent a fi i efecte que la resolució sigui adoptada per l’òrgan 
competent. 
  
4. Si la proposta de resolució presentada fos il·legal, l’alcalde o l’alcaldessa resoldrà 
motivadament la proposta incorporant-hi l’informe jurídic corresponent. 
  
Article 50 
  
Els documents integrants dels expedients sobre els quals s’ha de celebrar el debat i, 
si escau, la votació posterior, tindran les denominacions següents: 
  

a)   Dictamen de la comissió informativa corresponent, subscrit per la presidència 
de la comissió. Constarà d’una part expositiva amb fets i fonaments de dret i 
una altra de resolutòria. 

b)   Proposició de la Junta de Portaveus, subscrita pels grups municipals o per 
llur portaveu. És la proposta que no ha estat sotmesa prèviament a dictamen 
de la comissió informativa. No es podrà debatre ni votar si no s’ha ratificat 
prèviament la inclusió en l’ordre del dia. 

c)   Esmena subscrita per un grup municipal, pel seu portaveu o pel regidor o la 
regidora que hagués presentat el seu vot particular al si d’una comissió 
informativa. Les esmenes poden ésser de substitució, addició o modificació. 

d)   Prec és la formulació d’una proposta d’actuació dirigida als òrgans de govern. 
Poden plantejar precs tots els membres de la corporació o els grups 
municipals, a través dels portaveus. Els precs poden ésser debatuts, però en 
cap cas sotmesos a votació. 

e)   Pregunta és qualsevol qüestió plantejada als òrgans de govern. Les 
preguntes plantejades oralment en el transcurs d’una sessió seran 
generalment contestades pel seu destinatari en la sessió següent, sens 
perjudici que s’hi pugui donar resposta immediata. Les preguntes formulades 
per escrit, amb quaranta vuit hores d’antelació, seran contestades 
ordinàriament en la sessió o, per causes motivades, en la següent. 

f)     La interpel·lació es referirà a la petició d’una explicació sobre un fet concret o 
d’una actuació determinada. Es pot contestar oralment en la mateixa sessió o 
en la següent, o per escrit en el termini d’un mes. 

  
Article 51 
  
1. El Ple es constitueix vàlidament amb l’assistència d’un terç dels seus membres. 
Aquest quòrum s’ha de mantenir durant la sessió. 
  
2. Si la sessió no es pogués celebrar per manca de quòrum d’assistència, s’entendrà 
reiterada la mateixa convocatòria, ordre del dia i caràcter de la sessió per a mitja 
hora més tard. Si no s’obté el quòrum establert, se suspendrà la sessió. 
  
Article 52 
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No es podrà celebrar cap sessió sense l’assistència de la presidència i de la 
secretaria o de les persones que legalment els substitueixin. 
  
Article 53 
  
1. Al començament de les sessions, la presidència preguntarà si algun membre del 
consistori ha de formular alguna observació a l’acta de la sessió anterior que s’haurà 
distribuït juntament amb la convocatòria. Si no es formulen observacions, es 
considerarà aprovada. Si se’n formulen, es debatran i decidiran les esmenes que 
siguin procedents. 
  
2. En cap cas, podrà modificar-se el fons dels acords adoptats i únicament podran 
solucionar-se els errors materials o de fet. 
  
Article 54 
  
Tots els assumptes es debatran i votaran per l’ordre en què estiguin relacionats en 
l’ordre del dia. No obstant això, l’alcalde o l’alcaldessa podrà alterar l’ordre, retirar o 
deixar sobre la taula un assumpte quan la seva aprovació exigeixi una majoria 
especial i aquesta no pugui obtenir-se en el moment previst inicialment en l’ordre del 
dia. 
  
Article 55 
  
1. En les sessions ordinàries, s’inclourà sempre el punt de precs, preguntes i 
interpel·lacions. 
  
2. La consideració de cada punt de l’ordre del dia començarà amb la lectura, íntegra 
o en extracte, per la secretaria o la regidoria responsable, del dictamen formulat per 
la comissió informativa corresponent i, si es tracta d’un assumpte urgent, de la 
proposició que se sotmet al Ple. 
  
3. Si ningú no sol·licita la paraula després de la lectura, l’assumpte es considera 
aprovat per assentiment. 
  
Article 56 
  
1. Si es promou el debat, les intervencions seran ordenades per l’alcalde o 
l’alcaldessa, conforme a les regles següents: 
  

a)   Cap regidor o regidora no pot parlar sense haver demanat el torn de paraula 
a la presidència i d’haver-lo obtingut. 

b)   Ningú no podrà ésser interromput quan parli, a excepció de la presidència per 
advertir-li que s’ha exhaurit el seu temps, per demanar-li que torni a la 
qüestió, o per cridar-lo a l’ordre. 

c)   Transcorregut el temps establert, la presidència, després d’avisar dues 
vegades el regidor o la regidora que continua parlant per tal que acabi la 
intervenció, li podrà retirar la paraula. 

  
2. El debat s’iniciarà amb una exposició i una justificació de la proposta a càrrec 
d’algun membre de la comissió informativa que l’hagués dictaminat o d’algun dels 
membres de la corporació, o de la moció en nom propi o del grup municipal 



proposant. La durada d’aquesta exposició tindrà un màxim de vuit (8) minuts. 
  
Seguidament, els diversos grups municipals disposaran d’un primer torn amb una 
intervenció que no sobrepassarà els quatre (4) minuts. L’ordre d’intervencions la 
fixarà la Junta de Portaveus a l’inici de cada mandat. 
  
Si ho sol·licita algun grup, es procedirà a un segon torn, que no superarà els tres (3) 
minuts.  
  
Finalitzat aquest torn, la presidència donarà per acabada la discussió que es tancarà 
amb una intervenció del ponent d’un màxim de dos (2) minuts, en la qual es ratificarà 
o modificarà la proposta. 
  
Un cop feta una votació, els grups que no han intervingut en el debat poden explicar 
el vot. Aquesta intervenció tindrà una durada màxima de dos (2) minuts. Si un 
membre de la corporació ha votat en sentit contrari al del seu grup, pot fer explicació 
individual de vot, també amb una durada màxima de dos(2) minuts. 
  
Qui es consideri al·ludit personalment per una intervenció podrà sol·licitar de la 
presidència que se li concedeixi un torn per al·lusions que serà breu, concís i amb 
una durada màxima de dos (2) minuts. 
  
En tot el debat, l’alcalde o l’alcaldessa podrà intervenir en tot moment, sense 
limitació. 
  
Article 57 
  
En les sessions ordinàries, en el torn de precs, preguntes i interpel·lacions, les 
intervencions de  qualsevol dels regidors i/o de les regidores tindran una durada 
màxima quant a aquestes intervencions, de cinc (5) minuts per grup. 
  
Article 58 
  
Els temps d’intervenció podran variar-se, per acord de la Junta de Portaveus, en cas 
d’assumptes d’especial transcendència inclosos en l’ordre del dia. 
  
Article 59 
  
La presidència dirigirà els debats d’acord amb els principis recollits en els preceptes 
anteriors, amb criteris de flexibilitat, tenint en compte els drets fonamentals de 
representació política i de lliure expressió. L’alcalde o l’alcaldessa indicarà als 
regidors i a les regidores l’acabament del temps i podrà donar per finalitzada cada 
intervenció quan no es conclogui després de la indicació. 
  
Article 60 
  
La presidència declararà debatut un assumpte i passarà a la votació quan s’hagin 
produït totes les intervencions, tal com s’expressa en aquest Reglament. 
             
Article 61 
  
La presidència cridarà a l’ordre o a la qüestió debatuda en els casos següents: 
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a)   Quan els regidors i les regidores es desviïn notòriament del tema objecte del 

debat o tornin sobre el que ja s’hagi discutit i quan la intervenció oral 
excedeixi del temps fixat en aquest Reglament orgànic. 

b)   Quan es profereixin paraules ofensives i desconsiderades per als 
interlocutors mateixos i quan s’utilitzin expressions atemptatòries al prestigi 
dels organismes municipals o de les institucions públiques. 

c)    Quan algú es dirigeixi directament a un regidor o a una regidora o a un grup 
municipal sense seguir el curs intermedi de la presidència. 

  
Article 62 
  
Si concorre qualsevol de les causes expressades en l’article anterior i la presidència 
efectua dues crides a l’ordre al mateix membre del consistori durant el transcurs de la 
sessió, li podrà retirar l’ús de la paraula, o li podrà concedir de nou per tal que es 
justifiqui o disculpi. 
  
Article 63 
  
En el supòsit que algun membre corporatiu no observés les normes dels dos articles 
anteriors, de forma reiterada i ostensible, la presidència podrà ordenar al regidor o a 
la regidora causant que abandoni la sala de sessions. 
  
Article 64 
  
Quan un assumpte determinat que estigui inclòs en l’ordre del dia d’una sessió afecti 
un regidor o una regidora en l’abast que conté l’article 76 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local, l’interessat haurà d’abandonar la sala mentre 
es discuteixi i es voti l’assumpte, llevat que es tracti de debatre la seva actuació com 
a corporatiu, en el qual cas tindrà dret a restar a la sala i defensar-se’n. 
  

a)   La raó de parentiu s’ha d’entendre referida al cònjuge i als parents, tant per 
consanguinitat fins al quart grau com per afinitat fins al segon grau. 

b)   Quan un membre corporatiu afectat no plantegi directament l’existència 
d’interès en l’assumpte que es debat i no sol·liciti, en conseqüència, 
l’absència de la sala de sessions, la qüestió la decidirà la presidència pel 
coneixement directe que en pugui tenir, o ho haurà de proposar qualsevol 
portaveu dels grups. 

c)   Abans d’adoptar la decisió sobre l’existència o no d’interès i decidir que 
l’interessat abandoni la sala de sessions, la presidència podrà escoltar 
prèviament l’explicació del regidor o de la regidora afectat. L’alcalde o 
l’alcaldessa té la facultar d’ordenar l’abandonament de la sala. 

  
Article 65 
  
Totes les absències per qualsevol causa dels membres del Ple de la sala de 
sessions necessitaran llicència de la presidència i advertiment a la secretaria a 
l’efecte del còmput de quòrum i del resultat de les votacions. 
  
Article 66 
  
1. Els acords, excepte en aquells casos en què la llei exigeixi un quòrum especial, 



s’adoptaran per majoria simple dels membres presents en la sessió, entenent-se per 
tal majoria la que es produeix quan els vots a favor són més que els vots en contra i 
sense que entrin en el còmput d’aquesta majoria simple ni els vots en blanc ni les 
abstencions. 
  
2. Quan s’exigeixi un quòrum especial de votació s’estarà a allò que determini la 
legislació d’aplicació. En tot cas és necessari el vot favorable de la majoria absoluta 
del nombre legal de membres de la corporació per a la adopció d’acords en les 
matèries següents: 
  

a)   Creació i supressió de municipis i alteració de termes municipals. 
b)   Creació, modificació o dissolució de les entitats d’àmbit territorial inferior al 

municipi, per a l’administració descentralitzada de nuclis de població 
separats. 

c)   Aprovació de la delimitació del terme municipal. 
d)   Alteració del nom i la capitalitat del municipi. 
e)   Adopció i modificació de la bandera, ensenya o escut. 
f)    Aprovació i modificació del Reglament orgànic municipal. 
g)   Creació, modificació o dissolució de mancomunitats i altres organitzacions 

associatives, i també la creació de consells territorials o sectorials i ens amb 
personalitat jurídica, així com l’adhesió i l’aprovació i modificació dels seus 
estatuts. 

h)   Transferència de funcions o activitats a altres administracions públiques, així 
com l’acceptació de les delegacions o encàrrecs de gestió realitzats per altres 
administracions, excepte en el cas que s’imposin obligatòriament per llei.  

i)    Cessió per qualsevol títol de l’aprofitament dels béns comunals. 
j)     Concessió de béns o serveis per més de cinc anys, sempre que la seva 

quantia excedeixi el 20 per 100 dels recursos ordinaris del pressupost. 
k)   Municipalització o provincialització d’activitats en règim de monopoli i 

aprovació de la forma concreta de gestió del servei corresponent. 
l)     Aprovacions d’operacions financeres o de crèdit i concessions de quitances o 

esperes, quan el seu import superi el 10 per 100 dels recursos ordinaris del 
pressupost, així com les operacions de crèdit previstes en l’article 177.5 del 
Text refós de la Llei 39/1998, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes 
locals. 

m) Els acords que correspongui adoptar a la corporació en la tramitació dels 
instruments de planejament general previstos en la legislació urbanística. 

n)   Alienació de béns, quan la seva quantia excedeixi el 20 per 100 dels recursos 
ordinaris del pressupost. 

o)   Alteració de la qualificació jurídica de béns demanials o comunals. 
p)   Cessió gratuïta de béns a altres administracions o institucions públiques. 
q)   Les restants determinades per la llei.             

  
Article 67 
  
L’absència d’un membre del Ple, un cop iniciada la deliberació d’un assumpte, 
equival a l’abstenció, a l’efecte de la votació corresponent. 
  
Article 68 
  
Per a l’adopció d’acords se seguirà, a criteri de la presidència, qualsevol de les tres 
classes de votació següents: 
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a)    Ordinària 
b)    Secreta 
c)    Nominal 

  
Les votacions ordinàries es faran a mà alçada. La presidència demanarà els vots 
afirmatius, els vots negatius i les abstencions. 
  
Les votacions secretes es produiran en aquells casos en què així ho determinin les 
lleis o es tracti d’elegir o destituir persones. 
  
Les votacions nominals requeriran la sol·licitud d’un grup municipal i l’acord del Ple 
per majoria simple, en votació ordinària. 
  
Article 69 
  
Quan en una votació es produeix empat, s’efectuarà una nova votació i, si persisteix 
l’empat, decidirà el vot de qualitat de l’alcalde o l’alcaldessa. 
  
Article 70 
  
Un cop iniciada la votació, no es podrà interrompre per cap motiu. 
  
Article 71 
  
Finalitzada la votació i efectuat el recompte de vots, a càrrec de la secretaria, la 
presidència o bé la secretaria, anunciarà en veu alta el resultat i proclamarà l’acord 
adoptat. 
  
Article 72 
  
Les sessions del Ple seran públiques. 
  
Article 73  
  
La presidència podrà decretar la suspensió del caràcter públic d’una determinada 
sessió i que es desenvolupi o continuï, totalment o parcialment, sense assistència de 
públic i a porta tancada, quan es produeixin alteracions de qualsevol tipus que 
impedeixin el debat serè i la votació lliure dels regidors i les regidores. 
  
Article 74 
  
Quan algun membre del consistori desitgi que la seva exposició figuri en acta amb 
l’extensió o la precisió que consideri d’interès, ho demanarà a l’alcalde o l’alcaldessa 
verbalment en la sessió, o per escrit, i hi incorporarà la redacció que estimi oportuna. 
En tot cas, l’escrit s’haurà de cenyir a l’exposició feta pel regidor o la regidora tot 
incorporant-hi la documentació gràfica a què es faci referència. L’alcalde o 
l’alcaldessa podrà rebutjar aquells escrits o documentació que no s’ajustin a 
l’expressat. 
  
TÍTOL TERCER 
ESTATUTS DELS REGIDORS I LES REGIDORES 
  



Capítol I. Adquisició i pèrdua de la condició de regidor o regidora 
  
Article 75 
  
La determinació del nombre de membres de l’Ajuntament, el procediment per elegir-
los, la durada del seu mandat i els supòsits d’inelegibilitat i d’incompatibilitat es 
regulen pel que disposa la legislació electoral. 
  
Article 76 
  
La condició de regidor o regidora es perd per les causes següents: 
  

a)   Per decisió judicial ferma, que anul·li l’elecció o la proclamació. 
b)   Per mort o incapacitació declarada per decisió judicial ferma. 
c)   Per finalització del mandat corporatiu, sens perjudici que continuï en les 

seves funcions per a l’administració ordinària fins a la presa de possessió del 
nou consistori. 

d)   Per renúncia que haurà de fer-se efectiva per escrit davant del Ple. 
e)   Per incompatibilitat, en els supòsits establerts per la normativa vigent. 

  
Article 77 
  
Els regidors i les regidores romandran suspesos en els seus drets, prerrogatives i 
deures quan una resolució ferma judicial ho comporti. 
  
Capítol II. Drets i deures dels regidors i les regidores 
  
Article 78 
  
Tots els regidors i les regidores gaudiran, una vegada hagin pres possessió del seu 
càrrec, dels drets que els són propis d’acord amb la normativa estatal o autonòmica, i 
estan obligats al compliment estricte dels deures i les obligacions inherents al càrrec. 
  
Article 79 
  
La situació i els drets del funcionariat que passi a tenir la condició de regidor es 
regiran per la normativa bàsica estatal i/o autonòmica aplicable. 
  
Article 80 
  
Tots els regidors i les regidores estan obligats a formular, abans de prendre 
possessió del càrrec, una declaració de béns i de les activitats privades que els 
proporcionin o puguin proporcionar ingressos econòmics o que afectin l’àmbit de les 
competències municipals. Les declaracions s’han d’inscriure en el Registre 
d’interessos, regulat en l’article 108. Igualment informaran respecte de les variacions 
que es puguin produir durant el mandat. 
  
Els regidors i les regidores estaran subjectes als drets i obligacions que resulten de 
la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació publica i 
bon govern i, en concret, al Codi de Bon Govern i/o altres disposicions que 
l’Ajuntament  pugui aprovar en desenvolupament d’aquesta disposició legal.  
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Article 81 
  
1. Els regidors i les regidores tenen el dret i el deure d’assistir a totes les sessions del 
Ple i de les comissions de les quals formin part. 
  
2. Tenen dret a vot en el Ple i en les comissions de les quals formin part, i tenen dret 
a intervenir en els debats, d’acord amb aquest Reglament. 
  
Article 82 
  
Els regidors i les regidores podran percebre retribucions per l’exercici dels seus 
càrrecs quan els acompleixin amb dedicació parcial o exclusiva, i seran donats d’alta 
en el règim general de la Seguretat Social. L’Ajuntament assumirà el pagament de 
les quotes empresarials que correspongui. 
  
Les retribucions seran fixades pel Ple i es liquidaran de manera idèntica a la prevista 
per al funcionariat públic. 
  
La seva percepció, en règim d’exclusivitat, serà incompatible amb qualsevol altra 
retribució amb càrrec als pressupostos de les administracions públiques i d’ens, 
organismes i empreses dependents. Quan es tracti de dedicacions parcials s’estarà a 
allò que determini la legislació d’aplicació. 
  
Article 83 
  
Els regidors i les regidores sense dedicació parcial o exclusiva poden percebre 
indemnitzacions en la quantia i les condicions que acordi el Ple. 
  
Capítol III. El dret d’informació dels regidors i les regidores 
Article 84 
  
Tots els membres de la corporació tenen dret a obtenir tots els antecedents, les 
dades o les informacions que són en poder dels serveis de la corporació que siguin 
necessaris per al desenvolupament de la seva funció. 
  
Article 85 
  
1. Els regidors i les regidores podran examinar tota la documentació dels assumptes 
inclosos en l’ordre del dia dels òrgans col·legiats i obtenir còpies dels documents 
concrets que la integrin, però els originals no podran sortir del lloc on es trobin els 
expedients. 
  
2. Els regidors i les regidores podran demanar l’assessorament del personal 
municipal per a l’exercici de llur funció. 
  
Article 86 
  
Els regidors i les regidores de la corporació que exerceixin delegacions o 
responsabilitats de gestió podran accedir lliurement a la informació pròpia. 
  
Article 87 
  



1. L’accés a la informació o a la documentació, inclosa l’obtenció de còpies 
d’expedients o actuacions no sotmeses a sessió, se sol·licitarà per escrit al regidor o 
la regidora responsable, en funció de l’organització de l’Ajuntament. 
  
2. La sol·licitud d’accés a la informació haurà d’ésser resolta motivadament dins els 
quinze dies hàbils següents a aquell en què s’hagi presentat. La manca de resposta 
en aquest termini equival a estimació de la sol·licitud. 
  
3. La consulta de la informació sol·licitada, així com la resposta escrita a les còpies 
demanades, s’autoritzarà o es lliurarà en el termini màxim d’un mes comptat des de 
la data de la sol·licitud. L’alcalde o l’alcaldessa podrà ampliar el dit termini quan es 
tracti de peticions que comportin un elevat i no ordinari volum de feina. 
  
4. Una resolució denegatòria, que haurà de ser fonamentada, tan sols podrà dictar-
se: 

a)   Quan el coneixement o la difusió dels documents o antecedents pugui 
vulnerar el dret constitucional a l’honor, la intimitat personal o familiar i la 
pròpia imatge de les persones. 

b)   Si es tracta de matèries referents a la seguretat ciutadana, la publicitat de les 
quals pogués interferir en la investigació del supòsit. 

c)   Si es tracta de matèries classificades en els termes de la Llei estatal 9/1968, 
de 5 d’abril, modificada per la Llei de 7 d’octubre de 1978 sobre secrets 
oficials. 

d)   En cas que es tracti de matèries emparades pel secret estadístic o que 
incideixin en l’àmbit protegit per la legislació limitadora d’accés als bancs 
informàtics de dades. 

e)   Quan es tracti d’antecedents, estudis o informes de contingut econòmic o 
urbanístic, la divulgació dels quals pugui donar lloc a accions especulatives o 
alteració dels preus de les coses. 

  
5. La impossibilitat material, sense perjudicar el normal desenvolupament dels 
serveis, de recopilar les dades o els antecedents o de fotocopiar la documentació 
sol·licitada dins els terminis fixats, no elimina l’obligació de lliurar-ho, sense 
perjudicar el normal desenvolupament dels serveis. En aquest cas, s’haurà de 
notificar, en resolució motivada, les circumstàncies que impossibiliten el compliment 
dels terminis i especificar en quin termini es lliurarà la informació. 
  
Capítol IV. La responsabilitat dels regidors i les regidores 
Article 88 
  
1. En l’exercici del càrrec, els regidors i les regidores han d’observar en tot moment 
les normes sobre incompatibilitat establertes per la normativa vigent. 
  
2. Els regidors i les regidores tenen el deure d’abstenir-se de participar en la 
deliberació, la votació, la decisió i l’execució de qualsevol assumpte si hi concorren 
algunes de les causes a què es refereix la normativa sobre procediment administratiu 
o contractació. 
  
3. Si l’actuació del regidor o de la regidora en qui concorren les causes esmentades 
ha estat determinant, comportarà la invalidesa dels actes en què ha intervingut. 
  
Article 89 
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Quan l’Ajuntament hagi indemnitzat els lesionats com a conseqüència de l’exigència 
de responsabilitat regulada a la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, i aquesta responsabilitat 
sigui imputable a actes o omissions d’un regidor o regidora, per acte intencionat, 
culpa i negligència greus, s’exigirà aquesta responsabilitat al regidor o a la regidora 
mitjançant la instrucció d’un expedient administratiu que seguirà els tràmits següents: 
  

a)  El Ple de l’Ajuntament és l’òrgan competent per iniciar d’ofici i per resoldre 
l’expedient d’exigència de responsabilitat a un regidor o regidora. Aquests 
acords s’hauran d’adoptar per majoria absoluta dels membres de la 
corporació. 

b)   La instrucció de l’expedient correspondrà a l’alcalde o l’alcaldessa, o en el 
seu defecte a un o a una tinent d’alcalde. En el cas que així ho aconselli la 
complexitat de l’expedient, es podrà nomenar també un secretari o secretària, 
càrrec que pot recaure en una regidoria o en la secretaria de la corporació. 

c)   L’acord plenari d’inici de l’expedient es traslladarà a l’instructor i 
simultàniament es notificarà a la persona interessada i se li concedirà un 
termini de quinze dies als efectes que pugui aportar a l’oficina esmentada els 
documents, informacions i proves que consideri convenients. 

d)   Dins el termini dels quinze dies posteriors al termini anterior, es podran 
practicar les proves admeses o qualssevol altres que l’instructor consideri 
oportunes. En aquest mateix termini, se sol·licitarà informe a l’àrea o servei al 
funcionament del qual s’hagi atribuït la lesió indemnitzada. 

e)   Instruït el procediment, i immediatament abans de redactar la proposta 
d’acord, es posarà de manifest a l’interessat, i se li concedirà a la persona 
interessada un termini de deu dies per formular al·legacions. 

f)     Acabat el tràmit d’audiència, l’instructor, en el termini màxim de cinc dies, 
elevarà la proposta d’acord al Ple de l’Ajuntament, que resoldrà per majoria 
absoluta en la primera sessió ordinària que se celebri. 

  
Article 90 
  
1. Els regidors i les regidores estan subjectes a responsabilitat penal, així com a la 
civil derivada del delicte d’acord amb la legislació corresponent, pels actes i 
omissions comesos en l’exercici del seu càrrec. 
  
2. Dels acords municipals, en seran responsables els regidors i les regidores que els 
hagin votat a favor. 
  
Article 91 
  
1. Els regidors i les regidores tenen el deure de guardar reserva sobre les 
informacions que se’ls facilitin per fer possible el desenvolupament de les seves 
funcions, especialment de les que hagin de servir d’antecedents per a decisions 
pendents d’adopció. 
  
2. Els regidors i les regidores evitaran la reproducció de la documentació que els 
pugui ser facilitada, en original o còpia, per al seu estudi. 
  
Article 92 
  
Els regidors i les regidores no poden invocar o fer ús de la seva condició per a 



l’exercici de qualsevol activitat mercantil, industrial o professional. 
  
Article 93 
  
L’alcalde o l’alcaldessa, amb autorització prèvia del Ple, pot privar del dret a percebre 
les retribucions o les assignacions econòmiques als regidors i a les regidores, en cas 
d’incompliment reiterat dels deures que els corresponen. 
  
Capítol V. Moció de censura 
  
Article 94 
  
1. L’Ajuntament en Ple podrà exigir la responsabilitat política a l’alcalde o 
l’alcaldessa, mitjançant l’adopció d’una moció de censura que, en el cas de ser 
aprovada, comportarà la destitució del càrrec. 
  
2. La moció de censura haurà d’ésser proposada, almenys, per la majoria absoluta 
dels regidors i les regidores, i haurà d’incloure el nombre del candidat proposat per a 
alcalde o alcaldessa, que podrà ésser qualsevol dels regidors o de les regidores i del 
qual consti l’acceptació expressa en l’escrit de proposició. 
  
3. L’escrit de proposició haurà d’incloure les signatures autenticades per notari o per 
la secretaria de la corporació. La secretaria general comprovarà que la moció de 
censura reuneix els requisits exigits i estendrà en el mateix acte la diligència 
acreditativa corresponent. 
  
4. El document diligenciat es presentarà en el registre general de la corporació per 
qualsevol dels signants de la moció, i quedarà automàticament convocat el Ple per a 
les dotzes hores del desè dia hàbil següent al del seu registre. La secretaria haurà de 
notificar la convocatòria a tots els membres de la corporació en el termini màxim d’un 
dia des de la presentació del document en el registre, i n’indicarà la data i l’hora de la 
sessió, perquè hi assisteixin. 
  
Article 95 
  
1. El Ple serà presidit per una mesa d’edat, integrada pels regidors de major i menor 
edat dels presents, exclosos l’alcalde o l’alcaldessa i el candidat o candidata a 
l’alcaldia. Actuarà com a secretari el que ho sigui de la corporació, que acreditarà les 
circumstàncies. 
  
2. La mesa es limitarà a donar lectura de la moció, a concedir la paraula durant un 
temps breu, si hi fossin presents, al candidat o candidata a l’alcaldia, a l’alcalde o 
l’alcaldessa i als portaveus dels grups municipals, i a sotmetre a votació la moció de 
censura. 
  
3. El candidat o la candidata proposat en la moció quedarà proclamat alcalde o 
alcaldessa si prospera la moció amb el vot favorable de la majoria absoluta del 
nombre legal de regidors. 
  
Article 96 
  
La dimissió sobrevinguda de l’alcalde o de l’alcaldessa no suspendrà la tramitació i 
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votació de la moció. 
  
Article 97 
  
Cap regidor o regidora no podrà subscriure, durant el seu mandat, més d’una moció 
de censura. A aquests efectes, no es consideraran les mocions no tramitades per 
manca de requisits. 
  
Capítol VI. Les qüestions de confiança 
  
Article 98 
  
L’alcalde o l’alcaldessa podrà plantejar al Ple una qüestió de confiança, vinculada a 
l’aprovació o modificació de qualsevol dels assumptes següents: 
  

a)   Els pressupostos anuals. 
b)   El Reglament orgànic. 
c)   Les ordenances fiscals. 
d)   L’aprovació que posi fi a la tramitació dels instruments de planejament 

general d’àmbit municipal. 
  
Article 99 
  
La presentació de la qüestió de confiança vinculada a l’acord sobre algun dels 
assumptes anteriors figurarà expressament en el punt de l’ordre del dia corresponent 
del Ple. La votació s’efectuarà mitjançant sistema nominal de crida pública, i s’exigirà 
per a l’adopció de l’acord el quòrum de votació exigit per cadascun d’ells. 
  
Article 100 
  
Per a la presentació de la qüestió de confiança, serà requisit previ que l’acord 
corresponent hagi estat debatut en el Ple i que no s’hagués obtingut la majoria 
necessària per a l’aprovació. 
  
Article 101 
  
En el cas que la qüestió de confiança no obtingués el nombre necessari de vots 
favorables per a l’aprovació de l’acord, l’alcalde o l’alcaldessa cessarà 
automàticament i quedarà en funcions fins a la presa de possessió de qui l’hagués 
de succeir en el càrrec. L’elecció del nou alcalde o de la nova alcaldessa es 
realitzarà en la sessió plenària convocada automàticament per a les dotze hores del 
desè dia hàbil següent al de la votació de l’acord. 
  
Article 102 
  
La previsió anterior no serà aplicable quan la qüestió de confiança es vinculi a 
l’aprovació o modificació dels pressupostos anuals. En aquest cas, s’entendrà 
atorgada la confiança i aprovat el projecte si en el termini d’un mes des que hagués 
estat votat el rebuig de la qüestió de confiança, no es presentés una moció de 
censura amb candidat alternatiu a alcalde oi alcaldessa, o si aquesta no prospera. 
  
Article 103 



  
Cada alcalde o alcaldessa no podrà plantejar més d’una qüestió de confiança cada 
any, comptat des de l’inici del seu mandat, ni més de dos durant la durada total. No 
es podrà plantejar una qüestió de confiança en l’últim any de mandat de cada 
corporació. 
  
Article 104 
  
No es podrà plantejar una qüestió de confiança des de la presentació d’una moció de 
censura fins a la votació d’aquesta moció. 
  
Article 105 
  
Els regidors i les regidores que votin a favor de l’aprovació d’un assumpte al qual 
s’hagués vinculat una qüestió de confiança no podran signar una moció de censura 
contra l’alcalde o l’alcaldessa que ho hagués plantejat, fins que transcorri un termini 
de sis mesos, comptat a partir de la data de votació. 
  
Article 106 
  
Alhora, durant el termini indicat, els regidors i les regidores tampoc podran emetre un 
vot contrari a l’assumpte al qual s’hagués vinculat la qüestió de confiança, sempre 
que sigui sotmès a votació en els mateixos termes que en tal ocasió. En cas 
d’emetre vot contrari, aquest serà considerat nul. 
  
Capítol VII. El Registre d’interessos 
 
Article 107 
  
1. La declaració sobre causes de possibles incompatibilitats i sobre qualsevol activitat 
que proporcioni o pugui proporcionar ingressos econòmics als regidors o a les 
regidores, així com la declaració sobre béns patrimonials, s’inscriuran en el Registre 
d’interessos. 
  
2. Les declaracions efectuades d’acord amb el model aprovat pel Ple es portaran a 
terme abans de la presa de possessió, en ocasió del cessament o quan es 
modifiquin les circumstàncies de fet. 
  
Article 108 
  
Les declaracions es podran instrumentar en un document notarial o privat, autenticat 
per la secretaria de la corporació. 
  
Article 109 
  
Les declaracions tindran l’estructura següent: 
  
            Béns: 

a)   Béns immobles, amb expressió de la seva ubicació, de la data d’adquisició i 
càrregues hipotecàries. 

b)   Drets reals, amb expressió del seu contingut i de la data de constitució. 
c)   Participació en empreses. 
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            Activitats: 

a)   Per als no assalariats, la indicació de si l’activitat és de caràcter mercantil, 
industrial, agrícola, ramader, forestal o de serveis. Cal expressar 
l’emplaçament, la denominació i la dedicació, i la condició del declarant. 

b)   Per als assalariats, la indicació de l’empresa o empreses en què presta 
serveis, la ubicació, la denominació, l’activitat i el lloc de treball o càrrec que 
ocupa el declarant. 

c)   Per als professionals liberals, la indicació de l’activitat i la ubicació. 
d)   S’hi inclouran d’altres activitats privades no compreses entre les anteriors que 

siguin susceptibles de produir ingressos. 
e)   Activitats de caràcter públic o representatiu. 

  
Article 110 
  
1. Les declaracions formulades s’incorporaran en un llibre o document especial 
denominat Registre d’interessos, que estarà sota la custòdia immediata de la 
secretaria de la corporació. 
  
2. Cada membre corporatiu figurarà en el Registre d’interessos amb el seu nom i 
cognoms i amb un número que romandrà invariable durant tot el mandat. 
  
3. Quan un membre ometi la seva obligació de formular declaració en el Registre 
d’interessos, l’alcaldia li ho requerirà per escrit. Així mateix, si continués l’omissió del 
compliment, l’alcaldia ordenarà que figuri l’oportuna diligència en el registre 
d’interessos, fins que compleixi amb l’obligació legal. 
  
Article 111 
  
El Registre d’interessos està sota la responsabilitat directa de l’alcalde o l’alcaldessa. 
Mitjançant l’acord previ del Ple, els membres de la corporació tenen dret a consultar-
lo, i també totes les persones que hi acreditin un interès legítim i directe. 
  
Per acord del Ple, es podrà obrir un període d’examen públic del Registre 
d’interessos. 
  
Llevat l’autorització del Ple referida al paràgraf anterior, les dades declarades pels 
regidors i les regidores no podran ésser objecte de cap tipus de divulgació o difusió 
informativa. 
  
Article 112 
  
La regulació establerta en aquest capítol serà també d’aplicació al personal directiu i 
al personal amb habilitació de caràcter estatal que ocupin llocs proveïts per lliure 
designació. 
  
TÍTOL QUART 
TRANSPARÈNCIA, INFORMACIÓ CIUTADANA I ASSISTÈNCIA ALS PLENS 
Capítol I. Informació a la ciutadania 
 
Article 113 
  



En el marc de les Lleis, del Parlament de Catalunya 19/2014, de 29 de desembre de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern i, de l’Estat, 39/2015, d’1 
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, 
l’Ajuntament facilitarà la més àmplia informació sobre la seva activitat i afavorirà la 
participació de tota la ciutadania en la vida local. 
  
Article 114 
  
Els ciutadans i ciutadanes , com a interessats davant l’Ajuntament, tenen dret a: 
  

a)   Conèixer, en qualsevol moment, l’estat de la tramitació dels procediments en 
què tinguin la condició d’interessats; el sentit del silenci administratiu que 
correspongui; l’òrgan instructor i resolutori del procediment; i els actes de 
tràmit dictats. Així mateix tenen dret a accedir i a obtenir còpies dels 
documents continguts en els esmentats procediments. Els qui es relacionin 
mitjançant sistemes electrònics tindran dret a consultar la informació 
esmentada en el Punt d’Accés General electrònic de l’Ajuntament.  

b)   Identificar les autoritats i el personal de l’Ajuntament, responsables de la 
tramitació dels procediments. 

c)   Obtenir còpia segellada dels documents que presenti. 
d)   Utilitzar el català i el castellà, indistintament, en les seves reclamacions amb 

l’Ajuntament. 
e)   Formular al·legacions i aportar documentació en qualsevol fase dels 

procediments anterior al tràmit d’audiència que hauran d’ésser tinguts en 
compte per l’òrgan competent en redactar la proposta de resolució. 

f)    No presentar documents no exigits per la normativa aplicable al procediment 
de què es tracti o que ja es trobi en poder de l’Ajuntament. 

g)   Obtenir informació i orientació sobre els requisits jurídics o tècnics que les 
disposicions vigents imposin als projectes, a les actuacions o a les sol·licituds 
que es proposi executar. 

h)   Ésser tractats amb respecte i deferència per les autoritats i el funcionariat, 
que hauran de facilitar-li l’exercici dels seus drets i el compliment de les seves 
obligacions. 

i)     Exigir les responsabilitats de l’Ajuntament i del personal al seu servei, quan 
legalment correspongui. 

j)     Accedir als registres i als documents que formin part d’un expedient, que es 
trobin en l’arxiu municipal, en els termes que estableixen les Lleis 
esmentades. 

  
Article 115 
  
La denegació a obtenir informació o a consultar documentació, arxius i registres 
municipals, haurà d’ésser motivada. Contra la denegació, la ciutadania podrà 
interposar els recursos procedents. 
  
Article 116 
  
Els reglaments i les ordenances locals vigents podran ser objecte de consulta en tot 
moment. 
  
Article 117 
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L’Ajuntament impulsarà la utilització interactiva de les tecnologies de la informació i la 
comunicació per facilitar la participació i la comunicació amb els veïns, per a la 
presentació de documents i per a la realització de tràmits administratius, d’enquestes 
i, si s’escau, de consultes ciutadanes.  
  
Article 118 
  
1. Les convocatòries i les ordres del dia de les sessions plenàries seran objecte de la 
màxima difusió, en els mitjans de comunicació municipals, taulers d’anuncis dels 
edificis municipals i altres dependències municipals. 
  
2. Les ordres del dia seran trameses a les associacions i entitats que ho sol·licitin 
expressament, a través del mitjà que triïn –correu postal, fax o correu electrònic.  
  
Article 119 
  
Les sessions plenàries són públiques. Quan s’acordi per majoria absoluta, podran 
ésser secrets el debat i/o la votació d’aquells assumptes que puguin afectar el dret a 
l’honor, a la intimitat personal i familiar, i a la pròpia imatge. 
  
Article 120 
  
Les sessions de la resta d’òrgans municipals no són públiques, llevat de les dels 
òrgans de participació o per pròpia decisió dels òrgans municipals esmentats, i les de 
la Junta de Govern Local quan actuï per delegació del Ple. 
  
Article 121 
  
1. Quan alguna associació o entitat inscrita en el registre municipal, vulgui efectuar 
una exposició davant el Ple, quant a algun punt de l’ordre del dia, perquè el seu 
contingut estigui directament relacionat amb els seus objectius, haurà de sol·licitar-ho 
a l’alcaldia, mitjançant escrit signat per la representació legal i presentat a la 
secretaria de la corporació, amb un mínim de 48 hores d’antelació a la celebració de 
la sessió. 
  
L’escrit haurà de justificar-ne la relació i contenir la indicació de la persona que 
representarà a l’entitat. 
  
2. Autoritzada la intervenció a través d’un únic representant, aquest podrà exposar el 
seu parer durant un termini màxim de tres (3) minuts, després de la lectura i abans 
del debat i la votació de la proposta inclosa en l’ordre del dia. 
  
Article 122 
  
1. El públic assistent a les sessions no podrà intervenir durant el seu 
desenvolupament. 
  
2. En casos extrems, la presidència podrà expulsar l’assistent que per qualsevol 
causa impedeixi el desenvolupament normal de la sessió. 
  
Article 123 
  



1.   Finalitzades les sessions del Ple municipal, sempre que sigui sessió ordinària, es 
podrà establir un torn de precs i preguntes per al públic assistent sobre temes 
concrets d’interès municipal. Les intervencions del públic tindran una durada 
màxima de 2 minuts d’exposició per persona, i únicament podran ser per formular 
precs o preguntes. La durada màxima de les intervencions del públic serà de 25 
minuts en total. 

2.   L’alcalde o l’alcaldessa ordenarà i tancarà el torn de precs i preguntes del públic. 
3.   Les intervencions del públic i les respostes dels regidors no seran transcrites en 

les actes, ja que aquestes intervencions no formen part de les sessions del Ple 
  
TÍTOL CINQUÈ 
EL DEFENSOR DEL CIUTADÀ 
Capítol I. Definició del Defensor del Ciutadà 
  
Article 124 
  
1. El Defensor del Ciutadà de Les Franqueses de Vallès és una institució que té per 
missió vetllar pels drets dels ciutadans en relació amb l'actuació de l'Administració 
municipal i dels organismes administratius que en depenen, així com de les 
empreses de servei públic amb capital que pertanyi total o parcialment a 
l'Ajuntament, i dels concessionaris dels serveis públics municipals. Amb aquesta 
finalitat, estudia les queixes que se li presentin, sense perjudici de les accions que 
pugui promoure per la seva pròpia iniciativa. 
  
2. El Defensor del Ciutadà compleix les seves funcions amb independència i 
objectivitat, examinant i donant tràmit a les queixes que se li formulin o promovent 
accions per la seva pròpia iniciativa. També podrà actuar com a mediador envers les 
parts enfrontades i proposar fórmules de conciliació o acord, sempre que les parts ho 
hagin consentit a l'inici del procés. 
  
3. L'Administració municipal i, en general, tots els organismes i empreses 
dependents de l'Ajuntament i els concessionaris dels serveis públics municipals 
auxiliaran, amb caràcter preferent i urgent, el Defensor del Ciutadà en les seves 
tasques i li facilitaran tota la documentació que necessiti en relació amb la queixa 
concreta o amb l’actuació. 
  
4. El Defensor del Ciutadà informarà semestralment a la Junta de Portaveus, i 
anualment al Ple de la corporació, sobre les seves actuacions presentant l'informe 
corresponent. 
  
5. El Defensor del Ciutadà podrà participar, tant a iniciativa pròpia com quan sigui 
requerit, en els consells consultius i de participació que hi ha o que hi pugui haver en 
el municipi. 
  
6. El Defensor del Ciutadà establirà relacions de col·laboració amb el Síndic de 
Greuges. 
  
Capítol II. Nomenament i cessament del Defensor del Ciutadà 
  
Article 125 
 
1. El Defensor del Ciutadà és elegit i pot ser cessat pel Ple de la Corporació per 
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majoria qualificada de 2/3 del nombre legal de membres de la corporació. El seu 
mandat és de quatre anys, però podrà seguir exercint les funcions del seu càrrec fins 
al nomenament del seu successor. Aquesta pròrroga no podrà excedir de sis mesos, 
a comptar de la data de renovació del nou consistori. 
  
2. Per poder ésser elegit Defensor del Ciutadà, hom haurà d'ésser veí de Les 
Franqueses de Vallès, major d'edat i gaudir del ple ús dels drets civils i polítics, 
essent incompatible la condició de Defensor del Ciutadà amb qualsevol mandat 
representatiu i amb càrrec polític o funció administrativa al servei de l'Ajuntament, 
organismes autònoms, empreses amb participació municipal o d'altres 
administracions públiques. A aquests efectes s’obrirà una convocatòria pública, per 
un termini no inferior a 30 dies hàbils, per tal que les persones interessades que 
reuneixin les condicions puguin formular la seva candidatura. En el cas que no es 
presentés cap candidat o els que s’haguessin presentat no reunissin les condicions 
la Junta de  Portaveus podrà formular una proposta al respecte. 
  
3. L'acord de nomenament del Defensor del Ciutadà determinarà el nivell de 
dedicació exigible a la seva tasca, els mitjans que se li assignen i les compensacions 
econòmiques que puguin correspondre-li. 
  
4. El Defensor del Ciutadà de Les Franqueses del Vallès no estarà subjecte a cap 
mandat imperatiu. No rebrà instruccions de cap autoritat i complirà les seves funcions 
amb autonomia i segons el seu criteri. 
  
5. Seran causes de cessament en el càrrec de Defensor del Ciutadà les següents:  

a)   Renúncia del propi interessat. 
b)   Incapacitat sobrevinguda o inhabilitació declarada per sentència judicial 

ferma. 
c)   Condemna per sentència judicial ferma.  
d)   Incompliment de les seves funcions apreciat per majoria qualificada de 2/3 

del nombre legal de membres de la corporació.  
  
6. Una mateixa persona no podrà exercir aquest càrrec més de dos mandats 
consecutius. 
  
Capítol III. Procediment i actuació del Defensor del Ciutadà 
  
Article 126 
  
1.   Pot adreçar-se al Defensor del Ciutadà per sol·licitar-ne la seva actuació, 

qualsevol persona física o jurídica que demostri un interès legítim relatiu a 
l'objecte de la queixa, sense restricció de cap mena, excepció feta d'aquelles 
persones amb dependència funcionarial o laboral de l'Administració municipal en 
qüestions relatives a l'àmbit de les relacions laborals o de servei. Les queixes es 
presentaran per escrit acompanyades dels documents que puguin servir per 
aclarir el cas. La presentació pot realitzar-se per qualsevol de les formes 
previstes en la regulació del registre d’entrada de documents administratius. 

2.   Totes les actuacions del Defensor del Ciutadà són gratuïtes per a la persona 
interessada, i no és necessària l'assistència de cap advocat ni de cap procurador. 

3.   El Defensor del Ciutadà ha de registrar i acusar recepció de totes les queixes que 
se li formulin, que pot tramitar o rebutjar; no seran admeses les queixes 
anònimes aquelles en les quals s'adverteixi mala fe o en què manqui 



fonamentació. Es notificarà el rebuig a l'interessat mitjançant un escrit motivat. El 
Defensor del Ciutadà no pot investigar les queixes o reclamacions l'objecte de les 
quals es trobi pendent de resolució judicial o de reclamació administrativa en 
tràmit. 

4.   Hi haurà un registre especial de les queixes rebudes a l'oficina del Defensor del 
Ciutadà a la pròpia disposició amb còpia a la secretaria de la corporació, on 
podrà ser consultat pels regidors i les regidores. Les actuacions que hagi de 
realitzar el Defensor del Ciutadà s'hauran de fer amb la reserva i la discreció 
necessàries, vetllant pel manteniment del dret a la intimitat de les persones 
afectades. Excepcionalment, el Defensor del Ciutadà podrà declarar, en forma 
raonada i únicament quan així ho demani la persona que subscrigui la queixa, la 
confidencialitat de les dades de caràcter personal de qui la formuli, sense afectar 
ni al contingut de la queixa ni a l'expedient que es tramiti.  

5.   El Defensor del Ciutadà ha de vetllar perquè l'Administració municipal resolgui en 
el temps i la forma deguts les peticions i els recursos que li han estat formulats o 
presentats. 

6.   Les decisions i les advertències del Defensor del Ciutadà no poden ser objecte 
de recurs de cap mena, sens perjudici dels recursos administratius o 
jurisdiccionals que procedeixin contra l'acte, la resolució o l'actuació que ha 
motivat la seva intervenció. 

7.   Havent estat admesa la queixa a tràmit, el Defensor del Ciutadà ho comunicarà a 
l'interessat i estudiarà les mesures que consideri oportunes, i podrà informar 
l'alcalde o l’alcaldessa o el regidor o regidora afectat perquè dins de quinze dies 
emetin informe escrit. 

8.   Si la queixa afecta la conducta de persones al servei de l'Ajuntament, el Defensor 
del Ciutadà ho comunicarà a l'alcalde o l’alcaldessa o al regidor o regidora 
delegat corresponent, i aquests trametran al Defensor l'informe i la documentació 
que calgui en el termini màxim de trenta dies.  

9.   El Defensor del Ciutadà pot fer públic el nom de les persones i l'àrea, el 
departament o els òrgans que obstaculitzin l'exercici de les seves funcions i 
també destacar aquesta actuació en l'informe anual al Ple de la corporació. 

10.  Si en el desenvolupament de les seves funcions s'observen indicis d'infraccions 
disciplinàries o de conductes delictives, el Defensor del Ciutadà ho comunicarà a 
l'òrgan competent, al ministeri fiscal o a l'autoritat judicial competent. 

11.  En l'exercici de les seves funcions d'estudi i tramitació d'una queixa, el Defensor 
del Ciutadà pot formular a les autoritats i al personal de l'Ajuntament, les 
recomanacions, els suggeriments i els recordatoris adients, si bé no pot modificar 
ni anul·lar resolucions o actes administratius. Igualment, el Defensor del Ciutadà 
pot proposar fórmules de conciliació o acord als interessats. 

12.  El Defensor del Ciutadà ha d'informar sobre el resultat de les investigacions a 
l'autor de la queixa, a la persona al servei de l'Administració afectada i a 
l'organisme en relació amb el qual s'ha formulat la queixa. 

13.  El Defensor del Ciutadà utilitzarà en les seves relacions la llengua catalana en 
els termes que es contenen a l'article 5 d'aquest Reglament. 

  
Capítol IV. Relacions amb el Ple de la corporació 
 
Article 127 
  
1.    Anualment, abans del dia 31 de març, el Defensor del Ciutadà ha de presentar al 

Ple de la corporació un informe de les seves actuacions durant l'any complet 
anterior, en el qual ha de constar-hi: 
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a)   El nombre i la mena de les queixes formulades. 
b)   Les queixes rebutjades, les que es trobin en tràmit i les ja investigades 

amb el resultat obtingut, i també els fets que les van causar. 
c)   No han de constar a l'informe les dades personals que permetin la 

identificació dels interessats en la tramitació de les queixes. 
  
2.   D'altra banda, el Defensor del Ciutadà podrà formular en el seu informe els 

suggeriments que estimi adients. 
  
3.   El Defensor del Ciutadà pot presentar també informes extraordinaris al Ple de la 

corporació o a la Junta de Portaveus quan ho requereixin la urgència o la 
importància dels fets que motiven la seva intervenció. 

  
4.   Els grups municipals podran fixar la seva posició en relació amb l'informe. 
  
Disposició derogatòria 
  
L’entrada en vigor d’aquest reglament derogarà el Reglament Orgànic Municipal 
aprovat inicialment pel Ple, en sessió de 28 de juliol de 2000, i les seves posteriors 
modificacions, així com el text refós, si s’escau. No obstant això, és mantindrà la 
vigència dels articles 76 a 84 fins que s’aprovi la corresponent normativa per a les 
entitats ciutadanes d’interès municipal.” 
  
Segon.- SOTMETRE l’expedient a informació pública per un termini de trenta dies 
hàbils, a comptar des de l’endemà de la darrera publicació, mitjançant anunci 
publicat en el Butlletí Oficial de la Província, en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya, en un dels mitjans de comunicació escrita diària i en el taulell d’anuncis 
de la Corporació, perquè dit expedient pugui ser examinat i formular les reclamacions 
i suggeriments que s’estimin pertinents. De no presentar-se reclamacions o 
suggeriments en l’esmentat termini, es considerarà aprovat definitivament sense 
necessitat d’acord exprés pel Ple. 
    
Tercer.- ADVERTIR que, al tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no qualificat, 
no procedeix la interposició de cap recurs. 
  
Quart.- FACULTAR a l’alcalde per a subscriure i firmar tota classe de documents 
relacionats amb aquest assumpte. 
 
Pren la paraula el senyor JIMÉNEZ i diu: Si. Bé. Fer constar que aquesta proposta 
que hem fet ha estat com a conseqüència de molts dies de treball. Hem estat 
reunits durant no recordo exactament les sessions, però més de cinc i de sis, i que 
hem tractat punt per punt els diferents articles que composen aquest nou ROM. 
Bàsicament el que s’ha volgut fer és adequar a les disposicions legals, que no 
quedaven reflectides en l’anterior, fer-les perquè quedessin d’una forma clarificada. 
Aquí, bàsicament, el que també s’ha volgut fer constar és regular els temps 
d’intervenció, tant sigui del públic com sigui dels regidors i establir una norma que 
sigui comú en diferents cassos. També hem obert la porta en aquesta proposta a 
demandes de diferents grups, que era de fer una diferenciació respecte a l’anterior 
ROM quant a les aportacions que podrien fer les persones, el públic assistent al Ple 
un cop finalitzat el mateix. En l’anterior constava que únicament podien parlar dels 
temes que estaven dins del Ple. En aquest ROM es dóna la possibilitat de parlar de 
qualsevol altra tema que es cregui coherent. Jo crec que aquesta és una part 



significativa i que, per tant, crec que cal destacar. Com he dit en els altres punts, 
ara també quedo a l’espera de que vostès puguin fer comentaris. També saben que 
és una aprovació inicial i que, per tant, vostès poden fer també altres aportacions i 
aleshores, resto al que ara vulguin manifestar. 
 
El senyor President demana si hi ha alguna intervenció al respecte. 

 
Pren la paraula el senyor VEGA i diu: Gràcies. Bona nit. Bé, la meva intervenció 
crec que no serà cap novetat per aquest govern perquè hem tingut moltes reunions, 
com bé has dit. Moltes reunions de conflicte. Han sigut reunions conflictives, de 
discussió, de debat i de no arribar bàsicament a cap tipus de punt en comú. Com 
bé heu dit, teniu models. Nosaltres tenim un model i vosaltres teniu un altre model. I 
el vostre model no l’acceptarem mai perquè és un model que es basa, amparant-se 
en la llei (perquè és veritat, es limita a aplicar el que diu la llei) a buscar l’opció més 
restrictiva que sigui possible d’aquesta llei. O sigui, em diràs que si aplicant la llei 
encara més restrictivament podríeu eliminar les intervercions del públic. Clar, és 
que hi ha línies que jo crec que ja no us atreviu a passar, per sort. Però aquest 
ROM que es presenta avui és una involució. Podríem aprofitar la situació en que 
estem avui en dia, en la que estan fent avenços socials de conquestes, de 
transparència i democràcia en moltes institucions, moltes vegades no tant perquè 
vulguin els poders públics i els polítics de certes forces que estan en el poder, sinó 
per la sèrie d’escàndols i de vergonyes que es fan públiques per investigacions 
judicials. Això ha obligat a l’Administració a haver de fer passos de gegants per no 
deslegitimar-se cap a la ciutadania encara més. I ens trobem amb situacions com 
aquestes en les que sí, agafen un ROM, l’adapten a la llei en temes que estava 
desactualitzat, en temes de mocions de censura i tot això, que s’adapti bé a la 
normativa. Aquí, res a dir, el que és normativa pura i dura. Però s’agafa la llei 
perquè interessa. S’agafa la llei, per exemple, per fer una interpretació del mínim 
que diu la llei. No sé si sabeu que quan s’agafa una normativa, el que no es pot fer 
és anar contra aquesta normativa (bé, ja ho vaig dir a les reunions, ja ho sabeu) 
però tú pots anar a mirar el que diu la llei. Per exemple, si la normativa sobre 
reglaments orgànics dels municipis diu que es pot fer un Ple o s’ha de fer un Ple 
cada dos mesos, tú en el teu ROM pots fer un pas cap endavant i consolidar un fet 
que és real a les Franqueses i no, ara el farem segons normativa que podem 
aplicar-ho, cada mes. Ja s’està fent. I em dieu: “No, tranquil, si això no canviarà ni 
ho modificarem”. No, no, és que ara ho podeu modificar si us dóna la gana. Jo, de 
tranquil, res. Jo vull paper. Jo vull una norma escrita i votada. Ara vé a la voluntat, la 
voluntat de si voleu estar o no voleu estar, mantenint el sistema que hi ha 
actualment. Per exemple, dieu que la gent podrà intervenir el que vulgui. Sí, feu 
retallades de temps. No entec a què ve allò dels vint-i-cinc minuts, quan 
tranquil·lament podríem allargar el que diu la llei: fins que s’acabi el dia, fins les 
dotze de la nit. Què passa? Que no som servidors públics, aquí? No sé, jo estic 
disposat a quedar-me fins les dotze un dia al mes, si hi ha gent que vingui i vulgui 
explicar els seus problemes. Quin problema hi ha? Que estem cansats? Bé, una 
mica de cafè abans de venir al Ple. Ja que estem dient que apliquem la llei, podem 
anar una mica enllà. Val que la part del públic no és una part del Ple, legalment. 
Però no hi ha cap lloc que digui que podem fer una acta del que diu la gent. No hi 
ha cap lloc que digui que no es pot fer. Com a molt, podem haver de demanar-li 
permís a la gent per registrar-lo. Es demana permís, eh. Ningú patirà molt per anar 
a preguntar-li a una persona i signar un paper conforme es pot fer constar la seva 
opinió en una acta. No passa res. Altres temes. Bé, retallades del temps 
d’intervenció. Serà que esteu cansats d’escoltar-nos i voleu que la cosa vagi ràpida 
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i ja fer una mica de retallada del temps perquè sigui una mica dinàmic, no? Val. 
Altres temes. Aplicació de la llei. Ara sembla que el que sigui supramunicipal, en 
aquí millor no votar-ho. Perquè es va dir que no, que això no és competència de 
l’Ajuntament i per tant, una moció sobre el dret a decidir del nostre poble no afecta 
a les Franqueses, el dret a decidir a Catalunya no afecta a les Franqueses. O 
condemnar un fet greu que passi en una altra part del món, no afecta a les 
Franqueses. Si, van dir a la Junta de Portaveus, on cap ciutadà pugui escoltar les 
opinions dels grups, es votarà. I el que s’hagi votat s’explicarà aquí, al Ple però no 
es podia votar perquè això està fora de la normativa. Bé, jo vaig tenir una resposta 
molt clara i aquí em reafirmo. Presentarem mocions de temes supramunicipals i 
volem un informe. Em sap greu pels tècnics perquè és ficar-los una mica en un 
marrón, però vull un informe que em digui que allò és il·legal. I a més, li demano al 
govern que, si considera que és il·legal, que ho porti en el Ple, que votin en contra 
perquè és il·legal i ho diguin: “No, això és il·legal, no podem votar en contra”. Que, 
per exemple, pel dret a decidir del poble de Catalunya, aquí hi ha gent que votarem 
a favor i, la veritat, ja hi hagi un informe que digui que sigui il·legal, pesa més la 
democràcia: votarem a favor. No ens fa por. Però bé. Igualment, bàsicament (El 
senyor Alcalde indica que li resten tres segons) són mocions de postura, o sigui, 
són posicionaments polítics. Un altre punt que volia incorporar és el tema del 
defensor del ciutadà. 
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Perdoni, això ja pel segon torn. Gràcies. 
Alguna intervenció més? 
 
Pren la paraula el senyor CORCHADO i diu: Bé. Bona nit. En primer lloc dir que ni 
és restrictiu ni involutiu. Aquest és un reglament que és més democràtic i més 
transparent. Abans, els nostres veïns i veines només podien parlar del que posa 
aquí. Jo no l’he interromput a vostè. Ara, poden parlar del que vulguin. Aleshores, 
no és ni involutiu (perquè evoluciona cap endavant, no cap enrera) perquè ara està 
reglamentat. Hi ha un dret escrit, que vostè ho demanava abans: que estigui escrit. 
Ara està escrit, abans no. Abans si que es podia parar, ara no. Això no és ni més 
restrictiu ni més involutiu. A la vegada, el tema de les mocions. Les mocions es 
poden seguir debatint, és més, els animem a donar més. Nosaltres començarem a 
ficar més mocions, també. Es poden debatre. On? A la Junta de Portaveus. I a la 
vegada no només això, tots els grups tindran tres minuts per defensar el seu 
posicionament en aquestes mocions. No es coarta res, al contrari. Ja l’he dit: 
l’animo a ficar més mocions, encara. I torno a dir: ni involutiu ni restrictiu. Gràcies. 
 
Pren la paraula el senyor PROFITÓS i diu: Bé. En primer lloc voldria preguntar, si 
és que algú m’ho pot contestar, perquè dins de l’expedient se’ns ha penjat només el 
ROF i no se’ns ha penjat també la Llei municipal de règim local de Catalunya, que 
entenem que te un rang superior al del ROF. Aleshores demanar, a veure, un 
aclariment, si us plau, abans del segon torn. Aquí diuen vostès que no es pot 
presentar cap mena de recurs sobre això. A veure, si hi ha coses que estan 
malament, què he de fer jo ara? Dir-los que ho deixin a sobre de la taula? Aturem el 
Ple cinc minuts i s’ho miren? Perquè és que aquí hi ha coses que no estan bé. A 
veure, nosaltres votarem en contra, si és que decideixen tirar-ho endavant. Però els 
hi faré lectura d’una sèrie de coses que a veure, entenc que no estan bé i que per 
tant, no podem fer un ROM que no toqui. A veure, començo les al·legacions i 
entenc que no sé si caldrà fer-ho per escrit o si en el cas precedent que tenim ja en 
aquest Ajuntament de quan es va sotmetre a debat i votació l’aprovació del catàleg 
de camins unes, diguem-ne, al·legacions fetes en el Ple es poden considerar per 



fetes. Mirin, a l’article 38.2 diu que, en cas de sol·licituds extraordinàries de Ple, 
l’ordre del dia que es fixi podrà ser modificat per l’Alcalde o Alcaldessa de forma 
motivada. Mirin, això és absolutament contrari, això el que fa és reproduir el ROF, 
però li dóna a l’Alcalde (sigui quin sigui en aquell moment) unes potestats que no li 
dóna la Llei municipal i de règim local de Catalunya, que entenem que preval sobre 
el ROF. Entenem que això no hi ha de ser. Una cosa que també entenem que no és 
opinable en absolut: l’article 87.2 diu que la sol·licitud d’accés a la informació haurà 
de ser resolta motivadament dins dels quinze dies hàbils següents en que s’hagi 
presentat. La informació que podem demanar a qualsevol dels regidors i la manca 
de resposta en aquest termini equival a estimació de sol·licitud. Vostès parlen de 
quinze dies. Aquí representa que això contravé directament la Llei municipal de 
règim local, que parla d’ún límit de quatre dies. I fins i tot, ja que en aquest 
Ajuntament sembla que hi ha una certa afecció per tirar-nos a la legislació 
espanyola enlloc de la catalana, aquest ROF que comentàvem abans parla de cinc 
dies, tot a que l’entenem com a llei subsidiària i en aquest cas, la llei catalana parla 
de quatre dies. El fet de que vostès estableixin un límit de quinze dies, el que fa és 
extralimitar-se en allò que la corporació municipal pot fer i no pot fer. Això no ho 
podem dir. I a partir d’aquí, a veure, em sembla que aquest punt en concret seria 
motiu suficient perquè si volen, parem el Ple cinc minuts i s’ho miren, comproven 
que el que els hi estic dient és veritat i com a mínim, no aprovin una cosa que no té 
fonament. En el mateix article, 87.3, aquí estan dient vostès que ens donaran la 
resposta, en cas que aquests quinze dies ens hagin dit que sí, en el termini d’un 
mes. Escolti, tenir una resposta en el termini d’un mes desvirtua absolutament el 
dret que tenim nosaltres a rebre aquesta informació. En aquí, representa que a 
veure, sigui quin sigui el tema no poden estar un mes a donar-nos una informació. 
Segueixo. En l’article 87.4, aquí mateix, en els apartats d i e. En aquests dos 
apartats, el que fan vostès és dir que poden denegar-nos a qualsevol regidor 
l’accés a una informació quan consideri que són matèries emparades pel secret 
estadístic, canvi protegit o quan siguin antecedents o estudis o informes de 
contingut econòmic o urbanístic, la divulgació dels quals pugui donar lloc a accions 
especulatives o a l’alteració dels preus de les coses. Escolti’m, tots els regidors (els 
del govern i els de l’oposició) som prou grandets. Aleshores, aquí nosaltres sabem 
els deures que tenim (o els hauríem de saber), tenim un deure de reserva. I si 
nosaltres no complim amb les nostres obligacions, tenim una responsabilitat civil, 
tenim una responsabilitat penal, tenim la responsabilitat que s’escaigui. Aquí, el que 
fan en aquests dos punts, és obrir una porta per dir: “Això no t’ho donem perquè 
podria estar dintre d’alguns d’aquests temes”. Aleshores, senyors, som prou 
grandets i cadascú ha de saber quines són les seves responsabilitats. Cuatre i 
cinquanta-vuit. En el segon torn seguiré. Una petita cosa. Quan hagin de dir alguna 
cosa, no ho diguin a la conclusió final perquè el que ha fet vostè abans amb el tema 
de l’aigua (El senyor Alcalde indica que li resten quinze segons). No, no. 
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Utilitzo jo el temps, breument. El 
Reglament Orgànic Municipal se’ls hi va donar dimarts passat, em sembla, o 
dilluns, en una sessió extraordinària. Tot això que vostè diu que està malament ens 
ho podia haver fet arribar abans i no haguéssim hagut d’arribar aquí en el Ple. Punt 
número ú. Punt número dos. El Reglament Orgànic Municipal ara estarà a 
exposició pública i es poden presentar al·legacions. Si vostè té raó en tot això que 
vostè diu, s’inclourà en el reglament i farem un Ple extraordinari per fer la seva 
aprovació. O si no, dins de l’ordinari següent. Val? Jo també me n’he adonat 
d’alguna coseta petita pel tema mocions que vull acabar de discutir i potser també 
en fem una nosaltres, d’al·legació. Per tant, el que l’estic dient és que jo li demano 
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que aixó que ens està dient i que ho té escrit, que ens ho presenti, que ho 
estudiarem i, si veritablement són coses de legalitat, evidentment se li donarà la 
raó, no ha d’haver-hi cap mena de problema. Alguna intervenció més? 
 
Pren la paraula el senyor BERNABÉ i diu: És evident que tot reglament té millores i 
pot tenir empitjores. Nosaltres entenem que aquest reglament empitjora el 
funcionament democràtic d’aquest Ple. Per què? Primer, perquè nosaltres podíem 
haver ampliat en aquest reglament, ja, enlloc de les quaranta-vuit hores abans del 
Ple com una convocatòria, fer el que ja estan fent ara. Ho podíem haver fet. Perquè 
com ha dit l’Àlex, això no deixa de ser un conveni on les condicions es poden 
millorar. No, ens hem mantingut aquí en les quaranta-vuit hores clavades. Bé, 
escolti, és que resulta que la costum que tenim aquí és fer-ho quatre dies abans. 
Per què no hem pujat a les noranta-sis hores? Per exemple, perquè aquí sí que ho 
deixem un altre cop en voluntat de l’Alcalde que ens convoqui en dos dies hàbils 
pel Ple, un altre cop. Això és millorar? No ho crec. No només això. Si en les 
convocatòries de la Junta de Portaveus els han d’informar setanta-dues hores 
abans, com a mínim. Això representa tres dies. Digui’m a mi, per exemple, que 
treballo, o a qualsevol de nosaltres, si dues setmanes després tenim capacitat de ja 
treballar les mocions pel proper Ple. Clar, perquè ara tenim fins a les sis de la tarda 
del mateix dia, però és que ara vostè m’està dient que, si fem la informativa un 
dijous abans del Ple, jo l’he de presentar el dilluns abans. Això és una millora? 
Expliqui-m’ho. Temes de debat supramunicipal o que no té que veure i tal. Bé, 
simplement aquí no es debatran. No, no, ho explicarem però no ho debatrem. Això 
és manca de democràcia, ho sento molt. Estem copiant models d’ajuntaments, 
Granollers i Mollet, on els portaveus sí que us podrem dir tot el que vulguem a porta 
tancada. I després vindrem aquí i tindrem tres minutets per explicar perquè el meu 
sentit del vot anava cap aquí o anava cap allà. Però no debatrem sobre el tema. No 
permetrem la interacció, com tenim ara, entre els regidors. Serà impossible, 
cadascú agafarà el seu escrit i llegirà el que cregui que ha de llegir. Punto pelota. 
Això és garantia democràtica? No ho acabo d’entendre. I ja el tema que l’Alcalde, a 
travès d’un informe tècnic, pot vetar temes o mocions que no siguin ni del Ple 
municipal, ni competència, no sé què, escolti, això sempre ha  pogut ser. És que ho 
diu la llei. Però abans no figurava i ara sí figura. Què necessitem? Un informe de 
Secretaria que ens digui: “Aquest tema no pot anar a Ple perquè insulta a un grup 
municipal o regidor, perquè no tenim competència en això o perquè escolti, no sé 
per què”. Val? Bé, doncs que el porti, aquest informe, i el debatrem a la Junta de 
Portaveus, però l’Alcalde tindrà potestat de, escolti, no sé fins a quin punt ens 
estem mantenint en un tipus d’ajuntament on l’Alcalde continua sent la persona que 
mano i ordeno i la resta de regidors estem al seu servei. O si aquí, entre tots, 
col·laborem per fer-ho. Per últim, i ja acabant, ens diuen: “Des de dilluns”. No, no, 
és que nosaltres hem presentat no sé quantes esmenes i no s’ha  aprovat ni una. I 
li puc dir. Una o dues, però petites. Per tant, ara no em vingui a dient: “Oh, és que 
vostès no han presentat res”. No, no, les hem presentat i no les han aprovat. 
Gràcies. 
 
Pren la paraula el senyor CORCHADO i diu: Bé. Dóna la sensació que escoltant 
alguns grups municipals, les mocions sigui l’únic important d’aquest reglament. Em 
dóna la sensació, eh, les sensacions són personals sempre. A mí m’agradaria 
també que, en comptes d’alguns grups defensar mocions i trigar mitja hora en 
defensar mocions que, torno a dir, podran estar mitja hora o una hora igualment a la 
Junta de Portaveus, hi haurà debat amb els portaveus, m’agradaria que per 
exemple, quan és el punt del pressupost municipal hi ha grups que no han fet ni 



una sola aportació. Jo crec que a un ciutadà i a una ciutadana de les Franqueses 
els preocupa molt més el seu pressupost municipal (que els afecta directament) que 
una moció sobre altres aspectes que, potser, no tenen res a veure amb el nostre 
municipi directament. Que potser, torno a dir, que moltes vegades sí que tenen a 
veure. Aleshores, jo crec que no és normal, torno a dir, a trigar dos minuts o tres en 
parlar del pressupost, i trigar mitja hora en parlar d’una moció. Gràcies. 
 
Pren la paraula el senyor PROFITÓS i diu: Bé. Com que nosaltres, fins ara, no hem 
parlat del tema de les mocions i, per una altra banda, sempre que hi ha hagut 
possibilitat hem fet aportacions en pressupostos, ordenances, etc., suposo que això 
anava per vosaltres, nanos. Segueixo en el tema de les al·legacions que agrairé 
que es donin per presentades. Estava dient que, en l’article 87.4, punts d i e, són 
absolutament improcedents perquè els regidors som prou grandets com per saber 
quines són les nostres responsabilitats i les nostres obligacions i els riscos que 
correm si en fem mal ús. Repeteixo, de la manera que està redactat el que fa és 
donar-vos peu a vosaltres per dir-nos: “No t’ho dono, per si de cas”. Acabo. Article 
93. L’article 93 diu: “L’Alcalde o Alcaldessa, amb autorització del Ple, pot privar del 
dret a percebre les retribucions o les assignacions economiques als regidors i a les 
regidores en cas d’incompliment reiterat dels deures que els corresponen”. Em 
sembla molt bé però és massa obert. Jo diria que aquí, el que tocaria, seria fer un 
reglament, una noteta, de la mateixa manera que tenim un reglament d’honors i 
distincions i no sé quantes coses més. Escolta, fem-ne un dient que si un regidor 
falta a dos plens successius sense justificació se’l pot sancionar, dient que etc. Però 
deixem-ho clar: continua sent una cosa absolutament arbitrària. Fins aquí (i poc 
definida, més que arbitrària, seria la paraula) les consideracions que pensem, 
legals. Consideracions legals que fem avui perquè, senyor Colomé, és veritat, hi ha 
coses que les hem dit anteriorment i algunes de les coses que hem dit s’han 
acceptat i algunes de les coses que hem dit no s’han acceptat. Però em permetrà 
que el temps de les intervencions d’ESQUERRA el marqui ESQUERRA. Aleshores, 
suposo que tinc dret a fer-ho dins de termini quan a nosaltres ens sembli. Dit això, 
hi ha una pila de coses que no ens agraden perquè vostès, fent ús de la seva 
majoria poden aprovar. I si això no altera la seva tranquilitat d’esperit, endavant les 
atxes. A veure, ens podríem centrar en el temps d’intervenció dels regidors de 
l’oposició perquè el regidor que defensi un punt se l’incrementa el temps. En el 
temps d’intervenció dels regidors de l’oposició, per fer el que estem fent ara mateix, 
que queda reduït. Pensem que el tema de les intervencions del públic no queda 
resolt de forma satisfactòria, més quan estem parlant de que a partir del mes de 
setembre tindrem un sistema d’actes que anirà sol. El que estem fent no és dir: “És 
que haurem de tenir una feina afegida per fer aixo”. No, al contrari. (El senyor 
Alcalde indica que ha d’anar acabant). Perdoni? (El senyor Alcalde torna a indicar 
que ha d’anar acabant). No, fa tres minuts i set segons que estic parlant, vol dir que 
me’n queden dos.  
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: No, cinc i tres.  
 
Pren la paraula el senyor PROFITÓS i diu: No, no, cinc i cinc. 
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Sempre ha sigut així. 
 
Pren la paraula el senyor PROFITÓS i diu: Sempre ha sigut cinc i cinc. 
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Cinc i tres. Sempre ha sigut així. Parli del 
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que vulgui, ESQUERRA és lliure de parlar el que vulgui, però sempre ha sigut així. 
Bé, per finalitzar. Jo també faig una al·legació. En principi, crec que es va quedar a 
Comissió del ROM que totes les mocions es discutien a Junta de Portaveus. Fins i 
tot les que afectaven a les Franqueses. I es va quedar així. El que passa és que el 
reglament no ho ha fixat així. I això és un error. Totes les mocions, siguin de les 
Franqueses o siguin de fora, ja presento l’al·legació ara, són mocions que es 
tracten a Junta de Portaveus i es discuteixen a Junta de Portaveus. I així ho fa 
Granollers, ho fa Mollet, ho fa Parets i ho fan els ajuntaments d’una certa volada. 
Ho fan. No coartes la llibertat de ningú perquè les mocions es discuteixen en Junta 
de Portaveus, per això s’entreguen setanta-dues hores abans, per poder-se discutir 
i discutir bé, s’arriben a acords, la moció aprovada es llegeix en el Ple i cada grup 
polític té tres minuts per defensar el sentit del seu vot. No coartes res. I pel que fa a 
la intervenció del públic, és que sembla que. Al contrari, l’estem millorant, la 
intervenció del públic s’està millorant. Abans, només podien parlar d’assumptes 
dins de l’ordre del dia del Ple. I ara podran parlar de qualsevol assumpte que 
creguin oportú. Ara, com que són preguntes, han d’anar limitades. No podem 
permetre els discursos que ens venien a fer certa gent i els que ens vindran a fer 
certa gent. No ho podem permetre, això. I crec que en això, hi estem d’acord. Hem 
de limitar una mica les coses. El ciutadà té molts mitjans per acostar-se a 
l’Administració, molts. Des de la pàgina web de queixes i suggeriments, des de 
demanar hores amb els regidors de l’Ajuntament, des del regidor del teu barri, des 
dels consells de poble i també des del Ple. Té molts mitjans per posar-se en 
contacte amb l’Ajuntament, apart d’instàncies i tot el que calgui. Per tant, no 
coartem, no limitem. Al contrari, obrim més. L’únic que sí és que marquem unes 
normes d’actuació perquè si nó, aquí hem tingut plens que han sigut xauxa. I això 
no ho podem permetre. Ara, que un ciutadà es pugui expressar, i tant que sí. És 
que només faltaria. I té molts mitjans per fer-ho. Altra cosa és que la resposta que 
sentin els hi agradarà o no els hi agradarà, però tenen molts mitjans per fer-ho. 
Aleshores, a partir d’aquí, crec que amb aquest ROM fem un pas endavant, ens 
posem com un ajuntament gran, com Déu mana. I ajuntaments en els que estan 
manant les vostres forces i ho fan així. Molt bé. Ara, senyor Secretari, aquest 
reglament es publica i aleshores hi haurà un termini per presentar al·legacions. Jo 
ja n’he fet una. El senyor Profitós n’ha fet una altra. No? A partir d’aquí. És una 
forma legal de fer-ho, oi, senyor Profitós? És una forma legal de fer-ho, no? Doncs 
que consti en acta. Molt bé, passaríem a votació. 
 
 
SOTMESA a votació, la proposta és aprovada per nou vots a favor dels regidors 
assistents dels grups municipals CiU, PSC-PM i PP, set vots en contra dels regidors 
assistents dels grups municipals ILFC-E, ERC-AM i CPF.  

  

El senyor President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia: 

 

Moció que presenta el grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya 
referent a la repressió contra les persones LGTBI (Lesbianes, gais, 
transsexuals, bisexuals i intersexuals) a Txetxènia 

El passat mes d’abril, el diari opositor rus Nováya Gazeta va publicar un alarmant 



article que alertava de la detenció de més d’un centenar de persones LGTB a 
Txetxènia i el seu trasllat a un antic complex militar situat a la ciutat d’Argun, que 
està sent utilitzat com a camp de concentració, on estan sent torturades i obligades 
a difondre els contactes personals d’altres homes homosexuals de Txetxènia. De 
moment s’ha anunciat el presumpte assassinat de tres persones i hi ha sospites 
sobre l’existència de més camps d’aquestes característiques. 
 
Aquests fets han generat preocupació entre la comunitat internacional: l’Alta 
representant de la UE d’Afers Exteriors i Seguretat, Federica Morgherini, ha 
demanat una investigació profunda a l’entorn d’aquests fets. També des de les 
Nacions Unides s’ha reclamat l’alliberament immediat de les persones detingudes i 
s’ha instat a les autoritats russes a posar fi a la persecució de persones en motiu de 
la seva orientació sexual. Unes demandes que també es realitzen des d’altres 
organitzacions de defensa dels drets humans com Amnistia Internacional, Human 
Rights Watch o la International Lesbian and Gay Association (ILGA). 

Malauradament, Txetxènia té un llarg historial pel que fa a la vulneració dels drets 
humans i la persecució i repressió de les persones LGTBI per part de les autoritats 
de la zona i fins i tot per membres de les seves pròpies famílies en els anomenats 
“crims d’honor”. Davant dels fets exposats i la preocupació que aquests han generat 
a nivell internacional, les autoritats russes i txetxenes no han pres cap mesura per 
aclarir aquesta situació i continuen negant els fets de manera preocupant: El cap del 
Govern de Txetxènia, Ramzan Kadyrov, ha afirmat que “aquesta situació no s’ha 
produït perquè els homosexuals simplement no existeixen a la república txetxena”, 
mentre que el portaveu del Govern va dir que “si hi hagués gais a Txetxènia, les 
forces de l’ordre no haurien d’actuar, ja que els seus familiars els enviaren a un lloc 
del qual no hi ha retorn”. 

Per tot l’exposat, el grup d’Esquerra Republicana de Catalunya a l’Ajuntament de les 
Franqueses del Vallès proposa d’adopció dels següents 
  
ACORDS: 

 

Primer.- Manifestar el compromís de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès amb 
la defensa de la diversitat i els drets de les persones lesbianes, gais, transsexuals, 
bisexuals i intersexuals, així com el compromís d’aquest consistori amb la llibertat i 
els drets humans arreu del món. En aquest sentit, denunciem i condemnem la 
persecució i el genocidi que està patint la comunitat LGTBI de Txetxènia per part de 
les autoritats i forces de seguretat de la zona. 
  
Segon.- Instar el Govern espanyol a fer les gestions necessàries per tal de sol·licitar 
als governs rus i txetxè una investigació sobre aquests fets, la condemna de les 
declaracions homòfobes realitzades per membres del govern txetxè i l’alliberament 
immediat de totes les persones LGTBI que puguin estar detingudes. D’altra banda, 
instem al Ministeri d’Afers Exteriors i Cooperació a facilitar l’asil de persones de la 
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regió que estiguin sent perseguides a causa de la seva orientació sexual. 
  
Tercer.- Instar a les institucions europees i d’altres organismes internacionals a 
mantenir la pressió sobre el govern rus per tal d’esclarir els fets, i en cas contrari 
estudiar la imposició de sancions sobre aquest estat. 
  
Quart.- Fer arribar aquesta Declaració al Govern de la Generalitat, el Govern 
espanyol, als diferents grups polítics del Parlament Europeu, al Bisbat de Solsona i 
posar-la en coneixement dels veïns/es del nostre municipi.  
 
Pren la paraula la senyora CASSÀ i diu: Seré breu. El passat mes d’abril vam ser 
coneixedors que de la detenció de més d’un centenar de persones LGTBI a 
Txetxènia i el seu trasllat a un complex militar que està sent utilitzat com a camp de 
concentració. Allà estan sent torturades i obligades a difondre els contactes 
personals d’altres homes homosexuals. De moment, ja s’ha anunciat el pressumpte 
assassinat de tres persones i hi ha sospites sobre l’existència de més camps 
d’aquestes característiques. Davant d’aquests fets que atempten clarament contra 
els drets humans, cal tenir en compte que es donen també en un marc generalitzat 
de repressió contra dones, contra opositors i és un tema força complex. Aleshores, 
la voluntat de presentar aquesta moció venia bàsicament perquè aquest Ajuntament 
sempre ha manifestat el seu compromís per garantir els drets de les persones 
LGTBI. De fet, el mateix 17 de maig, la bandera irisada es va penjar en aquest 
Ajuntament. Aleshores, aquesta seria una bona moció per donar suport a aquest 
col·lectiu i continuar la defensa que estem fent des d’aquest Ajuntament. Tanmateix, 
volia fer-me una petita esmena al quart punt d’aquesta moció perquè aquesta 
setmana hem pogut escoltar les declaracions del Bisbe de Solsona, el senyor Xavier 
Novell, on vinculaba l’homosexualitat a la manca de l’existència d’un referent patern 
a les famílies. Aquesta afirmació, evidentment, no té cap tipus de fonament. I jo 
considero que, realment, són declaracions homòfobes. Aleshores, volia afegir en el 
quart punt que aquesta moció també sigui tramesa al Bisbat de Solsona perquè el 
Bisbe pugui veure que realment, el fet de ser homòfob no és un tema banal sinó que 
per moltes persones, s’hi estan jugant la vida. Aleshores, s’hi podria incorporar a 
aquest punt, volia fer-me aquesta auto esmena al quart punt. Al Bisbat de Solsona, 
si.  
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: És la que presenta la moció, per tant. Molt 
bé. 
 
El senyor President demana si hi ha alguna intervenció al respecte. 
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Nosaltres, és un vot afirmatiu i. (El senyor 
Bernabé fa un comentari fora de micròfon). Si, si. Senyor Bernabé. 
 
Pren la paraula el senyor BERNABÉ i diu: Bé, jo anava a fer una petita intervenció 
però no la faré per no fer perdre temps als regidors d’aquest Ajuntament i als 



habitants de les Franqueses. El tema de la solidaritat sembla que si no passa en 
aquest poble, simplement no passa, fem perdre el temps aquí a tothom, als regidors 
i fem perdre el temps als habitants de les Franqueses. Per tant, aquestes mocions 
han de desaparèixer, ho sento per vosaltres i per nosaltres. O sigui, la solidaritat 
s’acaba quant surts de les Franqueses. Gràcies. 
 
Pren la paraula el senyor CORCHADO i diu: Bé. No, simplement dir que nosaltres 
també votarem afirmativament i que, evidentment, l’afegit ens sembla perfecte. I 
recordar que els animo a continuar presentant mocions que debatrem igualment a la 
Junta de Portaveus i que no desaparèixen. I ho podrà comprovar qualsevol persona. 
Gràcies. 
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Jo també, eh, perdó. Les seguirem 
debatent a la Junta de Portaveus, seguirem sent solidaris. I en el Ple se’n donarà 
compte. És que. Però bé. Senyor Vega. 
 
Pren la paraula el senyor VEGA i diu: Bé. Apart de la partida única, votarem a favor 
de la moció, com no pot ser d’una altra manera, però s’ha de recordar que en aquest 
Ple aprovem mocions on incloem coses que afecten al municipi per intentar que 
aquestes mocions de postura siguin també aplicables sobre el territori. Per exemple, 
fa poc vam col·locar, el dia contra l’homofòbia, la bandera de l’arc de sant Martí al 
balcó. Val, però havia un punt en aquella moció que demanava fer actuacions per 
conscienciar contra l’homofòbia al municipi. Ens posem una mica les piles o fem 
com en l’habitatge i triguem dos, tres, quatre anys? Potser quan em jubili han fet 
alguna mesura per intentar que entre el jovent no hi hagi homofòbia i aquestes 
coses, no? Gràcies. 
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Alguna intervenció més? Passaríem a 
votació. 
 
SOTMESA a votació, la moció és aprovada per unanimitat dels setze membres 
assistents, sobre els disset que de dret i de fet componen la Corporació.  

  

 

S’absenta de la sessió el tinent d’alcalde senyor Javier Álvarez.  

 

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. Amb 
caràcter previ anunciar que tant el grup municipal d’IMAGINEM LES FRANQUESES 
com el PSC han enviat sengles correus electrònics demanant la seva adhesió a 
aquesta moció. 
 



                                                   Ple 25/05/2017 – pàg. 91 

  

Moció que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya 
perquè a les licitacions municipals es respectin per a tots els treballadors/es 
les condicions del conveni del sector de l’activitat realitzada 

Des del 2012 la reforma laboral del govern del Partit Popular (PP) ha suposat un 
profund desequilibri en les relacions laborals, fent que les grans companyies i 
corporacions posseeixin un instrument demolidor per precaritzar els llocs de treball i 
devaluar salaris, utilitzant societats que, abusant del dret, contribueixen a un 
empobriment de la treballadora i el treballador.  
  
Que aquesta pràctica ha estat utilitzada de forma massiva per les anomenades 
«empreses multiserveis» que estableixen convenis per sota de les condicions 
establertes en els convenis sectorials fins a límits insostenibles, límits que provoquen 
una autèntica ruptura del mercat laboral i que instauren competències deslleials fruit 
d’aquesta maquinació que altera de forma més que premeditada la lliure 
competència basada en la sostenibilitat social, la lleialtat i la seguretat.  
  
Aquest nou fenomen de subcontractació segrega les persones treballadores, ja que 
ha fet aparèixer una nova categoria professional que desenvolupa la seva activitat en 
pitjors condicions que les persones que integren la plantilla d’una empresa tradicional 
de serveis. Hi ha un tracte desigual no justificat per a treball del mateix valor, fet que 
va en contra del que estableix l’article 23.2 de la Declaració Universal de Drets 
Humans.  
  
Les administracions públiques atorguen concessions per a la prestació de 
determinats serveis, i es produeixen sorprenents ofertes a la baixa de grans 
companyies que ja preveuen la utilització de mà d’obra provinent d’aquest model 
d’empresa, que redueixen substancialment els salaris d’aquestes persones 
treballadores i fan que indirectament aquesta administració sigui còmplice de 
pràctiques nefastes.  
  
ACORDS:  
 

Primer.- Prendre les mesures escaients, com ara clàusules socials incorporades als 
plecs de condicions que reconeguin el conveni sectorial de referència i els acords de 
millores laborals segons l’activitat del treballador i/o treballadora, per evitar la 
utilització directa o indirecta d’empreses multiserveis a l’administració pública, de tal 
manera que sempre es respecti el conveni sectorial per a qualsevol treballadora o 
treballador que efectuï el servei atorgat.  

Segon.- Fer públic el compromís d’aquesta moció a la ciutadania d’aquest municipi.  

Tercer.- Instar el Govern de la Generalitat a incrementar substancialment el nombre 
d’inspectors de Treball i a crear un òrgan d’actuació específic que persegueixi el que 
és un frau encobert a la seguretat social o bé, per defecte, que aquesta actuï d’ofici.  

Quart.- Convocar una mesa de negociació per crear un pacte entre sindicats, 
patronal i administració que estableixi els criteris per regular les subcontractacions i 
erradicar del territori pràctiques que precaritzen el mercat laboral.  

Cinquè.- Instar el Ple Congrés dels diputats a la derogació immediata de la reforma 



laboral, origen d’una exclusió social sense precedents.  

Sisè.- Enviar còpia d’aquesta resolució al president del Congrés dels Diputats, al 
president de la Generalitat de Catalunya, a la ministra d’Empleo i a la consellera de 
Treball.  

Setè.- Notificar l’acord del plenari a la UGT del Vallès Oriental. 
 
Pren la paraula el senyor PROFITÓS i diu: Molt breument. Entenc que tots els 
grups que s’han afegit saben de què estem parlant. Entenc que vostès també. Pel 
públic o per la gent que ens està veient des de casa: en aquí ens trobem amb una 
sèrie d’empreses que el que han fet ha estat constituir-se com a empreses 
multiserveis, tenir el seu propi conveni i presentar-se a diferents concursos 
d’administracions, entre els quals hi ha ajuntaments, per accedir a ofertes que 
pugui fer l’Ajuntament per determinada feina. Què passa? Que aquestes empreses 
tenen la possibilitat de tenir un conveni propi, normalment per sota del que regula el 
sector de la neteja, de la jardineria, del que sigui, i això els hi permet ofertar millors 
preus i, a vegades, guanyar aquest concurs. Aquí al Vallès Oriental en tenim vint-i-
cinc, d’aquestes empreses registrades. Aleshores la gent d’UGT (la moció no és 
nostra, la moció és d’UGT) ens va fer arribar aquesta proposta perquè l’entressim, 
ens va semblar que era convenient i aquí està. 

 

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

 

Pren la paraula el senyor JIMÉNEZ i diu: Si. A la Junta de Portaveus també vam 
notificar nosaltres el desig de adherir-nos. Ara veig que hi ha hagut aquesta 
comunicació. En fi, també voldríem nosaltres figurar com grup adherit i que proposa 
aquesta moció. No seríem els únics que han anat fora de procediment per tant, si 
fem una excepció, la fem per tots.  

Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: I si no, votarem que sí igualment. 

 

Pren la paraula el senyor JIMÉNEZ i diu: Si no, votarem que si igualment, 
evidentment. 

 

Pren la paraula el senyor PROFITÓS i diu: Bé, val. Va. 

 

Pren la paraula el senyor BERNABÉ i diu: Bé. Ampliant una mica el que ens ha dit 
el regidor Profitós, és evident que el drama no ve quan s’aplica només un conveni 
abusiu per part de l’empresa sinó com passa a molts ajuntaments, que subroguen 
personal (per exemple, les dones de fer feines), i aleshores a aquestes dones se 
les colla. Se’ls hi planteja primer un canvi de torn, després moltes vegades per 
començar a netejar a les quatre o cinc del matí perquè són edificis públics, escoles i 
tal. En quant agafen la baixa, als dos dies la mútua ja les està trucant a veure 
perquè no vas i no sé què. Ja no són només les condicions que poden arribar a 
tenir, sinó que aquelles que tenien unes condicions mig bones, amb el concurs 
passen a dependre d’aquesta empresa. No són treballadores municipals per tant, 
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els comitès d’empresa dels diferents ajuntaments no poden intervenir directament. 
Moltes vegades, com que són nuclis de deu, dotze persones treballadores, sis o set 
no han escollit encara representants i el que es troben és amb situacions 
d’indefensió. Abans d’ahir veia una companya d’un ajuntament que ha fet aquest 
procés cap a una empresa multiserveis, signava el finiquito després d’un any 
perquè no aguantava més. Aquest és el drama, no només les condicions que, bé, al 
final és un conveni que han signat els treballadors, sinó com es colla perquè 
aquests treballadors que tenen alguna millora acabin plegant i s’acabin incorporant 
els treballadors que els interessa. Gràcies. 

 

Pren la paraula el senyor PROFITÓS i diu: Molt breu. Hi ha un document de vint-i-
una pàgines que ens ha fet arribar l’UGT que poso a la seva disposició tant a 
regidors com al públic, si els interessa tenir-lo. A la web de l’Ajuntament surt el meu 
correu electrònic, me l’envien i jo els hi faig arribar.  

 

Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Molt bé. Passaríem a votació. 

 
SOTMESA a votació, la moció és aprovada per unanimitat dels quinze membres 
assistents, sobre els disset que de dret i de fet componen la Corporació.  

  

El senyor President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia: 

Moció que presenta el grup municipal Imaginem Les Franqueses en Comú-
Entesa referent a la taxa per l'ús privatiu o aprofitament especial del domini 
públic local de les instal·lacions de transport d'energia elèctrica, gas, aigua i 
hidrocarburs a les Franqueses del Vallès 

ATÈS que els darrers anys les companyies subministradores de serveis bàsics, i 
particularment les elèctriques, han vist incrementats els seus ingressos mentre que la 
ciutadania ha patit un increment desmesurat de les tarifes, situació que ha posat en 
risc l’accés de moltes famílies als subministraments essencials, accentuant la 
problemàtica de la pobresa energètica. 
  
ATÈS que l’Estat espanyol, per la seva banda, enlloc de vetllar pels interessos dels 
ciutadans ha optat per prioritzar els interessos econòmics de les grans corporacions, 
algunes vegades per acció i altres vegades per omissió.  
 
ATÈS que els ajuntaments també hem patit la posició de poder d’aquestes 
companyies que, amb la complicitat de l’Estat, sovint han trobat els mecanismes 
legals per eludir el pagament de taxes municipals. Un exemple clar és la taxa per l’ús 
privatiu o aprofitament especial del domini públic que han d’abonar les empreses de 
subministraments per les instal·lacions de generació, transport i distribució. La llei 
d’hisendes locals recull a l’article 20.3.k la possibilitat d’establir una taxa per gravar 
les instal·lacions de transport d’energia elèctrica, aigua i gas que ocupin el sòl, 
subsòl o el vol de vies públiques o d’altres terrenys de domini públic local. D’altra 
banda, l’article 24 de la llei d’hisendes locals defineix els mètodes de càlcul de la 
quota tributària ja sigui a través de la valoració de la utilitat de mercat derivada de 



l’ús o aprofitament o bé de l’1,5% dels ingressos bruts procedents de la facturació 
que obtingui l’empresa subministradora al terme municipal per l’aprofitament especial 
del sòl, subsòl o vol de les vies públiques municipals.  
 
ATÈS que les companyies afectades per aquestes taxes han presentat nombrosos 
recursos davant els tribunals demanant l’anul·lació de les ordenances fiscals que les 
regulen, argumentant que la quota exigida no estava prou fonamentada o bé era 
desproporcionada.  
 
ATÈS que mitjançant les ordenances fiscals els municipis poden exigir –com alguns 
ja fan des de fa temps– a les empreses explotadores de serveis de subministraments 
que, actuant com a distribuïdores i/o comercialitzadores, presten serveis que resulten 
d’interès general o afecten a la generalitat o a una part important del municipi una 
taxa de l’1,5 per cent sobre els ingressos bruts generats al municipi.  
 
ATÈS que les sentències del Tribunal Suprem estableixen que els ajuntaments també 
podran establir una taxa per a les empreses que compten amb xarxes que travessen 
el terme municipal, però que no van directament vinculades a la prestació de serveis 
al municipi.  
 
ATÈS que segons el que estableix la doctrina del Tribunal Suprem es pot determinar 
com a base imposable el valor de la utilitat que reporta l’ús privatiu o aprofitament 
especial del domini públic, i aquesta utilitat es pot calcular a partir del valor cadastral 
del sòl amb construccions, considerant construccions les pròpies línies elèctriques 
d’alta tensió, així com altres elements de la instal·lació.  
 
DEMANEM:  
 
Per tot això el grup municipal Imaginem Les Franqueses en Comú – Entesa proposa 
al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents 
 
ACORDS:  
 
Primer.- Dur a terme els tràmits necessaris per aprovar l’ordenança fiscal relativa a 
l’ús privatiu o aprofitament del domini públic fet per aquelles empreses que, sense 
prestar directament serveis de subministraments bàsics al municipi, compten amb 
instal·lacions de transport d’energia elèctrica, gas, aigua o hidrocarburs que 
transcorren pel terme municipal, aplicant com a base imposable el valor de la utilitat 
derivada de l’aprofitament especial o l’ús privatiu del domini públic local, calculat 
aquest valor a partir dels valors cadastrals amb construcció.  
 
Segon.- Dur a terme els tràmit necessaris per aprovar l’ordenança fiscal relativa a 
l’ús privatiu o aprofitament especial del domini públic fet per aquelles empreses 
explotadores de serveis de subministraments quan presten serveis que resulten 
d’interès general o afecten a la generalitat o una part del municipi, exigint una quota 
de l’1,5 per cent sobre els ingressos bruts procedents de la facturació que obtingui 
l’empresa al municipi.  
 
Tercer.- Destinar els majors ingressos obtinguts per l’aplicació d’aquestes taxes a 
implementar polítiques per combatre situacions de pobresa energètica en particular i 
d’emergència social, en general.  
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Quart.- Exigir al govern de l’Estat espanyol que, en cap cas, permeti el trasllat de la 
taxa a un increment del cost suportat que paguen els usuaris per serveis essencials 
com el gas, aigua o electricitat.  
 
Cinquè.- Comunicar aquest acord al Govern espanyol, a la Generalitat de Catalunya, 
a l’Associació Catalana de Municipis i a la Federació de Municipis de Catalunya. 
 
 
Pren la paraula el senyor VEGA i diu: Gràcies, en defensa de la moció. Bé. Aquesta 
moció te el seu orígen en una notícia que va sortir fa poc a la premsa, que també 
s’ha de dir que aquesta moció ha sigut redactada per un altre grup d’ESQUERRA 
REPUBLICANA en un altre ajuntament i que he agafat prestada per si es volen 
incorporar a la moció. Bàsicament, fa poc hi ha hagut una sentència del Tribunal 
Suprem en relació a aquest tema, que és que les empreses es negaven a pagar 
per fer ús del domini públic i ara hi ha jurisprudència que permet cobrar-li a les 
grans empreses distribuïdores d’energia, de gas i de telecomunicacions per passar. 
Perquè m’han informat (en la informativa es va explicar) que el punt segon està 
bastant. Hi ha una ordenança al municipi per l’ús privatiu o aprofitament, una 
espècie de domini públic. Val. L’orientació de la moció no és tant enfocat a si tenim 
aquesta moció sinó a que s’apliqui, a assegurar-nos amb els tècnics i investigant, 
que estem cobrant les quantitats exactes. I també en el primer punt, tenim xarxes 
de distribució elèctrica, tenim línies d’alta tensió que creuen el municipi i també 
tenim un gasoducte que anava a Figueres i que va quedar a mig camí, està allà, 
per Figueres, que diuen (perquè tinc entès que no té ús, i una obra que estan fent 
ara demostra que tindrà ús). Aquesta infraestructura, que va afectar ambientalment 
aquest municipi i que, a més, era una gran obra, generarà uns beneficis 
segurament quan estigui en funcionament a aquesta empresa privada que no els 
vindrà de pagar una mica per fer servir el terreny, que és de tots, o sigui, per fer 
servir l’espai públic i el subsòl. Bàsicament és: aprofitem que hi ha una 
jurisprudència que ens ho permet. Per exemple, sabem que amb el tema 
d’ocupació de radio freqüències va haver una sentència que va deixar això una 
mica en el limbo però en aquest cas hi ha sentències, jurisprudència, que permet 
fer pagar a aquestes empreses per fer ús de l’espai públic. I aprofitem, ja que són 
grans multinacionals que treuen grans beneficis, que moltes vegades estan lligades 
a cassos de pobresa energètica i de talls de subministres i de pujades de factures i 
rebuts que no es basen en cap lògica, apliquem la llei i que paguin per fer ús del 
que és públic. Si volen modificar algun punt per adaptar-lo a la moció que hi ha, a 
l’ordenança que tenim existent al municipi, d’acord, però sobretot aquesta part molt 
important de fer l’aplicació real, fer la inspecció de quins serveis passen pel 
municipi, per on passen, què transporten, quines quantitats i a on van i quin benefici 
dóna a aquesta empresa. Perquè és d’aquestes coses que, com els caixers 
automàtics, va començar un municipi a posar-lis per l’ús de l’espai públic, que 
estaven fent un negoci de l’espai públic, i s’ha estés a tots els municipis que han 
volgut aplicar-lo sense cap tipus de problema legal. Per això demanem que adaptin 
aquesta moció al municipi i que hi hagi grans empreses de gas, d’electricitat i de 
telecomunicacions que aportin (perquè tenen beneficis multimilionaris) a fer 
polítiques socials i per combatre la pobresa energètica, que moltes vegades la 
causen aquestes mateixes empreses. Gràcies. 
 

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



 

Pren la paraula el senyor PROFITÓS i diu: No, molt breu. Votarem a favor, per 
descomptat. Efectivament, aquesta és una moció que té orígen a ESQUERRA, és 
una moció que nosaltres fa uns mesos vam estar plantejant d’entrar. I al final no la 
vam entrar perquè ens va semblar que realment (a veure, ens està molt bé i 
votarem a favor per descomptat) el recorregut que pot tenir en el nostre municipi és 
molt inferior al que podria tenir en els municipis del Pirineu per exemple, on 
existeixen molts boscos comunals, molts terrenys que realment són de propietat 
municipal. Aquí les empreses ja es preocupen de fer passar la seva tuberia, la seva 
canonada, el seu fil, normalment per terrenys particulars donant una indemnització 
més o menys, no sé, anava a  dir minsa al propietari, i a partir d’aquí doncs s’ha 
oblidat. Ens sembla que no està de més i per descomptat, hi votarem a favor. 

 

Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Alguna intervenció més? No, jo només 
destacar que el nostre vot serà afirmatiu, tot i que el punt segon ja el fem. Alguna 
intervenció més al respecte? Passaríem a votació. 

 
SOTMESA a votació, la moció és aprovada per unanimitat dels quinze membres 
assistents, sobre els disset que de dret i de fet componen la Corporació.  

  

El senyor President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia: 

 

Pren la paraula el senyor SECRETARI ACCIDENTAL i diu: Si, també comunicar que 
mitjançant correu electrònic del senyor Corchado, ha manifestat la seva adhesió a 
aquesta moció.  

 

Moció que presenta el grup municipal Imaginem les Franqueses en Comú-
Entesa de recolzament a les demandes de la Llei d'habitatge de la Plataforma 
d'Afectats per l'Habitatge (PAH) per fer front a l'emergència habitacional 

Atès el drama dels desnonaments arran de la crisis dels sistema capitalista de 2008 
és una trista realitat a l’estat i a Catalunya, i el nostre municipi no està lliure 
d’aquesta problemàtica social.  
  
Atès que a Les Franqueses del Vallès la banca posseeix més de 100 habitatges 
buits provinents d’execucions de procediments hipotecaris segons les darreres 
dades facilitades per la Generalitat de Catalunya.  
  
Atès que aquest ple municipal ha aprovat nombroses declaracions solidaries i en 
defensa del dret a l’habitatge.  
  
Atès que la PAH ha fet entrega per escrit al govern del municipi les seves demandes 
el passat dia 29 de març de 2017, demanat el recolzament de les mateixes per part 
del ajuntament.  
  
Per tot això, el grup municipal ILFC-E demana al ple de Les Franqueses del Vallès 
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aprovar els següents  
  
ACORDS:  
  

Primer.- Defensar públicament la Llei d’Habitatge de la PAH amb les seves 
corresponents 5 demandes per fer front a l’emergència habitacional:  
  
1) Dació en pagament retroactiva.  
- Mecanisme de segona oportunitat per a concedir la dació en pagament i la 
condonació del deute.  
- Inembargabilitat de l’habitatge habitual dels avaladors.  
- Eliminació de les clàusules abusives i compensació econòmica de les mateixes.  
  
2) Lloguer assequible.  
- Reforma de la LAU per donar seguretat i estabilitat.  
- Ampliació a un mínim de 5 anys i/o fórmules en les que el contracte tan sols es 
pugui rescindir en casos concrets d’urgència.  
- Establir un marc de regulació dels preus, per als col·lectius de màxima 
vulnerabilitat, que presentin conformitat amb les pautes exposades a la Llei 24/2015.  
  
3) Stop desnonaments.  
- Moratòria sobre desnonaments de primer i únic habitatge.  
- Obligació de bans i grans tenidors d’habitatge d’oferir el lloguer social a les famílies 
afectades abans d’executar un desnonament.  
- Ajuts per pagar el lloguer quan el propietari és un petit tenidor.  
- Obligatorietat per a l’Administració Pública d’oferir reallotjaments fins i tot davant 
de casos d’ocupació.  
- Assegurar el Dret d’Arrelament en els reallotjaments, prioritzant el mantenir el propi 
habitatge o oferint-lis un altre en el mateix municipi i barri.  
  
4) Habitatge social:  
- Mobilització d’habitatge buit mitjançant la cessió obligatòria.  
- Incrementar el parc públic d’habitatge.  
- Lloguers socials que mai poden superar (afegint-hi la despesa de 
subministraments) el 30% dels ingressos de la unitat familiar.  
  
5) Subministraments garantits:  
- Principi de precaució: garantia de no tallar els subministraments bàsics d’aigua, 
llum i gas sense abans tenir informació sobre la situació dels afectats.  
- Tarifa social: pagament en funció de la capacitat adquisitiva.  
- No assumir els deutes amb recursos públics, obligant a les subministradores a que 
assumeixin el cost de les famílies que no puguin pagar.  
  
Segon.- Exigir al Govern de l’estat i a tots els grups parlamentaris de Congrés la 
introducció i legislació de les propostes recollides en la Llei d’Habitatge de la PAH.  
  
Tercer.- Recolzar i facilitat qualsevol recurs necessari per a la legislació i posterior 
aplicació de la Llei d’Habitatge de la PAH.  



  
Quart.- Traslladar els presents acords al Govern de la Generalitat, al Govern de 
l’estat, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya i del Congrés de 
Diputats i a la PAH.  
  
Cinquè.- Informar dels presents acords als mitjans de comunicació municipals. 
 
Pren la paraula el senyor VEGA i diu: En defensa de la moció. Bé. Aquesta moció 
no l’hem fet nosaltres, aquesta moció és de la PLATAFORMA D’AFECTATS PER 
LES HIPOTEQUES i la van fer arribar en una concentració aquí davant de 
l’Ajuntament ja fa dies, fa mesos. No, un mes o una mica més. I la van entregar al 
govern i la van entregar a l’oposició perquè van dir que vinguessim a buscar-la per 
recollir les seves demandes. Per tant, sobretot, això són demandes que venen del 
moviment social la PLATAFORMA D’AFECTATS PER LES HIPOTEQUES, que hi 
ha companys avui aquí a la sala. I bàsicament és insistir un altre cop en unes 
mesures que han demanat ja un cop i un altre i un altre i un altre, i tenim governs, 
sobretot el de l’Estat, perquè va aconseguir aplicar una llei que avançava bastant a 
la gent, encara que la nova llei que ha fet la Generalitat és bastant restrictiva i no 
arriba al nivell que es voldria des dels moviments socials per tant, es podria fer molt 
més. Però si no aconseguim aplicar una llei garanteix X mínims, la situació 
d’emergència social i de crisi social amb els desnonaments no s’està pal·liant. Es 
parla de millora econòmica, es parla de que torna a haver blocs en construcció i 
que l’obra torna a estar en marxa. Por em dóna perquè tornem al mateix un altre 
cop. O sigui, és la rueda, que sembla que no aprenem res del passat. Però 
bàsicament aquesta moció, ha llegit el Secretari els punts que demanden, jo crec 
que són punts molt lògics que es podrien incloure en una llei d’habitatge estatal, 
una llei d’habitatge de la Generalitat, són de justícia. Bàsicament a l’única persona 
que li poden molestar és als grans propietaris que han especulat amb l’habitatge, 
perquè al petit tenidor també se’l dóna una garantia i el que vol garantir és el dret a 
l’habitatge. Però en comptes de matxacar en aquest tema, que és supramunicipal i 
em diran que s’han aprovat moltes mocions aquí en aquest municipi sobre aquest 
tema, jo agrairia que quan un moviment social porti alguna cosa (igual que abans, 
el tema de l’UGT o altres mocions que han arribat al Registre del municipi) 
arribéssin a grups municipals i les portéssim al Ple, si ha de venir el moviment 
social a demanar-ho expressament quan ja ho ha fet per escrit, que sembla que 
desaparèixen en un limbo administratiu, aquestes mocions que entren o papers que 
entren a l’Ajuntament. I també enfocar-ho en un tema. Em dieu que moltes 
d’aquestes competències no són municipals. Doncs ja estan treballant en ells. 
Sincerament, jo no volia carregar contra ningú del Ple i tampoc és una càrrega, 
però ja que us adheriu a la moció (ja em sembla bé que us adheriu), si us plau, feu-
ho perquè el govern de les Franqueses, del que sou part, actuï amb una mica de 
celeritat i de voluntat. Que sabeu perfectament, com nosaltres, que això porta que 
sabem quants habitatges hi ha per desnonaments al municipi, quants tenen la 
Banca, us anem portant proposta de lleis, models de lleis i la veritat, al final sembla 
que us rieu de la gent i us rieu de nosaltres. Fa dos dies m’envieu una proposta (o 
envieu als grups) una proposta de les mesures per actuar contra els habitatges 
buits provinent del Ple d’octubre, crec que és, de la moció que vam fer que no té 
res a veure. Una cosa és les mesures contra l’habitatge buit de la Banca i una altra 
cosa és l’ordenança i inspecció que us vam demanar. Que l’altra era consulta 
pública, que és que no hem volgut participar perquè és que ja us vam presentar un 
model. És que què més participació hem de fer en això, que portem ja un cens 
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propi municipal i com a mínim, dos de la Generalitat en habitatge buit?. Que he de  
veure per Registre de l’Ajuntament com entren ofertes de la Generalitat oferint 
quasi un bloc sencer a menys de vint mil o trenta mil Euros el pis, oferint a 
l’Ajuntament l’opció de preferència de compra o sigui, que l’Ajuntament podia 
comprar aquests pisos que l’ofereix la Generalitat i que venen de la Banca. Que a 
mí em dóna vergonya. Jo directament crec que s’haurien d’expropiar, aquests pisos 
de la Banca. Però bé, sempre diem que anem justos de pisos de protecció oficial, 
que quan hi ha emergències és complicat. Quants pisos havia en l’últim bloc que 
ens van oferir? Jo calculo que havia, ara no me’n recordo de memòria, però crec 
que eren com a mínim vuit pisos en aquell bloc. En el mateix bloc, del mateix banc i 
tots provinents de l’estoc que tenen de desnonar gent. Fem alguna cosa. Deixin de 
marejar-nos ja amb normativa amunt, normativa avall, és complicat. Si envieu unes 
cartes, per què no feu un posicionament públic d’aquest Alcalde, d’aquest 
Ajuntament, que aquí tindreu el nostre recolzament, dient als bancs que estan 
treballant a les Franqueses que han de fer alguna cosa amb l’habitatge, dient els 
números que tenen a veure si se’ls cau la cara de vergonya?. No sé, sí, tenen els 
nostres diners també. Què ens faran? No poden fer-nos res. No ens volen donar 
prèstecs després? Bé, no ens endeutem més. O sigui, jo crec que és més prioritari 
intentar treballar el tema de l’habitatge, no? No sé, és això, ja que estem recolzant 
aquesta moció fem-la realitat, que no siguin simplement propostes per portar al 
govern del PP a Madrid, que ens ignorarà. Però bé, s’ha de continuar amb la 
protesta i la pressió al carrer. I hem de recolzar moviments socials com la 
PLATAFORMA D’AFECTATS PER LES HIPOTEQUES i altres moviments socials 
que lluiten per conquestes (L’Alcalde indica que li resten deu segons) socials però, 
sobretot, que no es quedi en paraules mullades. I no em diguin que estan treballant 
molt i que van fent un informe molt llarg perquè aquests pisos estan buits i són de la 
Banca i tenim gent que ho veiem, que demanen ajudes, gent que demana pisos de 
protecció oficial, gent que demana pisos d’emergència (El senyor Alcalde indica que 
ha d’anar acabant i que tindrà un segon torn). Gràcies. 

 

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

 

Pren la paraula el senyor JIMÉNEZ i diu: Bé, jo no sé, sembla que s’enfadi. No sé si 
és el to, probablement sí, però a veure, hi ha moltes coses que nosaltres ja estem 
treballant en aquest tema. Aquesta moció, vostè ha dit que després li va demanar la 
PLATAFORMA  de que l’anés a recollir. Aquesta sol·licitud la van fer personalment a 
vostè i en a mí abaix, estavem conjuntament. Per tant, la vam recollir tots dos a 
l’hora, no van fer una situació especial amb vostè. I em van demanar que els 
atengués i que els escoltés i que fes. Jo ja vaig donar unes explicacions de tots els 
tràmits que estem fent respecte a aquesta situació. Per tant, no ens hem quedat al 
marge d’actuar. No obstant també els hi dic: miri, això, quan funcioni tot el 
reglament de les agendes i tal, doncs potser també sortirà. El dia trenta-ú aquests 
dos regidors anirem a la Direcció General d’Habitatge per parlar (perquè ja tenim 
hora) i comentar aquests temes i veure tota la situació com està. Per tant, nosaltres 
estem en tràmit. I no s’ha fet a conseqüència d’aquesta moció que ha fet perquè li 
puc ensenyar els documents que nosaltres estem demanant aquesta reunió molt 
abans del que vostès ni la PLATAFORMA ens va presentar les seves 
consideracions. Per tant a veure, l’escoltem, l’entenem i participarem i votarem 
favorablement, com ha de ser perquè ja estem fent aquestes gestions. El que sí 
que a mí m’agradaria és que en fi, que quan una manera de simplificar i ser més 



entenedors és que ens cenyim en cada moment a les propostes de moció que fem. 
Jo ja sé que, en la seva passió com defensa les coses, al final acaba parlant de tot  
però en fi, la gent ja ho enten. Al final el que interessa és que la gent ho entengui i, 
per tant, que la gent també entengui que aquest govern està fent coses, que no 
està aturat. I per tant, ja els he anunciat aquesta visita i també els hi comunicarem 
el resultat de la mateixa que, com veig algun membre d’aquesta plataforma que 
està present aquí, en el Ple, quan haguem tingut aquesta conversa en la Direcció 
General d’Habitatge ja els citaré per tenir una reunió i poder-los comentar el que 
ens han comentat respecte als punts que haguem tractat de la seva sol·licitud. Res 
més. 

 

Pren la paraula el senyor VEGA i diu: Val, seré més concret al municipi. Punt 
quatre, habitatge social. Mobilització de l’habitatge buit mitjançant la cessió 
obligatòria. Tenim mecanismes, els municipis, per obrir expedients d’investigació a 
la Banca i expedients per sancionar-los, donant-los l’opció que tindran multa o el 
posen en lloguer social. I d’això no hem fet res, de moment. Estem fent terminis de 
treball que, si surt més o menys seguint el termini normal de funcionament d’una 
ordenança municipal d’aquest Ajuntament, al setembre (amb sort) tindrem la taxa 
d’inspecció, si és això el que esteu fent perquè l’últim que heu enviat era el projecte 
de com actuar en l’habitatge buit, però no la taxa d’inspecció, era una altra cosa. 
Incrementar el parc públic d’habitatge. Ho he dit, podeu destinar diners a construir 
habitatge o podeu destinar diners per comprar els habitatges que ens està cedint la 
Banca o que els està obligant la Generalitat a cedir-nos-los amb preu preferent. No 
estem comprant cap. Lloguers socials que mai poden superar el 30% dels 
ingressos de la unitat familiar. Per això necessitem habitatges, no tenim habitatges 
per oferir lloguers socials. Jo faig una pregunta: amb la calma que s’ho prenen, 
quan la paciència s’acabi i el sistema sigui cop a la porta de la Banca, a la seu o als 
pisos dels blocs que tenen la Banca, sospito que el temps en trucar a la BRIMO (a 
la Brigada Mòbil, el talla brots de la Generalitat) serà molt més ràpid que en actuar 
contra aquesta especulació de l’habitatge. Gràcies.  

 

Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Alguna intervenció més? Cap més? Per 
finalitzar els llegiré una notícia d’avui, notícia que ha publicat la pàgina web de 
l’Ajuntament. “S’inicia el període d’audiència als ciutadans per la verificació 
d’habitatges buits al municipi. Des d’avui fins el catorze de juny, l’Ajuntament 
donarà audiència als ciutadans afectats i gestionarà totes les aportacions que 
puguin fer els ciutadans i entitats del municipi”. Entrin a la pàgina web, mirin els 
documents que hi ha, l’Ordenança de procediment de verificació d’habitatges buits 
(que ja està aprovada definitivament) i el document informatiu per a la consulta 
pública prèvia. Per tant no ens digui que no fem res perquè, francament, el que 
estem fent és actuar. No, no, he dit si havia segon torn i hem quedat que no. Per 
tant, passaríem a votació.  

 
SOTMESA a votació, la moció és aprovada per unanimitat dels quinze membres 
assistents, sobre els disset que de dret i de fet componen la Corporació.  

  

 

El senyor President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia: 
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Moció que presenta el grup municipal Imaginem Les Franqueses en Comú-
Entesa per a la millora de l'assignació de places en els centres educatius 
d'infantil i primària 

Atès que en cada període de preinscripció a les escoles del municipi s’està repetint 
els mateixos problemes en l’assignació de places i com a resultat hi ha famílies que 
es veuen obligades a portar els seus fills a centres molt distants del seu domicili 
utilitzant el seu propi transport privat en no existir un transport públic. Per tant, no 
s’està garantint el dret de proximitat a l’hora d’adjudicar les places públiques. 
  
Atès que no s’ha solucionat, malgrat ser un tema sabut i debatut, la greu 
estigmatització social d’alguna escola del nostre municipi que cada any no completa 
les seves places en la preinscripció perquè famílies del seu entorn prefereixen altres 
centres escolars i això provoca que, finalment, se l’hi assignin alumnes les famílies 
dels quals no l’havien demanat per que no són del barri. 
  
Atès que tots estem d’acord en les avantatges de la proximitat del domicili familiar a 
l’escola: 
- Perquè facilita d'anar caminant de casa a l'escola.  
- Perquè, quan els infants són més grans, fomenta l'autonomia perquè hi vagin sols.  
- Perquè crea xarxa al barri en el moment que s'hi acaben fent les activitats 
comunitàries (comprar, jugar) o també coneixent els veïnat que hi viu. 

  
I també estem d’acord en les desavantatges de la llunyania: 
  
- Tots els anteriors en negatiu, més: 
- El foment de l’ús dels vehicles privats, poc sostenible avui en dia, i  amb el 
consegüent col·lapse als carrers que menen a l’escola 
- El malbaratament del temps utilitzat en el transport privat i dificultats de les famílies 
pel seu cost i, molt sovint, per l’increment del temps necessari. A això cal afegir 
l’increment de despeses en l’hora d’acollida del matí i de menjador. 
  
Atès que un principi defensat i promogut pel Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya i per les persones expertes en pedagogia és la correlació 
entre el grau de proximitat de l’escola o centre educatiu i l’edat de l’alumnat, per raó 
de la seva progressiva autonomia: gran proximitat en escoles bressol i Primària, més 
relativa en educació secundària, i encara més en Batxillerats i Cicles Formatius. 
  
Per tot això, ILFC-E proposa al Ple de Les Franqueses del Vallès l’adopció dels 
següents 
 
ACORDS: 
  
Primer.- Instar al govern municipal a la convocatòria, abans de finalitzar el curs 
escolar, d'un Consell Escolar Municipal Extraordinari per debatre i buscar solucions 
als problemes reiterats de les preinscripcions anuals del nostre municipi en els 
darrers anys. 
  
Segon.- Instar a l'equip de govern a que es reuneixi amb les famílies afectades per 
tal d’obtenir possibles solucions. 
  
Tercer.- Fer públic als mitjans de comunicació i perfils digitals de l'ajuntament 



l'aprovació de la present moció i el resultat de la votació de la mateixa, així com 
comunicar-ho específicament a la comunitat educativa, AMPES, inspecció educativa, 
direccions dels centres escolars públics i a tots els membres integrants del Consell 
Escolar Municipal. 
 
Pren la paraula la senyora PERICAS i diu: Si, per la defensa. Bona nit. A veure, 
aquesta moció vé una mica davant la problemàtica que ens trobem any rere any 
amb el tema del període de preinscripció de les escoles públiques. A veure, a les 
Franqueses tenim un problema real que cada any ens passa amb el tema de 
l’assignació de places que genera malestar a moltes famílies. L’any passat ja vam 
tenir un exemple i aquest any ens hem tornat a trobar. Tenim famílies que les 
obliguem a desplaçar-se de la seva escola, del seu centre de més proximitat i han 
de portar el seu fill o filla a l’escola més llunyana. Nosaltres entenem que, des d’un 
punt de vista pedagògic i didàctic és molt important que els nens petits puguin anar 
al centre que tinguin més a prop perquè així, d’aquesta manera, consolidem la seva 
autonomia a mesura que es van fent grans i poden anar sols, etc. Apart d’això, 
diguéssim que també el tema de tenir el centre escolar de proximitat també fa 
generar xarxes al teu propi barri, les relacions socials que es poden derivar. A 
veure, aquest fet també s’agreuja perquè seria molt diferent si tinguéssim un 
transport públic adequat, però no el tenim. Aleshores no tenim garanties que es 
pugui solucionar el fet de portar el fill o la filla a l’altra punta del municipi, no es pot 
garantir que sigui en transport públic per tant, seguim motivant i fomentant el 
transport privat, poc sostenible i que no és el futur, com bé sabem tots, apart que 
les famílies també han de tenir una despesa, sovint, de l’acollida del matí i del 
menjador perquè si ja no poden fer un viatge ni per portar-los ni per tornar-los, 
doncs encara menys anar a buscar-los al menjador i tornar-los cap a casa. Sí que 
entenem que el nostre municipi te unes característiques geogràfiques especials, no 
és com qualsevol altre municipi, però hi podrien haver solucions i la solució potser 
no passa només per fer parades de busos davant de supermercats sinó davant de 
totes les escoles. Això ho hem portat nosaltres molt a ma, el tema del transport, 
perquè creiem que no està ben treballat a nivell municipal. Un altre fet que agreuja 
aquest punt és l’estigmatització que tenen alguns centres del nostre municipi i que, 
realment, està provocant que famílies no vulguin anar a aquests centres i 
prefereixin abans canviar fins i tot de centre escolar a un municipi que no sigui les 
Franqueses. A veure, aquest tema sabem que s’ha debatut i s’ha intentat solucionar 
però no s’ha solucionat. Aleshores sí que demanaríem (i per això fem aquesta 
moció) que es pugui fer un Consell escolar municipal extraordinari per posar el 
tema sobre la taula i, amb la comunitat educativa, amb tots  els polítics i polítiques i 
també amb les famílies i els centres públics, les direccions, es pugui arribar a una 
fòrmula d’un consens perquè entenem que és un problema que anem arrossegant i 
que bé, ens hauríem de posar ja d’una vegada. 

 

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

 

Pren la paraula el senyor AGUILERA i diu: Si. Bona nit. En primer lloc, dir que el 
nostre grup votarà a favor d’aquesta moció però vull afegir diferents comentaris. Per 
començar indiqueu a instar a l’equip de govern que ens reunim amb les famílies. Dir 
que ja ho hem fet, ja hem parlat amb les famílies i a més, hem fet arribar a la 
Inspecció quines són les demandes de les mateixes. Tanmateix, sol·liciteu un 
Consell escolar extraordinari, el qual nosaltres també hem ofert a les famílies, de 
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convocar aquest Consell. De tota manera hem de tenir en compte que són unes 
dates molt complicades (vostè, senyora Pericas, ho sap perfectament) i intentarem 
consensuar amb tota la comunitat educativa a veure si és possible convocar-lo 
abans, però ho veig complicat. A més, vam fer un Consell escolar municipal fa dos 
mesos aproximadament. I aquest tema ningú el va portar per comentar. Estem 
d’acord en els avantatges de la proximitat del domicili particular amb l’escola però 
actualment estem comprovant que no és la única prioritat dels pares i mares. 
Valoren també altres: des dels projectes educatius, fins i tot l’alimentació que 
s’ofereix en els menjadors. És a dir, que trien la seva millor opció tenint en compte 
també aquestes altres condicions. A més, un regidor seu ho pot explicar 
perfectament. No estic d’acord que existeixi una greu estigmatització social en 
alguna escola de  les Franqueses sinó que l’oferta de cadascuna és diferent i els 
pares trien la millor segons les seves condicions. Dir que no només les escoles de 
Bellavista no han omplert tota l’oferta: a Corró d’Avall també hi ha escoles que no 
han omplert l’oferta. Afegir que aquest any les preinscripcions han anat millor tant 
en el Joan Camps com en el Colors. I hem de tenir en compte que ha baixat la 
natalitat. Està clar que es poden millorar, això sempre. Hem de destacar també que 
tenim places per a tothom, quan des del Departament d’Ensenyament volien retallar 
una línia, cosa que han fet a d’altres municipis. I jo mateix, el mes de juny em vaig 
reunir amb la Directora i vaig demanar que no es retallés aquesta línia. Finalment, 
ho hem aconseguit. Vull destacar també que en aquest any que porto com a regidor 
ja he assistit a pràcticament tots els Consells escolars de totes les escoles. Hem 
treballat conjuntament amb direccions i pares. Hem organitzat juntament les 
primeres jornades informatives de preinscripcions, promocionant totes les escoles i 
coordinant l’assistència de tots els directors a les jornades de portes obertes. Jo 
també he assistit a totes. Hem treballat amb les AMPAs, prioritzant les de Bellavista, 
col·laborant en l’organització d’una gran varietat d’extraescolars per promocionar 
les escoles. Per això penso que aquesta estigmatització no existeix. Des del 
projecte educatiu comunitari escolar s’està fent una gran feina de promoció tant de 
les AMPAs com de les escoles, amb un munt d’accions. Podria enumerar moltes 
però trigaríem molta estona. Tinc que alguna de les coses a millorar és el transport 
públic, com diu la senyora Pericas. Crec que tenim molta feina a fer, aquí. Gràcies. 

 

Pren la paraula la senyora CASSÀ i diu: El nostre grup avança que votarem 
favorablement perquè constatem que és un tema que genera molt neguit als pares i 
mares i que és absolutament necessari poder garantir, en la mesura del possible, 
que els pares i mares puguin escollir el centre o l’escola on aniran els seus fills. De 
fet, com comentava la senyora Pericas, som cinc pobles dispersos i això fa que 
aquesta qüestió sigui important de ser tractada. També el que voldria afegir és que 
la moció parla de l’estigmatització de les escoles i penso que, en això, hauríem 
d’intentar revertir aquesta percepció que tenen determinades famílies de que 
determinades escoles no són prou bones. De fet, sóc coneixedora que des del 
Patronat, a l’hora de repartir les subvencions, això s’ha tingut en compte i la 
possibilitat a aquestes escoles a oferir algun tipus de reforç o algun tipus de plus 
per començar a poder revertir aquesta percepció (perquè sovint és percepció) i 
poder-la revertir de cara a un futur. Per tant, això, reiterem el nostre vot positiu a la 
moció que presenta el grup d’IMAGINEM LES FRANQUESES EN COMÚ.  

 

Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Alguna intervenció més? Senyor Bernabé. 



No, ha fet una intervenció també en part de govern.  

 

Pren la paraula el senyor BERNABÉ i diu: Val. Miri, a nosaltres (i ja li dic que d’aquí, 
dos som mestres) el que menys ens agrada és parlar de que hi ha escoles 
estigmatitzades però és una realitat. Vostè ho pot negar però la realitat és que de 
tres línies que hi ha a Bellavista, només s’omple una. Una. I de sis línies que hi ha a 
Corró d’Avall, s’omplen cinc. I aquesta és la realitat. Fa tres anys com a mínim que 
portem arrastrant aquest problema. Vostè té mitja dedicació per solucionar 
problemes d’aquests. Té mitja jornada per solucionar aquests problemes i 
exclusivament en Educació. Res més. A mí ja em sembla bé que faci la seva feina 
d’anar a tots els Consells escolars i tal. Però tenim un problema de fons, senyor 
Aguilera. I l’ha heretat vostè, no l’ha generat vostè: l’ha heretat vostè, també li 
reconec. Però és que dient: “No tenim problemes”, no solucionem les coses. Això 
és així de clar. Dit això, nosaltres fa tres anys aproximadament al Consell escolar 
vam fer una proposta de dividir en dues zones les Franqueses, amb una escola que 
fos frontissa (Guerau de Liost), que això ràpidament el Departament ens va dir: “No, 
això no ho podem fer, si voleu ha de ser les dues escoles de Bellavista i les tres 
escoles de Corró d’Avall”. D’acord. Al Consell escolar es va aprovar. I aquí es va 
tombar. Què vol dir, això? Això vol dir que jo, tot i que puc escollir on portar el meu 
fill, tindria menys puntuació que algú de la zona de Corró d’Avall però no menys 
que algú de Granollers, la Garriga o Cardedeu. No sé si m’explico. Aquest pot ser 
un element de treball i jo l’accepto. També és cert que de les cinc escoles de 
primària, només hi ha una que ofereix un model diferent. És un problema, també l’hi 
reconec. Clar, si tinguéssim repartit entre les dues escoles de nivell semblant, no, 
no de nivell, perdona, de projecte semblant, doncs seria encara més senzill fer-ho, 
jo també li reconec. No sé quina escola està dient que ha aconseguit la línia. No, no 
l’ha dit, estaria bé saber la dada perquè així també sabríem cap a on estan 
apuntant els trets. Jo crec que, si no ho ha dit, és que ha de ser la que no ha 
omplert durant els tres anys, és evident. Però si nó, digui-ho. Vaig anunciar-ho a la 
Junta de Portaveus i torno a anunciar-ho aquí: el mes que ve presentarem una 
moció demanant un transport públic municipal per traslladar els nens de primària 
d’aquí cap a Bellavista i ja veurem si de Bellavista cap aquí. Però d’entrada, d’aquí 
cap a Bellavist. Ja que els pares van obligats a anar a una altra banda, doncs com 
a mínim facilitar des de l’Ajuntament aquesta labor perquè és evident que 
l’Ajuntament no té tota la responsabilitat però els pares tampoc. Aleshores, són 
línies en les que podem avançar. Ara, per solucionar el problema de fons, hem de 
plantejar on tenim la problemàtica. Hem de fer atractiu que les escoles que no 
omplen tant siguin atractives. I per això anem al Consell escolar, perquè entenc que 
no ho podem fer només els polítics ni només els pares ni només els mestres, que 
fan tot el que poden, normalment, perquè l’escola funcioni. Ha de ser (El senyor 
Alcalde indica que ha d’anar acabant) dels tres elements més el Departament 
d’Educació. I aquí ens tindrà al seu cantó per fer el que s’hagi de fer, senyor 
Aguilera. Gràcies. 

 

Pren la paraula el senyor AGUILERA i diu: No, comentar que el 2012, 2013 es va 
aprovar pel Consell. A mi no em consta que es tombés pel Ple. No em consta, em 
sembla que no. Es va portar al Departament i el Departament ho va denegar, això sí 
que és correcte. A Bellavista han omplert dues línies pràcticament, no hem omplert 
una: tenim dues línies, una a Colors i una a Joan Camps. Jo crec que s’està fent 
una gran feina des del Patronat des de fa temps (ja no des de l’any que porto jo) 



                                                   Ple 25/05/2017 – pàg. 105 

  

per intentar promocionar aquestes escoles de Bellavista. Jo crec que s’està fent 
una gran feina però des de fa anys. Li podria enumerar el que passa és que trigaria 
moltíssim. Es va intentar crear un projecte singular a l’escola de Bellavista Joan 
Camps, no es va acceptar. Què més coses? Des del Patronat es van estudiar les 
possibilitats relatives a la distribució de l’oferta escolar i les places convocant 
Consells per tenir la possibilitat d’establir l’àrea d’influència. Es va crear un grup de 
treball amb l’objectiu de treballar l’excel·lència  als nostres centres. Mentrestant, no 
es deixa d’aprofitar qualsevol ocasió que permeti promocionar les escoles de 
Bellavista. Per això, entre d’altres, la primera festa de la infància es va iniciar pel  
Bellavista Joan Camps, un estand el dia de Sant Jordi, es va fer exposició de dracs 
a la plaça de l’Espolsada i al hall de l’Ajuntament, participació a la diada de Sant 
Jordi, o sigui un constant de coses per promocionar les escoles. Jo crec que s’està 
fent bona feina. Estic d’acord, si al Consell escolar municipal entre tots arribem a un 
acord de crear aquestes zones estem disposats a portar-ho, a anar al Departament 
i intentar aconseguir-ho. Però que estigui tota la comunitat educativa d’acord. Així 
estic completament d’acord.  

 

Pren la paraula la senyora GINESTÍ i diu: Jo només volia fer esment a una cosa 
que ha dit, senyor Bernabé, i era referent a la promoció de les escoles. Des del 
Patronat, en aquest cas crec que els que estan ho controlen més el tema i estan 
més relacionats, són els directors de les escoles, són els primers en preocupar-se 
si es tanquen línies, si no, si s’omplen, si no, estigui dividit per zones o no, però són 
els principals preocupats i un dia ens van venir a veure. I són els primers que es 
van interessar en fer la promoció de les escoles per igualtat en totes les 
Franqueses. Les cinc treballàvem per un repartiment dels nanos. Jo crec que el fet 
de promocionar a unes més que a d’altres no és una bona feina, això és el que 
dèieu, no?, promocionem a les que estan més buides. Promocionem les cinc per 
igual perquè les cinc tenen un bon model. Són ells els que ens demanen treballar 
junts. Per això, en la primera presentació ho vam fer tot junts. En cap moment es va 
parlar d’un projecte educatiu sinó que, quan es treballa les cinc escoles juntes, es 
promocionen les cinc escoles juntes, no ni uns menys. Aleshores, hi ha altres 
accions que ell comentava, des de subvencions com ha dit la senyora Cassà, des 
de diferents activitats que sí que des de l’Ajuntament intentem potenciar a unes 
escoles, però ells (i els directors ens ho van demanar i els vam recolzar des del 
minut zero) són els que van dir que promocionéssim les cinc escoles perquè tots 
treballen igual de bé. Diferents models, però tots treballen igual de bé.  

 

Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Alguna intervenció més? Val. Després 
finalitzo jo. (El senyor Bernabé comenta que no pot). Com a Alcalde, sí. Sí, és el 
que toca.     

 

Pren la paraula el senyor BERNABÉ i diu: Val. Senyor Aguilera, l’hi prenc la 
paraula. Anem a fer feina, anem a treballar. Jo li torno a dir: jo veig molt complicat 
només des de l’Ajuntament revertir aquesta situació, per això li dic que hem d’anar 
en posicions i no només les zones d’exclusió sinó en posicions conjuntament amb 
la comunitat educativa per intentar revertir aquesta situació d’aquesta manera. 
Senyora Ginestí. És que anava a dir el teu nom, Marina. Val. Miri, és que això ja ha 
passat en altres llocs. Això ha passat a Granollers, on una escola estava super 
estigmatitzada i es va positivitzar amb un programa de música i va donar la volta. 



És que (Una regidora fa un comentari fora de micròfon) no, no, però el que li estic, 
no, no, però aquesta actuació va venir directament del Departament, eh. 
Conjuntament, treballant amb l’Ajuntament de Granollers, i vostès segurament 
coneix l’exemple, no? i tal. Jo, el que l’estic dient és que per sort o per desgràcia hi 
ha una escola al municipi que té una mala fama. I aquesta mala fama és que té una 
quantitat d’immigrants molt alta. Jo he estat en aquesta escola en una visita l’any 
passat i jo vaig alucinar de la quantitat de recursos que té comparant amb altres 
escoles. Però això no arriba als pares, no arriba, no és la imatge que arriba. I 
aquesta és la imatge que nosaltres hem de poder trencar. I no la trencarem només 
com a Ajuntament, ens hem d’aliar amb tots. Jo entenc que les cinc escoles facin 
aquest discurs, és evident, ho han de fer perquè al final totes estem al públic. Però 
segur que quan els hi arriba el moment de plantejar si una ha de tancar línia, no 
tancaran files tant ràpid, eh, perquè al final les direccions han d’estar pel seu centre. 
Gràcies.  

 

Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Molt bé. Per finalitzar. L’obligació de 
l’Ajuntament és tenir les places adients. Aquesta és la bàsica. I en aquests 
moments, l’Ajuntament té nou línies, dues-centes vint-i-cinc places. I aquest any hi 
ha hagut, em sembla, dues-centes vint-i-quatre demandes. Per tant, estem per 
sota. Sempre hi ha una part que se’n va a la concertada a Granollers, ja de 
naturalesa de sempre. Quan tenim cinc escoles amb aquestes ràtios, si una escola 
té cinquanta places i té seixanta-sis sol·licituds, el problema sempre el tindrem. 
Sempre. I aquest problema no es pot solucionar. Hi ha setze pares que estaran 
emprenyats perquè no tenen la plaça que ells volen en primera instància. I és així. 
És així, val? O al Guerau de Liost, o a un altre. És així. Si vostès i la comunitat 
educativa creuen que les àrees d’influència poden ser una solució a aquest tema, el 
2012 es va aprovar i la Generalitat va dir que no. Per tant, feu el Consell escolar i si 
creieu tota la comunitat educativa que les Franqueses ha de tenir àrees 
d’influència, anirem a lluitar amb el ganivet a la boca amb el Departament de la 
Generalitat per tirar-ho endavant. Jo, el 2008, quan era regidor d’Educació, 2007, jo 
sempre havia pensat que hi havia l’àrea d’influència de Bellavista, l’àrea d’influència 
de Corró d’Avall, Llerona, Marata, Corró d’Amunt, i el Guerau de Liost al mig per 
assumir les dues demandes. Jo sempre havia pensat això. És una idea. Ara, els 
primers que van dir “una única àrea” van ser la comunitat educativa. Els primers, 
els directors, en la meva època. No podem fer distincions, etc. Ara veig que el 2012 
va canviar. Fem un Consell escolar i tornem-ho a mirar. Però seguirem tenint el 
problema, eh. L’únic que potser de Camins passen al Sanpera. Però si 
veritablement a la zona de Corró d’Avall agafant també el Guerau hi ha 125 places i 
hi ha 150 demandes, tindrem el problema igual. El tindrem. Per tant, fem-ho molt 
acurat. També hem de veure com neixen els nens. Els nens, hem de buscar les 
proporcions de població. I neixen cada any uns 250. Hem de mirar quants són de 
Bellavista i quants són també, s’ha de fer un estudi acurat en aquest aspecte. Jo els 
animo a que la comunitat educativa en el Consell escolar municipal ho fem. El què 
ens toca fer a nosaltres en aquests pares? Ens toca fer pedagogia i ens toca que 
els regidor els agafi, tal i com ha fet, i que els hi expliqui la realitat d’un municipi, és 
el que hi ha. Ara, tota aportació que es faci vostra, de la comunitat, s’ha d’estudiar 
perquè aquest problema el tenim cada any, eh. Cada any des de l’any 2008, 2007, 
el tenim cada any. Ara tindrem un altre problema: la corva de la natalitat baixa. 
Aquest any volien tancar una línia i ja veurem què passa l’any que vé, ja veurem 
què passa el següent. I ja veurem què passa amb l’ESO perquè ara els nens van 
pujant cap a l’ESO, ja veurem què passa amb els Batxillerats, que em sembla que 
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hem  hagut de posar un de més. Per tant ara, amb temps, tot això la comunitat 
educativa ho ha d’estudiar. Per tant crec que aquesta moció que presenten, tots 
l’hem de votar afirmativament. Molt bé, passaríem a votació. 

 
 
SOTMESA a votació, la moció és aprovada per unanimitat dels quinze membres 
assistents, sobre els disset que de dret i de fet componen la Corporació.  

  

  El senyor President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia: 

 

Mocions, precs i preguntes. 

 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Els hi demano que adreceu (tenen cinc 
minuts per grup) pregunta concisa si pot ser als regidors. Un segon, que poso. 
 
Pren la paraula el senyor BERNABÉ i diu: Començo? Val. Primer. Havíem acordat 
a Junta de Portaveus que avui presentaríem com a moció extraordinària tot el tema 
de Corró d’Amunt quant al tema de telefonia i tal, i veig que al final no han fet 
aquest gest que us vau comprometre en Junta de Portaveus, l’última. Per tant, el 
motiu. Dos. Senyor Alcalde, a mí cada cop que diu el dels cinc milions m’entra algo. 
M’entra algo, que tenim cinc milions de superàvit. Ja ho sé, que tenim cinc milions 
de superàvit però se’n recorda quan en Ribalta deia que tenia tres milions i mig de 
superàvit? I què es va trobar? Que no només no hi eren sinó que havien factures. 
Però és que tenim el mateix interventor. O sigui, clar, no són cinc milions de 
superàvit, són cinc milions per inversions, digui-ho així, si és que és així de clar. 
Vostè aixó ho ha de tornar a invertir i ja està.  
 
Pren la paraula la senyora PERICAS i diu: A veure, regidor Moisés. A partir del 1 de 
juny s’ha informat que no es pot abocar brossa als contenidors i caldrà tenir una 
saca de l’Ajuntament i dipositar-la al carrer. Aleshores, els veïns i veïnes ens han 
fet arribar una mica que creuen (Un regidor fa un comentari fora de micròfon), de 
les urbanitzacions, que serà un problema el fet d’haver de recollir la saca, telefonar 
perquè te la vinguin a recollir i qui hagi de fer una poda en condicions haurà de fer 
servir moltes saques. Aleshores per què no es poden, d’alguna manera, habilitar 
alguns contenidors específics de les zones que siguin més afectades? Després, a 
Rosa, a la regidora Rosa Pruna. A veure, com a Administració (llegeixo perquè és 
així) local hem signat el Pacte d’alcaldes per al clima i l’energía el 2008, la reducció 
i aprovació dels PAES (Pla d’acció per la energía sostenible), el Pla supramunicipal 
d’acció per la millora de l’aire del Vallès Oriental, etc. Preguntem en quina situació 
estem, on són els documents del resultat del seguiment d’aquests compromisos i, 
donada la importància del tema, per què no li dediquem més espai als mitjans de 
comunicació municipals? Ens els hem mirat una mica i per exemple, de l’Àrea 
d’Agricultura, Territori i Sostenibilitat, hi ha setanta-nou notícies i només hi ha una 
que diu: “S’aproven els compromisos per millorar la qualitat de l’aire a la conurbació 
de Barcelona”. I després, ens trobem que hi ha moltíssimes que, no sé si és que no 
tenen un lloc concret per posar-les, però que estaven en aquesta àrea com per 
exemple: “Les Franqueses amb els Xics de Granollers”, “La xarxa C17, que 



presenta vuit projectes”, “El Ple rebutja la retirada del sistema del foto vermell 
instal·lat al punt semafòric”. Bé, que hi ha unes mocions que no hi haurien de ser 
en aquest plec. I l’última és, bé, va dirigida a l’Alcalde: ens agradaria rebre 
explicacions de perquè el Butlletí, la prèvia del Butlletí, arriba als regidors i 
regidores de l’equip de govern i no als grups municipals de l’oposició. Creiem que 
tots els regidors i regidores tenim dret a tenir accés a les informacions que hi 
aparèixen per avançat. O és que tenim regidors de primera i regidors de segona? 
És una fòrmula periodística, potser? Bé, creiem que (l’última) aquest tema, segueix 
sent que el Butlletí no acaba sent res més que un panflet polític. Ja està.  
 
Pren la paraula el senyor PROFITÓS i diu: Quan estàvem debatent el tema de 
l’aigua he dit que ens havien enganyat en el tema de les dates, del correu que ens 
enviaven, de les dates dels informes, la subvenció. Em penso que ha quedat prou 
clar, m’agradaria que algú m’expliqués perquè. Suposo que al regidor Torres li toca. 
Senyor Jiménez, el mes passat vam signar el conveni amb el Consell Comarcal i 
vam dir que faríem les coses bé, que acompanyaríem a la gent que tingués 
problemes. En aquí, en diferents ocasions, i avui mateix més d’un cop, ho hem dit. 
Escolti, li vull fer una pregunta. Miri, el dia setze de maig hi ha haver una xerrada a 
la qual estàvem avisats que hi era tots els regidors, que anava adreçada a càrrecs 
electes i sobretot, a treballadors municipals. És una xerrada que organitzava el 
Consell, que es va fer al Col·legi d’Advocats, on es va parlar de tema hipotecari, de 
clàusules sòl, de l’IRPH, de les despeses d’hipoteca. Jo voldria que em digui, si us 
plau, perquè no hi havia cap empleat. Ja no pregunto regidors, entenc que vostè 
podia tenir d’altres coses i que vostè no parlarà amb la gent. Per què no hi havia 
cap empleat, cap treballador d’aquest Ajuntament en aquella xerrada? M’atreviria a 
dir, no ho sé segur però és posible, que fóssim l’únic que no tenia ningú. És que ja 
ho sabem tot? Aleshores, voldria que em digui què és el que li diem a la gent quan 
aquí parlem de formació, de què estem parlant i que és el que s’havia d’estar 
explicant avui a la gent. I també si això és habitual, o si no passa i va passar per 
casualitat. Tenía un parell de preguntes pel regidor Marín, que veig que no hi és. 
Les faig i, si algú me les pot contestar, que me les contesti, si no. A veure, la 
primera era més aviat una pregunta retòrica que és saber si nosaltres tenim 
atribucions per sancionar, en els camins que són de titularitat municipal, les 
infraccions de trànsit. Entenc que la resposta és que sí. I la segona pregunta, que 
és la bona, és per què ara que fa uns quants dies que funcionen els semàfors de la 
cruïlla de la carretera de Cànoves i el camí de Marata, no hem fet absolutament res 
com Ajuntament per fer que les llums vermelles dels semàfors, especialment en el 
camí, es compleixin. Goiti, jo hi passo per aquella carretera i en els dies que fa que 
està en funcionament he vist tres cotxes, tres vehicles que s’han saltat en vermell el 
semàfor del camí en el meu morro. Vull dir, la gent veu que tots els cotxes estan 
aturats, el semàfor està vermell i tiren. I de nit, es veu perfectament si el semàfor 
dels altres està vermell. I aquest semàfor, el semàfor del camí (que és nostre) està 
tan vermell com el semàfor de Llerona o està tan vermell com el semàfor de la 
rotonda. I la sanció hauria de ser la mateixa. A més a més, és un semàfor que està 
vermell vermell. Jo voldria, si us plau, que li traslladessin al senyor Marín la 
pregunta de per què no s’ha fet res des del punt de vista nostre, fins ara, per 
controlar les infraccions que hi ha aquí i si, apart que no ho han fet fins ara, si 
pensen fer-ho en els propers dies. Senyor Ganduxé, suposo que és vostè, i sense 
marxar de la mateixa cruïlla i de la carretera i del camí: per què a hores d’ara 
encara no s’ha convocat la Comissió de la carretera i del camí? Fa molts mesos 
que s’han acabat les excuses. L’informe de la Diputació era del mes de setembre. 
Vostès ens van dir que no l’havien rebut fins no sè quan. Però és que fa mesos i 
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mesos i mesos, no entenc la dilació. També per vostè, suposo, o per la regidora 
Pruna. Hauran vist, si han passat, que la Verneda comença a tenir cara i ulls. La 
zona està segada, s’hi pot caminar. Fan més mal als ulls que abans les tres torres 
d’alta tensió que hi ha allà al mig que, a més a més, moren, és mort en allà. Jo 
voldria demanar-los-hi a qualsevol dels dos si es poden comprometre a fer alguna 
gestió allà on toqui perquè aquestes torres s’eliminin. No només per la cosa 
estètica sinó sobretot pel tema d’emissions, etc. Els rètols que hi ha diu que són 
d’alta tensió. Suposo que, a banda de fer-los pagar el cànon, alguna cosa més 
hauríem de fer perquè això s’elimini d’allà. Més coses. El senyor Álvarez suposo 
que no ha de tornar. En qualsevol cas, jo faig la pregunta i algú que li transmeti. 
Més que res, a veure, vam dir fa uns mesos que volíem ser el municipi més 
respectuós amb els animals, etc. No sé si la cosa ha d’arribar fins l’extrem que els 
nostres gossos beguin a les mateixes fonts que els nostres fills. És a dir, en el parc 
que hi ha aquí darrera, just darrera de l’Ajuntament, perdó, allà darrera, és habitual 
veure que els gossos beuen a la mateixa font que els nens. No sé si és un 
problema, no sé si és dolent pels nens, no sé si és dolent pels gossos, però en 
qualsevol cas em penso que no hauria de ser així. Transmetin-li la meva inquietud 
(El senyor Alcalde indica que li resten deu segons) perquè això s’arregli. I 
aleshores, la zona de Corró d’Avall, la plaça de l’Olivera, Can Ganduxé. La plaça de 
l’Olivera està absolutament desatesa, les herbes arriben fins a les branques de 
l’olivera. Està mal il·luminada perquè els llums estan enfocant el camí i no estan 
enfocant a la pròpia plaça. 
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: El té vermell, pot acabar. Senyor Profitós, 
pot acabar. 
 
Pren la paraula el senyor PROFITÓS i diu: I Can Ganduxé, que és una zona verda 
de recent adquisició encara que estigui absolutament asfaltada, tot sovint (no cada 
dia, però tot sovint) apareixen restes d’ampolles de Xibeca, llaunes, etc., de coses 
que es fan allà a la nit amb el destorb dels veïns. 
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Però acabar vol dir acabar, eh. 
 
Pren la paraula el senyor PROFITÓS i diu: I acabo. En tenia tres més, però seran 
pel mes que vé. L’última, només. 
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: No, no, ja està. Va, vinga. 
 
Pren la paraula el senyor PROFITÓS i diu: Val, va. Els rètols. 
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Gràcies. Passaríem a contestes. Senyor 
Torres.  
 
Pren la paraula el senyor TORRES i diu: Si. Hola, buenas noches. El tema de los 
contenedores de la poda, de momento no lo tenemos contemplado porque aparte 
creemos que podría ser un mal invento porque se utizarían esos contenedores para 
todo menos para lo que tendría que ser. De momento, queremos probar con el 
tema éste de sacas y bueno, es una prueba que queremos hacer a partir del 1 de 
junio. Y a medida que vaya avanzando y vayamos viendo, pues iremos tomando las 
medidas pertinentes que toquen. Si fuesen necesarias más sacas o si en un 
momento dado nos pudiésemos plantear lo de los contenedores. Yo, en concreto, 
no soy partidario del contenedor porque lo utilizaríamos para todo menos para lo 



que toca. Pero bueno, es una cosa que tendremos en cuenta. Esto de las sacas lo 
estan haciendo otros ayuntamientos y está funcionando bastante bien. Habrá que 
acabar de perfilar con los propietarios de las casas cómo va a funcionar 
exactamente el tema. La idea es dejar las sacas fuera cuando la tengan llena, y 
nosotros ya recogerla con un camión con pluma. Pero bueno, todo esto se irá 
perfilando a medida que vayan pasando los días. Esto es una. Y luego, sobre la 
hierba de la plaza de Can Ganduxé y todo esto, hemos puesto refuerzos en el tema 
de limpieza porque ahora tenemos un deportamiento bestial con el tema de las 
hierbas y hemos puesto, tanto a través de SERXAR como de TAHLER, y a través 
del Ayuntamiento, hemos puesto seis personas extras para poder atajar todo este 
problema y que nos pongamos un poquito al día. (Un regidor fa un comentari fora 
de micròfon). Si, si. 
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Si, ja ho sabem. 
 
Pren la paraula el senyor TORRES i diu: Pero en breve estará solucionado. 
Gracias. 
 
Pren la paraula la senyora PRUNA i diu: Si. Bona nit, senyora Pericas. Bé, a veure. 
Vostè em diu que no s’ha publicat res o que no ha sortit res. Si, es va publicar al 
febrer, us ho vam passar a tots els grups i, a més a més, va sortir publicat. El que 
va sortir de l’estació medidora que vam tenir al Consell del Poble per la indústria i 
després, també l’estudi que va sortir de la Diputació. Bé, ara, sobre les Taules de la 
qualitat de l’aire que n’hi ha hagut a Barcelona, en vam tenir el mes de març, ara el 
19 de maig a Granollers, i ara sí que és quan realment podrem treballar a partir de 
juliol tots els grups polítics amb els ajuntaments, tots els ajuntaments que estem en 
aquesta Taula de qualitat de l’aire s’ha de treballar, però a partir de juliol. Avui, 
aquesta tarda, ens han enviat l’esborrany del que es va parlar el dia 19 a 
Granollers, que és tot un seguit d’actuacions perquè li diguem si donem el vistiplau, 
o volem afegir-hi coses. Jo us ho puc passar, tot això, però ells ho enviaran a 
Barcelona, a la Generalitat i a Protecció Civil, i a partir de juliol és quan la 
Generalitat ens ho ha de posar als Protocols d’actuació. Fins ara, no hi havia un 
protocol d’actuació, s’està treballant perquè hi hagi aquest Protocol d’actuació. I 
aquest Protocol d’Actuació és, en episodis d’alta contaminació, reduir la velocitat a 
80 km, per exemple de Figaró per entrar cap aquí, ha d’haver-hi aquesta reducció. 
A Palautordera, també. A la Roca, a la sortida dels túnels, també. Aquí a la C17. És 
a dir, hi haurà unes reduccions de control quan hi hagi episodis de contaminació o 
no sé com, si serà ja per tot o ja posen que és en episodis de contaminació. Limitar 
circular vehicles més contaminants, tot això, s’ha dit però no sabem quan serà ni 
quin temps ho faran, a on serà perquè Granollers també diu: “Bé, nosaltres som els 
més contaminants”. Però què farem amb les Franqueses i Canovelles? Estan al 
costat. Per exemple, a les Franqueses ens surten bé les partícules de l’aire però 
clar, quan entrem a Granollers, que som veïns, què farem amb aquests cotxes? 
Vull dir que hi ha molta feina a fer i aquest protocol s’ha de treballar conjuntament, 
tots els disset ajuntaments, que ara se n’hi afegeixen dos més del Vallès Oriental. 
També és un control per a les indústries, ens demanen regals vials, que això 
bueno, en èpoques de molta contaminació limitar els bufadors que porten als 
espais d’obres i serveis, per netejar. Però tot això és en períodes d’alta 
contaminació. Què és ara? El que s’ha de treballar perquè també diuen per 
l’agricultura, que tampoc podrem llaurar en èpoques de contaminació alta. Ara es 
diuen moltes coses però la realitat és quan surti el document al juliol, és quan 
s’haurà de treballar i haurem de dir el que veiem bé i el que no veiem bé perquè hi 
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ha molt a dir, jo crec, hi ha molt a dir perquè la contaminació ens diuen que és tota 
per la circulació, pel trànsit, i jo crec que és molta feina però esperem que ens en 
podem sortir. Perquè Barcelona, és a dir, la Conselleria de Territori, ella ja deia que 
al desembre d’aquest any ja s’havien de començar amb aquestes reduccions. I 
Granollers era un dels municipis més afectats d’aquesta contaminació. I això és el 
que ara us puc dir. Però ja us ho passarem i això ho hem de treballar conjuntament 
tots els ajuntaments i tots els partits polítics.  
 
Pren la paraula el senyor JIMÉNEZ i diu: Senyor Bernabé, en el tema de la moció 
d’acord, dir que jo vaig dir que faria tots els possibles. Depén de l’informe tècnic 
que ens han de fer per revestir-lo una mica. No ha estat possible perquè la 
capacitat de treball ha estat molt justa en aquests últims dies però sí que ja han 
iniciat el redactat. Per tant, el que sí que veurà és que la setmana que vé el 
remetrem a tots, perquè ja ens adherim tots i facin les aportacions. O sigui que serà 
en breu, la propera setmana el tindran, aquest redactat, perquè no només és de 
Corró d’Amunt: farem extensió a la demanda perquè sigui a tot el municipi. 
Evidentment que dels més afectats és Corró d’Amunt. Per tant, sí que haurem de 
fer una especificació de Corró d’Amunt posant algun detall de més en aquesta zona 
que no pas de forma genèrica. Si, si, té vostè raó. Senyor Profitós, nosaltres hem 
fet xerrades ja a la ciutadania. Jo suposo que la preocupació seva és que nosaltres 
podem donar una bona informació a les persones de les Franqueses que estiguin 
preocupades per si tenen o no tenen aquesta incidència. Crec que el servei està 
funcionant. No ho crec, ho afirmo, que està funcionant. I també motivem aquestes 
reunions nostres. Vostè diu que si és que ja ho sabem tot pel fet que no hem anat 
però quan ja hi he anat a quatre reunions en que m’han informat diferents 
col·lectius que un ha estat el Col·legi d’Advocats i no el Col·legi d’Economistes, el 
propi Consell i la Diputació de Barcelona, home, no sóc un expert però per donar 
una informació sí que tinc. No obstant, tenim una tècnica qualificada a Consum, 
aquí a l’Ajuntament, que cada dia atèn consultes. És més, adrecem a les persones 
que vostè també va assistir a la conferència i que van ser els que van fer tota la 
presentació de com havien de fer els tràmits, també els tornem a reinvertir. Per tant, 
senyor Profitós, jo no vaig anar però escolti, no hi ha debat per això, però nosaltres 
estem donant aquesta informació i el que em preocupa a mí és donar la informació 
a la població nostra. No sé si és que li he de donar explicació de tot allò al que hi 
vaig o no hi vaig. (El senyor Profitós fa un comentari fora de micròfon. El senyor 
Alcalde diu que ja ha acabat).  
 
Pren la paraula el senyor GANDUXÉ i diu: Bona nit. Senyor Profitós, sobre la seva 
pregunta de quan la Comissió es reunirà: en breu, no trigarem gaire. I sobre la 
segona (aquesta és més complicada, ja), vostè diu les torres d’alta tensió. Home, 
això és un tema econòmic. Ha de ser costòs. Tot i així, l’he de dir que parlaré amb 
el tècnic que porta la direcció del Falgar i li faré esment a veure què suposaria 
treure aquestes torres. Em comprometo a fer-ho i quan ho tingui els hi passaré. 
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Bé, per finalitzar. Prenc nota del tema del 
Butlletí, almenys ho mirarem. El tema de les dates de l’aigua jo vull comprovar-ho, 
ara no li puc donar resposta. ho comprovarem. Potser es va aprovar amb un 
esborrany, no ho sé. Però el que es va aprovar és demanar una subvenció. No es 
va aprovar el projecte, es va aprovar demanar una subvenció. El tema de sancionar 
els conductors que es passin el semàfor en vermell a la carretera de Corró d’Amunt 
amb Marata, al camí, en prenc nota. A partir d’aquí ho traslladaré també a l’equip 
de govern. (Diferents regidors fan comentaris fora de micròfon). Si us plau. En el 



tema de l’Àlvarez, els animals, li traslladaré, en aquest aspecte. El que diu vostè no 
és normal, no hauria de ser normal i no hauria de passar, que evidentment els 
gossos beguin en un lloc on beuen els nostres fills o bebem nosaltres mateixos. 
Han de tenir els seus espais, en aquest aspecte i per això hi ha una zona d’esbarjo 
per gossos darrera l’Església en que hi ha lloc per beure. També a Bellavista i en 
crearem, si podem, tres més: una a Corró d’Avall, una a Llerona i una altra a 
Bellavista, al Mirador. És el que estem estudiant però a cada zona d’esbarjo va 
també el seus diners en aquest aspecte. I crec que ho hem contestat quasi bé tot 
per tant, donem per finalitzat el Ple i passaríem a les preguntes del públic, que els 
hi demano que aixequin la ma. Tenen dos minuts per formular la pregunta i en 
representació de PAH, només una persona en representació de tots, com hem 
quedat sempre. Si? (Una persona del públic fa un comentari fora de micròfon). Si, 
si, ell, ell, David, si.  
 
 

  

El President aixeca la sessió, de la qual, com a secretari estenc aquesta acta.                          
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