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  ACTA  

 

Expedient núm.:  Òrgan col·legiat:  

PLE/2017/9  El ple  

  

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ  

Tipus de convocatòria  Ordinària 

Data  26 / d’octubre / 2017  

Durada  Des de les 20.00 fins a les 22.00 hores  

Lloc  Sala d'Actes de la Casa Consistorial  

Presidida per  Francesc Colomé Tenas  

Secretària Maria Llonch Llonch 

Interventor accidental  Joaquim Bach Fabregó  

  

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  

José Antonio Aguilera Galera, quart tinent d’alcalde SÍ 

Javier Álvarez Álvarez, cinquè tinent d’alcalde NO 

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 NO 



José Alexander Vega Sabugueiro, regidor SÍ 

Juan Antonio Marín Martínez, regidor SÍ 

Àngel Profitós Martí, regidor SÍ 

Rosa Maria Cassà Vila, regidora SÍ 

Francesc Torné Ventura, regidor SÍ 

Joaquim Bach Fabregó, interventor accidental SÍ 

Maria Llonch Llonch, secretària  SÍ 

  

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

  

A) PART RESOLUTIVA  

  

Aprovació de l'acta de la sessió anterior 

El president demana si hi ha alguna esmena en l'esborrany de l'acta de la sessió 
anterior i a continuació es procedeix a l'aprovació i signatura de l'acta de la sessió 
anterior del dia 27 de juliol de 2017. 

  

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

Donar compte de la renúncia del senyor Javier Álvarez Álvarez al càrrec de 
regidor en representació del grup municipal Partit Popular de la Corporació 

Es dóna compte de la compareixença del regidor senyor Javier Álvarez Álvarez, del 
grup municipal Partit Popular, efectuada davant la secretaria de l'ajuntament, en data 
21 de setembre de 2017, en què manifesta la seva renúncia al càrrec de regidor de la 
Corporació. 
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Molt bé. Excusar la presència del senyor 
Javier Álvarez perquè està venint de Milà amb el cotxe, encara està a la frontera, no 
crec que arribi. Deixeu-me que l’Alcalde agraeixi aquests sis anys que l’hem tingut 
de regidor. Jo crec que ha sigut una persona noble, que ha treballat pel seu poble, 
independentment que no compartíssim principis de país, però sempre havíem dit 
que ens havíem de dedicar al poble i prendre decisions pel poble. Ha sigut una de 
les persones que, tot i sota les sigles del PP, que ha sigut honesta, i deixeu-me que 
us expliqui el perquè de la seva dimissió, perquè ho ha explicat ell però és bo fer-ho 
públic. El partit el va trucar, la Direcció Nacional del PP el va trucar, dient que havia 
de trencar el pacte a les Franqueses i deixar el govern en minoria. Ell, quan va anar 
a Barcelona, els hi va dir: “No, és que no està en minoria. Jo sóc regidor del PP i 
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sóc l’únic regidor del PP que està al govern, no sent necessari. I ho estic perquè 
tinc un pacte i un compromís amb el govern de poble, i no de país”. El partit li va dir 
que havia de trencar el govern, que havia d’anar a l’oposició, i ell, per principis, va 
dir: “Ho acato”. Ell no deixa de ser del PP, és així, les coses no es canvien de la nit 
al dia, ell no deixa de ser del PP, però d’aquell branca diguem-ne, bueno, ja m’heu 
entès, la branca aquella no del Millo, del Casado i aquesta gent, sinó una branca 
molt més moderada. Ell va dir: “Surto del govern, però alhora plego de regidor i 
estripo el carnet del PP”. Per tant, en aquests moments ja no és militant del PP. 
Això crec que l’honra. Si hagués vingut, li haguéssim entregat en el regidor sortint 
aquesta façana de l’Ajuntament, pels sis anys de treball, i posa “En agraïment a 
Javier Álvarez Álvarez, pels anys de dedicació com a regidor. Ajuntament de les 
Franqueses del Vallès. Setembre de 2017”. Que quan el vegi (perquè l’he dit que 
ens ha de pagar un dinar) li farem entrega. Javier, si ens estàs veient, molt sort a la 
vida i gràcies (hi ha les càmeres, eh? no ho estic fent al cielo). Però bé, gràcies per 
la feina feta. Molt bé. Jo demanaria també un aplaudiment com a regidor, qui vulgui. 
Molt bé. Li farem entrega, a en Javier. Si. Senyor Bernabé. Si, perdó, torn obert de 
paraules. Senyor Bernabé. 
 
Pren la paraula el senyor BERNABÉ i diu: Bé. Jo també conec al Javier Álvarez. 
Crec que és una gran persona, crec que el que ha fet, realment l’honora, perquè ell 
podia haver-se quedat aquí com a regidor no adscrit i haver-se mantingut dintre de 
l’equip de govern, i ha decidit ser fidel a la llista amb la que es va presentar per un 
cantó, però també als seus ideals, estripant el carnet i deixant de ser regidor. I 
m’afegeixo al que tú has dit. Ara, el de l’homenatge, em sembla que és el primer 
cop que es fa aquí, amb regidors que han plegat i em sembla més un toque a un 
amic que un toque a un regidor que se’n va. Per tant, o ho instaurem o no ho 
instaurem. Aquí hi ha regidors que han plegat del grup SOCIALISTA, del grup 
d’ESQUERRA, del grup nostre un regidor va estar deu anys aquí sentat i jo no 
recordo. Sí, a tu també t’ho van fer, al senyor Gontán se li va fer. Per tant, si 
demano si es fa, que no sembli com un pagament als serveis prestats. Gràcies.  
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: El senyor Gontán es va fer més que res 
per tota la trajectòria. Aquí, evidentment, hi ha hagut regidors que han plegat, han 
estat poc temps, però estem parlant, el senyor Gontán va estar molts anys, per tant 
jo crec, bé tothom s’ho mereix, però. I el senyor Álvarez ha estat sis anys. Agafem 
els dos polos, no es fa amb mala fe. (El senyor Bernabé fa un comentari fora de 
micròfon). Bé. Alguna intervenció més? Molt bé, passaríem al punt número 3. 
 

  

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

Donar compte de l'informe d'intervenció de seguiment del pla d'ajust 
corresponent al segon 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 
SEGUNDO 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 el segundo trimestre de 2017, y la fecha 
límite para ello es el día 31 de julio 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 – SEGUNDO TRIMESTRE 2017 
 
MEDIDAS DE INGRESOS 
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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. La recaudación 
realizada hasta este segundo trimestre asciende a 2.127.903,57 euros 
 
b) Revisión catastral  
 
En aplicación de la Ley 16/2012, de 27 de diciembre, por la que se adoptan diversas 
medidas tributarias para consolidación de las finanzas municipales, el Ayuntamiento 
de las Franqueses del Vallés se acogió durante el primer trimestre de 2013 a la 
actualización de los valores catastrales de los bienes inmuebles urbanos por 
aplicación de los coeficientes previstos, a estos efectos, en las Leyes de 
Presupuestos Generales del Estado que entró  en vigor a partir del ejercicio 2014. 
 
Asimismo este Ayuntamiento fue incluido en el proceso de Regularización prevista 
para todos los municipios entre 2014-2015, para el primer semestre de 2014.  
Durante el ejercicio 2014 la empresa designada por la Dirección General del Catastro 
comunicó al Ayuntamiento la apertura de 566 incidencias por omisiones y/o 
regularizaciones en IBI. De este total de 566 incidencias, 190 no comportaron atrasos 
y fueron  incorporados al padrón de 2015.  Las 376 restantes comportaron atrasos 
(2014-2013-2012 y 2011) además de ser incorporadas al padrón de 2015. 
 
Las incorporaciones al padrón supusieron un aumento de unos 250.000 euros. Del 
total  liquidaciones de los atrasos previstas se practicaron unas 300 liquidaciones por 



un importe total de 540.000 euros. Las restantes no se pueden practicar por tener 
alegaciones pendientes de resolución por parte de la dirección general del Catastro. 
 
En el cuarto trimestre de 2016, una vez resultas las alegaciones, se pudieron 
practicar las liquidaciones con los correspondientes atrasos de los 4 ejercicios no 
prescritos por un importe total de unos 110.000 euros. A fecha 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 
ascendieron a 3.898,89 euros, durante el segundo trimestre está en trámite  una 
licencia per importe de 170,00 euros. La  previsión anual asciende 15.600 euros. 
 
b) Inspección IAE, tasa de recogida residuos, tasa de entrada de vehículos y tasa 
aprovechamiento especial de dominio público.  
 
Aunque no es una medida incluida en el plan de ajuste, en el ejercicio 2016 se 
contrató 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 el segundo trimestre 
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ascendieron a 247.102,44€. Las actas realizadas el cuarto trimestre de 2016 
ascendieron a  710.091,65€, con unas infracciones liquidadas por importe de 
48.649,99€. 
 
Los derechos reconocidos per IAE aumentaron en  456.922,39 euros respeto al 
ejercicio 2015, los derechos reconocidos en concepto de tasa de recogida y 
eliminación de residuos sólidos urbanos en 101.256,95 euros respeto al ejercicio 
anterior. La tasa por entrada de vehículos se redujo 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. 
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 
trimestre 6.636,25€. La recaudación efectuada hasta el segundo  trimestre asciende 
a 143.772,06€ con lo que se espera se cumplan las previsiones. 
  
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. A fecha 30 de junio de 2017 la recaudación asciende a 816.849,39 euros 
 
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 
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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 (actualmenteTecnocatalana 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 realizó la liquidación del canon correspondiente al 
ejercicio 2015 por importe de 54.960 euros. En el cuarto trimestre de 2015 se  aprobó 
una modificación del convenio a raíz de la petición de la empresa concesionaria 
motivada por el contexto de crisis en el sector. Esta modificación supondrá pasar de 
una cuota fija a un importe variable en función de las toneladas de residuos tratadas, 
a comunicar en el mes de enero de cada ejercicio.  
Durante el primer trimestre de 2016 la liquidación efectuada correspondiente al 
ejercicio 2015 por importe de 54.960€ se ha reducido a 11.500 euros, una reducción 
de 43.460,00 euros. 
Durante el primer trimestre de 2017, se ha practicado y cobrado la liquidación 
correspondiente al ejercicio 2016 por importe de 15.157,87 euros, lo que 
supone una reducción de 39.802,13 euros respecto a los 54.960 euros previstos en 
el plan de ajuste 
 
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 (posteriormente Sidorme Hotels, SA y actualmente SCPI CORUM 
CONVICTIONS) 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 ascendió 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 
 
El segundo 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. El canon 
correspondiente al ejercicio 2016 se liquidó en el mes de diciembre de 2016. 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, pero 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 hasta este segundo trimestre ascienden a 787.000 euros. 
La recaudación efectuada hasta este segundo trimestre del ejercicio 2017 ha 
ascendido a 343.685,38€ (ejercicio corriente 155.232,58€ y cerrados 188.452,80€).  
 
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 
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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 mantienen los datos respecto del 
primer trimestre, siendo un total de cuatro vacantes por jubilación justificadas por 
situación excepcionalidad y prioridad de los Servicios, sin producirse ahorro. 
 
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 iniciando des 1 de enero de 2017 una nueva 
previsión de ahorro en seguridad social (desempleo i FOGASA) ascendiendo éste a 
3.464,15.-€ para este segundo trimestre. Ahorro acumulado desde el primer 
trimestre es de 6.940,21.-€, ascendiendo la previsión anual de ahorro a 13.800 
euros.  
 
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 
prevee 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 segundo trimestre de 2017 es de 2.428,38.-€. Ahorro 
acumulado des de el primer trimestre de 4.967,93,-€, ascendiendo la previsión 
anual de ahorro a 9.700 euros.  
 
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 62.712,70 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. Esta 
aplicación presupuestaria tiene condición de ampliable, según establecen las bases 
de ejecución del presupuesto para el ejercicio 2015 en contrapartida con el aumento 
de recaudación  por este concepto motivada por las inspecciones efectuadas. 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. El aumento de gasto respecto el ejercicio anterior ascendió a 
8.769,42€. 
 
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 
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aumento de recaudación  por este concepto en el Impuesto de Actividades 
Económicas, que fue 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, ampliables según bases de ejecución del 
presupuesto. Las obligaciones reconocidas hasta el momento ascienden a 
3.014,71€, lo que supone una disminución del gasto respecto al ejercicio 
anterior de 43.000 euros, correspondiendo a este segundo   trimestre un ahorro 
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 segundo 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, 
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prorrogable tácitamente per periodos anuales sucesivos. 
 
Se había previsto que con la negociación de la prórroga del convenio que se 
efectuaría en el mes de septiembre de 2012 se obtendría un ahorro anual de 11.000 
€ (facturan 11 meses-1.000 € mensuales). Para el ejercicio 2012 se estimó un ahorro 
de 3.000 euros. 
 
La prórroga del convenio se realizó en agosto de 2012, por 3 ejercicios, y de los 
41.000 euros anuales del ejercicio 2011 se pasó a un gasto máximo anual de 31.000 
euros (6.000 € como  patrón jurídico y un máximo de 25.000€ en aportación a 
gastos). El ahorro efectuado en el ejercicio 2012 por este motivo fue de 5.000 euros, 
teniendo en cuenta que el gasto anual producido fue de unos 36.000 euros.  
 
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€ y 
el producido durante el segundo trimestre asciende a 4.648,10€, 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 llegó a formalizar. 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 ahorro correspondiente al primer trimestre de 2017 es de 35.000 euros.   
 
El 24 de febrero de 2017 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 ha iniciado el día 1 de abril de 2017. 
 
Con la nueva adjudicación, que supone más servicios y más vehículos, el gasto 
anual se incrementará en unos 262.000  euros que supone un aumento del  gasto 
trimestral de 65.500 euros, siendo la previsión de aumento de gasto para este 
ejercicio 2017 de 161.500 euros 
 
b) Renegociación contrato limpieza edificios municipales 
 
Se había previsto prorrogar el contacto durante el ejercicio 2012, y se estaba 
negociando una mejora con la empresa titular, que ofrecía un aumento del servicio al 
mismo costo (la limpieza de un centro escolar que hasta ahora no estaba incluida en 
el convenio y supondría un ahorro anual de 40.000 euros, que para el ejercicio 2012, 
teniendo en cuenta las fechas, estimaba un ahorro de 12.000 €). No se logró llegar a 
ningún acuerdo y finalmente el Ayuntamiento licitó el servicio que fue adjudicado 
durante el ejercicio 2013 por importe de 500.968,62 € ( 414.023,65 € + IVA).  
 
El coste del servicio de limpieza del anterior contrato, junto con la limpieza del centro 
escolar y la limpieza de las dependencias de la sociedad municipal Les Franqueses 
Entorn Verd, SL era de unos 500.000 euros. Aparentemente hubo ningún ahorro, 
pero hay que tener en cuenta la subida del IVA del 3%. 
 
Durante el cuarto trimestre de 2013, el ayuntamiento tubo que modificar el contrato 
suscrito con la empresa IDONIA-NATUR,SL en 49.634,35 euros anuales, para incluir 
nuevas necesidades de limpieza derivadas del incremento en la frecuencia de uso de 
diversos centros, del uso de espacios que no se utilizaban con anterioridad, del 
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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 
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 
trimestre de 2017 el aumento del gasto respeto al ejercicio anterior es de 
2.479,83 euros, correspondiendo a la inclusión de  nuevas dependencias en el 
ejercicio anterior, estimándose el aumento del gasto anual en 9.919,32 euros 
 
c) Nuevo contrato de mantenimiento de edificios municipales 
 
Se había previsto la licitación de un nuevo contrato de mantenimiento de los edificios 
municipales. Se esperaba una reducción del coste de un 25%, con lo que se 
esperaba una reducción de 25.000 euros anuales.  
 
Durante el ejercicio 2012 se efectuó una mejor gestión del servicio, reduciendo las 
facturaciones fuera del convenio, pasando de unas obligaciones de 150.489,06 euros 
el ejercicio 2011 a 119.401,74 euros en el ejercicio 2012 y a 95.327,59 euros en el 
ejercicio 2013. Hasta 30 de septiembre de 2014 se reconoció obligaciones por 
importe de 60.339,16 euros 
 
Durante el segundo trimestre de 2014 se adjudicó el nuevo contrato (dos años 
prorrogable uno más) por 46.200 euros + IVA lo que supuso un ahorro de 47.500 
euros anuales. El inicio del servicio por la nueva empresa entró en vigor desde el día 
1 de julio de 2014, con lo que el ahorro producido en 2014 fue de 23.750 euros. 
 
Para el ejercicio 2015  se estimó un ahorro de 80.000 euros anuales, pero debido a la 
incorporación de nuevos equipamientos municipales y que hasta la fecha se 
realizaba únicamente un mantenimiento correctivo, el ahorro producido ha sido 
inferior. Se estaba implantando un mantenimiento preventivo y normativo, pasando 
de un operario a 1,5 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€.  
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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)  
 
Los consumos correspondientes a el primer trimestre de 2017 asciendieron a 
15.372,24 euros.  

 Voz: Telefonía fija y móvil 12.278,92 euros suministrados por Vodafone 
 Datos: 250,12€ suministrados por Vodafone Ono,  1.863,31€ suministrados 

por Eurona y 970,89€ suministrados por Movistar 
 
Los consumos acumulados hasta este segundo trimestre de 2017 ascienden a 
30.256,22 euros.  

 Voz: Telefonía fija y móvil 24.356,92 euros suministrados por Vodafone 
 Datos: 250,12€ suministrados por Vodafone Ono, 1.863,31€ suministrados 

por Eurona y 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 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 ascendieron 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 ascendió 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 segundo trimestre asciende a 
56.366,07 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 
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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 el primer trimestre de 2017, se disponía totalidad de las facturas correspondientes 
a los consumos del ejercicio 2016 El ahorro real producido ascendió 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 
 
Equipamientos municipales 
 
Por otra parte se han revisado las potencias contratadas en todos 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 ascendió 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  de 14.580 euros. 
 
En el 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 el 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 1.200W 

 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 el segundo trimestre  de 2017 se ha realizado las siguientes medidas de 
sustitución de iluminarias por tecnología led en los equipamientos municipales.  

 En la Escuela Joan Sanpera i Torras se ha sustituido la iluminación a 
tecnología led lo que supone pasar de una potencia de 28.723W a una de 
12.000W, lo que supone una reducción de un 55% 



 
El ahorro total producido en 2016 ascendió 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 aunque en estos momentos se hace difícil su valoración 
económica 
  
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 euros y 
durante el segundo por importe de 27.016,77 euros, 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 
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Anexo 5: Informe trimestral de seguimiento de deuda comercial 
 
Anexo 6: Operaciones con derivados y otro pasivo contingente 
 
Anexo 7: Informe sobre finalización del plan de ajuste 
 
4. CONCLUSIÓN 
 
El objetivo del plan de ajuste era la generación de suficientes recursos para poder 
proceder a la devolución de la operación de endeudamiento, con unos indicadores, a 
lo largo del período de su vigencia, positivos: remanente de tesorería, recursos 
generados netos, cumpliendo los objetivos de estabilidad presupuestaria y 
sostenibilidad financiera, dando cumplimiento asimismo a los plazos previstos para el 
pago de las obligaciones de la entidad local. A final del ejercicio se cumple en 
términos generales con las medidas y se cumple con el objetivo básico del Plan de 
Ajuste, generar recursos suficientes para atender el préstamo concertado en su día.  
 
Las previsiones contemplan: 
 
1. Cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria. 
 

No se prevé que se incumpla con el objetivo de estabilidad presupuestaria 
cuando se efectúe la liquidación del ejercicio 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. Durante el segundo trimestre de 2017 la mejora por el lado de los 
ingresos ha sido de 8,25 miles de euros. La proyección anual estimada asciende 
a 47,91 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. Durante el segundo trimestre del 
ejercicio 2017 el ahorro  asciende a  139,31 miles de euros. La proyección anual 
estimada asciende a 231,58 miles de euros, siendo los ahorros acumulados por 
el lado de gastos hasta el presente ejercicio de 1.187,25 miles de euros. 
 

4. No se ha recibido ningún aval público durante este trimestre.  
 

5. No se ha realizado ninguna operación con derivados y otro pasivo contingente 
 
6. 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. 

 
7. 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. 

 
8. Respecto a la finalización del plan de ajuste, no se prevé para este ejercicio 

 
 
 
Pren la paraula el senyor JIMÉNEZ i diu: Bona tarda, bona nit. Com cada trimestre, 
és un procediment que donem compte, és una obligació que te l’Interventor de la 
Corporació, de facilitar totes aquestes dades a l’Estat espanyol i, per tant, en 
compliment d’aquesta normativa es presenten aquests comptes. Per tant, això val 
per tots els punts que tenen la mateixa referència.  
 

El senyor President demana si hi ha alguna intervenció al respecte. 
 
No es produeix cap intervenció. 
9.  

  

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 30 de juny 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 30 de juny 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 9.582.359,48 euros 
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 Aquest informe de l’estat d’execució del pressupost a 30 de juny de 2017 ha 

estat tramès al Ministeri d’Economia i Hisenda en data 31 de juliol 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 segon  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 
 Perfil venciment deute propers 10 exercicis 

 
S’hi afegeixen els annexes següents: 
 

 Ajustos informe d’avaluació amb normes SEC 
 Detall inversions financerament sostenibles 
 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 



 Detall inversions financerament sostenibles 
 
Primer,- DONAR COMPTE  al ple de l’ajuntament de l’estat de l’execució dels 
pressupostos a corresponents al segon  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 
 
 
Pren la paraula el senyor VEGA i diu: Gràcies. Bona nit. Una pregunta en referència 
a l’empresa municipal d’Entorn Verd, SA. Per què encara segueix present en els 
nostres documents? Per tant, per què no s’ha liquidat aquesta empresa? La voluntat 
d’aquest govern va ser liquidar les empreses públiques del municipi i volem que ens 
expliquin perquè Entorn Verd encara no s’ha liquidat, si encara falta gent per firmar, 
per signar actes, o si hi ha algun altre problema. Gràcies. 
 
Pren la paraula el senyor JIMÉNEZ i diu: Bé. Si alguna cosa que no (El senyor 
Alcalde li demana que s’aturi un moment perquè no funciona els micròfons. Fan unes 
comprovacions per veure si funcionen).  
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Som-hi? Vinga. Senyor Jiménez.  
 
Pren la paraula el senyor JIMÉNEZ i diu: Si? Bé. Molt bé. Sí, per informar-li. Ja tenim 
l’ok de la Registradora. Per tant, no voldria dir els dies exactes però al voltant de 
quinze dies hauria d’estar ja tot solucionat. Sempre revisen les escriptures i, si hi ha 
alguna modificació, ens demanen i s’han de fer rectificacions. Però ja tenim l’ok i, per 
tant, el tràmit de Registre. I per tant, després, l’altre tràmit és donar-la de baixa del 
Ministeri.  
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Alguna intervenció més? Passaríem al punt 
número 5.  
 

  

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 
segon 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 segon trimestre 
de 2017,  emet el següent  
  
INFORME  
SEGON TRIMESTRE  2017           
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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 21,47 1.511.097,83    4,16 1.120.993,33    14,10 
Patronat Municipal de Cultura -0,97 334241,62    -12,05 60.633,26    -2,67 
Patronat Municipal d'Esports 4,21 89.573,53    -8,51 59.120,95    -0,85 

Les Franqueses Entorn Verd, SA 0,00 
                

0,00    0,00 
             

0,00    0,00 

PMP GLOBAL   
          

1.934.912,98      1.240.747,54    11,31 
  
Aquesta informació ha estat tramesa al Ministeri d’Hisenda i administracions 
públiques dins del termini establert, abans del 31 de juliol  de 2017, i es publicarà al 
portat web de l’ajuntament tal i com s’estableix a l’apartat 2 de l’article 6 de l’esmentat 
Reial Decret 635/2014. 
 
 
El senyor President demana si hi ha alguna intervenció al respecte. 
 
No es produeix cap intervenció. 
 

  

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 segon 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 segon trimestre de l’exercici 2017, que 
han de ser tramesos al ministeri abans del 31 de juliol de 2017, amb les dades 
següents: 
  
Primer.- Relació de pagaments efectuats en el trimestre 
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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 51,69 dies i el termini mig del pendent de 
pagament és de 33,32 dies. 

2. Els pagaments totals realitzats durant el segon trimestre de l'exercici  2017 han 
estat de 1.515.350,48€ corresponents a 988 factures, dels quals 1.013.854,60€, 
corresponents a 693 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 segon trimestre 
de l'exercici 2017 importen la quantitat de 1.192.581,48€, i correspon a 792 
factures, en les quals s'està incomplint amb el termini legal segons la normativa de 
morositat  en 32 factures per un import de 3.916,61€. 

  
        Patronat municipal de cultura 
  

1. El termini mig de pagament és de 23,80 dies i el termini mig del pendent de 
pagament és de 18,63 dies. 

2. Els pagaments totals realitzats durant el segon trimestre de l'exercici 2017, han 
estat de 336.523,27€ corresponents a 307 factures, dels quals 192.682,54€, 
corresponents a 130 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 segon trimestre 
de l'exercici 2017 importen la quantitat de 62.440,62€, i correspon a 80 factures, 
en les quals s'està incomplint amb el termini legal segons la normativa de 
morositat en 7 factures per un import de 2.551,24€. 

             
Patronat municipal d’esports 

  
1. El termini mig de pagament és de 33,18 dies i el termini mig del pendent de 
pagament és de 21,35 dies. 

2. Els pagaments totals realitzats durant el segon trimestre de l'exercici 2017, han 
estat de 91.719,86€ corresponents a 151 factures, dels quals 38.638,06€, 70 
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 segon trimestre 
de l'exercici 2017 importen la quantitat de 60.196,48€, i correspon a 108 factures, 
en les quals s'està incomplint amb el termini legal segons la normativa de 
morositat en 33 factures per un import total de 17.012,64€. 

  
Entorn Verd, SA 



             
No s’ha realitzat pagaments corresponents al segon 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 segon trimestre de 2017 ni hi ha 
factures pendents. No es pot donat de baixa al Ministeri fins que estigui inscrita la 
dissolució al registre 
 
 
El senyor President demana si hi ha alguna intervenció al respecte. 
 
No es produeix cap intervenció. 
 

  

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

Proposta d'aprovació de la modificació del règim de dedicació del regidor de 
Relacions Institucionals, Hisenda i Polítiques Socials de la Corporació 

VISTA la instància presentada pel regidor Sr. Ferran Jiménez Muñoz en data 6 de 
setembre de 2017 i amb registre d’entrada número 2017-E-RE-1145, en la qual 
manifesta que en data 25 de setembre de 2017 passarà a percebre la pensió de 
jubilació i que, per tant, sol·licita “deixar el seu càrrec de regidor amb dedicació 
exclusiva per passar a ser regidor sense dedicació”.  
  
TENINT EN COMPTE que el senyor Ferran Jiménez Muñoz té delegada la direcció 
política de les àrees de Relacions Institucionals, Hisenda i Polítiques Socials, segons 
Decret de l’alcalde núm. 2016/1665 de data 2 de juny.  
  
VIST que el Ple de l’ajuntament, en sessió de 30 de juny de 2016, va adoptar els 
acords següents:  
  
“Primer.- DEIXAR SENSE EFECTE l’acord primer, segon i tercer relatiu a 
l’ESTABLIMENT DEL RÈGIM DE DEDICACIÓ I DE LES RETRIBUCIONS DELS 
CÀRRECS ELECTES I INDEMNITZACIONS aprovat en sessió de Ple de data 9 d 
juliol de 2015. 
  
Segon.- ESTABLIR, amb efectes de 2 de juny de 2016, que els càrrecs de la 
Corporació que a continuació es relacionen s’exerciran en règim de dedicació 
exclusiva o parcial, segons els casos i ateses les delegacions efectuades i amb les 
retribucions anuals que tot seguit es determinen: 
  

Càrrec Dedicació Retribució 
ALCALDE, REGIDOR DE RÈGIM INTERN I 
PROCESSOS ESTRATÈGICS 
  

100% 50.000,00 € 

REGIDOR D’URBANISME, ACTIVITATS I 100% 40.000,00 € 
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HABITATGE 
  
REGIDOR DE RELACIONS INSTITUCIONALS, 
HISENDA I POLITIQUES SOCIALS 
  

100% 40.000,00 € 

REGIDOR D’ESPORTS, PARTICIPACIÓ I 
RELACIONS CIUTADANES 
  

100% 40.000,00 € 

REGIDORA DE SANITAT I SALUT PUBLICA, 
GENT GRAN, AGRICULTURA, TERRITORI I 
SOSTENIBILITAT 
  

75% 30.000,00 € 

REGIDOR DE SEGURETAT CIUTADANA I PLA DE 
BARRIS 
  

70% 28.000,00 € 

REGIDOR D’OBRES I SERVEIS 
  

50% 20.000,00 € 

REGIDOR D’EDUCACIÓ 
  

50% 20.000,00 € 

REGIDORA DE CULTURA, INFÀNCIA I 
JOVENTUT 
  

50%     20.000,00  € 

  
Els membres de la corporació esmentats seran donats d’alta en el règim general de 
la Seguretat Social i percebran les seves retribucions en catorze pagues, dotze 
corresponents a les diferents mensualitats de l'any i les dues restants corresponents 
a les mensualitats de juny i desembre.   
  
La percepció de les retribucions dels càrrecs electes amb dedicació exclusiva serà 
incompatible amb l’exercici de tot tipus d’activitats retribuïdes i amb la de qualsevol 
altra retribució amb càrrec als pressupostos de les Administracions Públiques i dels 
Ens, Organismes i Empreses d’elles dependents, sense perjudici de les dietes i 
indemnitzacions que els pugui correspondre per la seva assistència als Consells 
d’Administració o òrgans de govern d’entitats o empreses públiques o privades, fins a 
un màxim de dos. També serà incompatible amb les indemnitzacions que 
s’estableixen en l’apartat quart de l’acord de Ple de 9 de juliol de 2015, relatiu a 
l’establiment del règim de dedicació i de les retribucions dels càrrecs electes i 
indemnitzacions 
  
La percepció de les retribucions dels càrrecs electes amb dedicació parcial portarà 
inherent l’exercici de les funcions anteriorment detallades i una presència efectiva 
mínima a l’Ajuntament dels percentatges indicats, respecte de la jornada ordinària 
setmanal del personal funcionari de la corporació, sent compatible amb l’exercici 
d’altres activitats retribuïdes, en els termes previstos per l’article 75 de la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim local, en concordança amb el que 
disposa la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del personal al servei 
de l’Administració pública. També serà incompatible amb les indemnitzacions que 
s’estableixen en l’apartat quart de l’acord de Ple de 9 de juliol de 2015, relatiu a 
l’establiment del règim de dedicació i de les retribucions dels càrrecs electes i 
indemnitzacions 



  
Tercer.- Les despeses que es deriven del present acord aniran a càrrec del 
pressupost municipal de la corporació, sens perjudici que es procedeixi, si s’escau, a 
la tramitació dels expedients de modificació de crèdit necessaris per a l’executivitat 
del present acord. 
  
Quart.- TRASLLADAR el present acord a tots els Grups Municipals, i a l’àrea de 
règim intern per tal que procedeixin a cursar la corresponent alta dels membres amb 
dedicació exclusiva o parcial al règim general de la Seguretat Social.   
  
Cinquè.- PUBLICAR íntegrament el contingut del present acord al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona i al tauler d’anuncis de la Corporació, en compliment del que 
disposa l’article 75.5 de la Llei de Bases de Règim Local.” 
  
VIST l’informe de la Secretària de data 6 d’octubre de 2017. 
  
DE CONFORMITAT amb la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de bases del règim 
local (LRBRL); el Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el 
reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF); la 
Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del personal al servei de les 
administracions públiques; la Llei 3/2015, de 30 de maig, reguladora de l’exercici dels 
alts càrrecs de l’Administració General de l’Estat; el Reial Decret legislatiu 8/2015, de 
30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General de la Seguretat Social 
(TRLGSS); i el Reial decret 1132/2002, de 31 d’octubre, de desenvolupament de 
determinats preceptes de la Llei 35/2002, de 12 de juliol, de mesures per a 
l’establiment d’un sistema de jubilació gradual i flexible.   
  
Per tot això l’alcalde proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents 
  
ACORDS: 
  
Primer.- MODIFICAR el règim de dedicació del regidor de Relacions Institucionals, 
Hisenda i Polítiques Socials, amb efectes des del dia 25 de setembre de 2017, en 
què deixa d’exercir el càrrec en règim de dedicació exclusiva. 
  
Segon.- MODIFICAR l’acord adoptat pel Ple en sessió del dia de 30 de juny de 2016, 
en què es va establir el règim de dedicació i retribucions dels membres de la 
Corporació, que queda determinat, amb efectes des del dia 25 de setembre de 2017, 
com s’indica a continuació:     
  

Càrrec Dedicació Retribució 
ALCALDE, REGIDOR DE RÈGIM INTERN I 
PROCESSOS ESTRATÈGICS 
  

100% 50.000,00 € 

REGIDOR D’URBANISME, ACTIVITATS I 
HABITATGE 
  

100% 40.000,00 € 

REGIDOR D’ESPORTS, PARTICIPACIÓ I 
RELACIONS CIUTADANES 
  

100% 40.000,00 € 
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REGIDORA DE SANITAT I SALUT PUBLICA, 
GENT GRAN, AGRICULTURA, TERRITORI I 
SOSTENIBILITAT 
  

75% 30.000,00 € 

REGIDOR DE SEGURETAT CIUTADANA I PLA DE 
BARRIS 
  

70% 28.000,00 € 

REGIDOR D’OBRES I SERVEIS 
  

50% 20.000,00 € 

REGIDOR D’EDUCACIÓ 
  

50% 20.000,00 € 

REGIDORA DE CULTURA, INFÀNCIA I 
JOVENTUT 
  

50%     20.000,00  € 

  
Tercer.- NOTIFICAR aquest acord al regidor senyor Ferran Jiménez Muñoz, a l’àrea 
d’Hisenda i a Recursos Humans de l’ajuntament.  
  
Quart.- PUBLICAR aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al 
tauler d’edictes de la Corporació, en compliment del que disposa l’article 75.5 de la 
Llei de Bases de Règim Local. 
 
 
El senyor President demana si hi ha alguna intervenció al respecte. 
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Senyor Jiménez, alguna cosa a dir? 
 
Pren la paraula el senyor JIMÉNEZ i diu: Bé. A tothom l’arriba un dia que ha de 
prendre una decisió. Jo he fet els seixanta-cinc anys i vull tenir una activitat, la justa, 
però també dedicar-me a la meva família. Per tant, no deixaré les responsabilitats 
que em pugui delegar l’Alcalde i, per tant, continuaré responent i ser fidel al que ell 
em demani, però sí que vull passar a un règim que em doni una certa llibertat de fer 
algunes coses personals. I com m’ha arribat l’edat, doncs em jubilo, m’he jubilat i 
aquest és el motiu que demano aquesta sol·licitud a l’Ajuntament.  
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Bé, hi ha una regidoria que queda vacant, 
que és Dinamització Econòmica, hi ha una també minoració de la dedicació del 
regidor respecte a la dedicació exclusiva, per tant en els propers dies tindreu el nou 
organigrama de l’Ajuntament, que l’estem confeccionant. Alguna intervenció al 
respecte? 
 
Pren la paraula el senyor PROFITÓS i diu: No, aprofitar només per felicitar-lo 
públicament per haver-hi arribat en bones condicions. Suposo que si baixa abaix, 
igual li canten alguna cosa, però no serà el “Per molts anys”, però en qualsevol cas, 
felicitats.  
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Molt bé, passaríem al punt número 8. 
(Alguns regidors fa comentaris fora de micròfon). Sí, si votem en contra no es jubila. 
Molt bé. Passaríem a votació. 
 
SOTMESA a votació, la proposta és aprovada per quinze vots a favor dels regidors 



assistents dels grups municipals PDeCAT, ILFC-E, PSC-PM, 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 de ratificació de nomenament de membres integrants del Consell del 
Poble de Llerona 

ATÈS que el Ple de l’Ajuntament, en sessió que va tenir lloc el dia 24 de setembre de 
2015, va adoptar els acords següents:  
 
“Primer.- NOMENAR com a membres integrants del Consell del Poble de Llerona, en 
qualitat de vocals i en representació de les entitats que han volgut formar-hi part, les 
següents persones:  

  
-    JOSEP LLEONART GANDUXÉ, en representació del CLUB ESPORTIU 

LLERONA.  
  
-    GLÒRIA LLOREDA PIÑA, en representació de l’ASSOCIACIÓ CULTURAL 

L’ART DEL BONSAI.  
   

-    ISIDRE GARRIGA PORTOLÀ, en representació de la COMISSIÓ DE 
FESTES LAURONA.  

  
-    JOSEP GIRBAU VIÑAS, en representació de REGANTS DE LLERONA.  
  
-    JAUME LLOREDA FONTCUBERTA, en representació de la PENYA 

BLAUGRANA DE LLERONA.  
  

Segon.- AUTORITZAR que el nomenament dels dos altres membres del plenari del 
Consell del Poble de Llerona que queda per decidir sigui realitzat pel Consell del 
Poble i posteriorment ratificat pel plenari de l’Ajuntament.”  
 
ATÈS que el Ple de l’Ajuntament, en sessió que va tenir lloc el dia 29 d’octubre de 
2015, va adoptar els acords següents:  
 
“Primer.- RATIFICAR el nomenament del senyor Salvador Domínguez Rodríguez i 
de la senyora Sonia de Alier Millet com a membres integrants del Consell del Poble 
de Llerona, en qualitat de vocals i en representació del veïnat de Llerona.”  
 
ATÈS que el Ple de l’Ajuntament, en sessió que va tenir lloc el dia 30 de juny de 
2016, va adoptar els acords següents:  
 
“Primer.- RATIFICAR el nomenament del senyor ENRIC GARRIGA GIOL, en 
substitució del senyor Jaume Lloreda Fontcuberta, com a membre integrant del 
Consell del Poble de Llerona, en qualitat de vocal i en representació de la Penya 
Barcelonista  de Llerona.”  
 
VIST l’escrit amb RE 2017-E-RC-6602 de data 20 de setembre, presentat per la 
presidenta del Consell del Poble de Llerona en què comunica la renúncia de 
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l’Associació Cultural l’Art del Bonsai com a membre integrant del Consell del Poble 
de Llerona, i sol·licita que el Ple municipal ratifiqui el nomenament com a membres 
integrants del Consell del Poble de Llerona, en qualitat de vocals i en representació 
de les entitats que s’indiquen: 
 
- Senyora Montse Vila Fortuny, en substitució del senyor Josep Lleonart Ganduxé, 

en representació del Club Esportiu Llerona. 
 

- Senyor Josep Pujol Garriga, en representació de l’Associació Toc-Toc Teatre 
Laurona. 

 
DE CONFORMITAT amb l’article segon dels estatuts dels Consells del Poble 
d’aquest municipi, aprovats pel Ple de l’ajuntament en sessió de 27 de novembre de 
1995.  
 
ÉS PER AIXÒ que l’Alcalde proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents  
 
ACORDS: 
 
Primer.- DONAR-SE PER ASSABENTAT de la renúncia de l’Associació Cultural l’Art 
del Bonsai com a membre integrant del Consell del Poble de Llerona.  
 
Segon.- RATIFICAR el nomenament com a membres integrants del Consell del 
Poble de Llerona, en qualitat de vocals i en representació de les entitats que 
s’indiquen, a les persones següents:  
 
-  Senyora Montse Vila Fortuny, en substitució del senyor Josep Lleonart Ganduxé, 

en representació del Club Esportiu Llerona. 
 

-  Senyor Josep Pujol Garriga, en representació de l’Associació Toc-Toc Teatre 
Laurona. 

  
Tercer.- NOTIFICAR aquest acord a les entitats interessades i al Consell del Poble 
de Llerona. 
 
Pren la paraula la senyora PRUNA i diu: Sí. Bona nit. Bé, jo com a Presidenta del 
Consell del Poble, doncs és agraïr el treball tant de la Glòria Lloreda com de 
l’Associació Bonsai, i al senyor Lleonart, també, pel seu treball durant molts anys de 
dedicació en el Consell del Poble com a Esports. I donar la benvinguda als nous 
d’Esports i de Toc-Toc, que és Teatre, que són les dues associacions que entraran 
en substitució. És agraïr només el bon treball i la bona avinença que hi ha hagut 
durant tots aquests anys.  
 
El senyor President demana si hi ha alguna intervenció al respecte. 
 
No es produeix cap intervenció. 
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Passaríem a votació. 
 
SOTMESA a votació, la proposta és aprovada per unanimitat dels setze membres 
assistents, sobre els disset que de dret i de fet componen la Corporació. 

  



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

Proposta de ratificació de nomenament de membres integrants del Consell del 
Poble de Corró d'Amunt 

ATÈS que el Ple de l’Ajuntament, en sessió que va tenir lloc el dia 24 de setembre de 
2015, va adoptar els acords següents:  
 
“NOMENAR com a membres integrants del Consell del Poble de Corró d’Amunt, en 
qualitat de vocals i en representació de les entitats que han volgut formar-hi part, les 
següents persones:  
 
- CONXITA SOLDEVILA BARTOLÍ, en representació del GRUP TEATRE BOINA  
 
- ALBERT COSTA SERRANO, en representació del CLUB CICLISTA CORRÓ 
D’AMUNT  
 
- LOURDES DÍAZ GUIRADO, en representació de la UNIÓ ESPORTIVA CORRÓ 
D’AMUNT  
 
- JOSEP MAURI PEY, en representació de CLUB PETANCA CORRÓ D’AMUNT  
 
- MARIA ÀNGELS POU AGUÀS, en representació de l’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS 
SANT MAMET  
 
- MOSSÈN JOSEP CARDÚS GRAU, en representació de la PARRÒQUIA SANT 
MAMET” 
 
VIST l’escrit amb RE 2017-E-RC-6641 de data 21 de setembre, presentat pel 
president del Consell del Poble de Corró d’Amunt en què sol·licita que el Ple 
municipal ratifiqui el nomenament de la senyora Núria Vilamala i Pey, en substitució 
de la senyora Conxita Soldevila, en representació del Grup Teatre Boina, com a 
membre integrant del Consell del Poble de Corró d’Amunt, en qualitat de vocal.  
 
DE CONFORMITAT amb l’article segon dels estatuts dels Consells del Poble 
d’aquest municipi, aprovats pel Ple de l’ajuntament en sessió de 27 de novembre de 
1995.  
 
ÉS PER AIXÒ que l’Alcalde proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents  
 
ACORDS: 
 
Primer.- RATIFICAR el nomenament de la senyora Núria Vilamala i Pey, en 
substitució de la senyora Conxita Soldevila Bartolí, en representació del Grup Teatre 
Boina, com a membre integrant del Consell del Poble de Corró d’Amunt, en qualitat 
de vocal.  

  
Segon.- NOTIFICAR aquest acord a l’entitat interessada i al Consell del Poble de 
Corró d’Amunt. 
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Pren la paraula el senyor JIMÉNEZ i diu: Bé, el mateix cas que en el Consell del 
Poble de Llerona. Les entitats són vives i van canviant periòdicament els seus 
representats i, per tant, en aquest cas correspon a l’associació de teatre Boina, i aquí 
si que cal fer una menció especial perquè la Conxita Soldevila ha estat una persona 
que ha tingut aquesta representació durant molts anys d’una forma molt activa, i 
també agrair-li aquests serveis. I donar la benvinguda a la Núria i, per part del 
Consell del Poble, en nom de tot el Consell del Poble i també d’aquest Ple, 
l’ajudarem en tot el que calgui perquè també pugui desenvolupar la seva tasca dins 
del Consell perquè se senti còmoda i pugui fer les seves activitats de forma que ens 
complementi a tots les seves aportacions.  
 
El senyor President demana si hi ha alguna intervenció al respecte. 
 
No es produeix cap intervenció. 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Passaríem a votació. 
 
SOTMESA a votació, la proposta és aprovada per unanimitat dels setze membres 
assistents, sobre els disset que de dret i de fet componen la Corporació. 

  

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

Proposta d'aprovació del conveni de cessió d'ús gratuït d'un espai de les 
oficines ubicades a Can Ribas - Centre de Recursos Agraris, a favor del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental 

VIST el Decret de l’Alcalde núm. 2606/2017, de 15 d’octubre de 2017, el qual resol 
incoar expedient per a la cessió d’ús gratuït d’un bé de domini públic, concretament, 
un espai delimitat dins l’immoble ubicat en el camí antic de Vic, núm. 10, Can Ribas – 
Centre de Recursos Agraris. L’espai està conformat per despatxos amb una 
superfície, en la planta primera, de 85,38 m2, i en la planta altell, de 36,18 m2. El 
Consell Comarcal té com a finalitat destinar-lo a oficines. 
  
VISTA la minuta de conveni de cessió d’ús gratuït confeccionada per l’Àrea de 
Dinamització econòmica de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès.   
  
VISTOS els informes de la Secretària municipal, de data 13 d’octubre de 2017.   
  
ATÈS que l’article 47.ñ) de la Llei 7/1985, Reguladora de Bases de Règim Local, 
estableix que es requereix el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de 
membres de les corporacions per a l’adopció d’acords de diverses matèries, entre les 
quals, apareix la cessió gratuïta de béns a altres administracions o institucions 
públiques. 
  
VIST el què disposa l’article 211 i 212 del Decret Legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova 
el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, així com el Decret 
336/19888, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del Patrimoni dels Ens 
Locals. 
  
AQUESTA ALCALDIA proposa al Ple l’adopció dels següents 
  



ACORDS: 
  
Primer.- APROVAR el contingut i la signatura del conveni entre l’AJUNTAMENT DE 
LES FRANQUESES DEL VALLÈS i el CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS 
ORIENTAL, que es transcriurà a continuació, l’objecte del qual és la cessió d’ús 
gratuït d’un espai dins de l’immoble qualificat com a bé de domini públic, anomenat 
CAN RIBAS – CENTRE DE RECURSOS AGRARIS, i que es troba en el Camí Antic 
de Vic, núm. 10, de les Franqueses del Vallès, el qual el Consell Comarcal destinarà 
a oficines:  
  

“CONVENI PER A LA CESSIÓ D’ÚS GRATUÏTA D’UN ESPAI UBICAT EN LA 
PLANTA PRIMERA I PLANTA ALTELL DE CAN RIBAS – CENTRE DE 
RECURSOS AGRARIS DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS, A FAVOR DEL 
CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL 
  
A les Franqueses del Vallès, el dia ....... de ...................... de dos mil disset. 
  
REUNITS 
  
D’una banda, l’Il·lm. senyor FRANCESC COLOMÉ TENAS, alcalde president de 
l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, assistit per la secretària general Sra. 
MARIA LLONCH LLONCH 
  
I de l’altra, l’Il·lm. senyor ........................ actuant com a ........................ del 
CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL, amb domicili a ....................... 
  
Ambdues parts, reconeixent-se capacitat legal suficient per actuar, 
  
MANIFESTEN 
  
I. Que l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès és propietari d’un bé de domini 
públic consistent en una edificació ubicada en el camí antic de Vic, núm. 10, de 
les Franqueses del Vallès, anomenat CAN RIBAS – CENTRE DE RECURSOS 
AGRARIS, i que és la seu de les àrees de Dinamització Econòmica, Sanitat i 
Salut Pública, Gent Gran, Agricultura, Territori i Sostenibilitat. Aquest bé figura en 
l’inventari general consolidat de béns, drets i obligacions d’aquest Ajuntament, 
amb la qualificació de bé de domini públic adscrit al servei públic.  
  
II. Que, l’ajuntament disposa d’un espai en l’immoble descrit en l’antecedent I, 
concretament en la planta primera, de 85,38 m2, i en la planta altell, de 36,18 
m2. Per a la seva identificació, s’adjunten com a annexes núm. 1 i 2, sengles 
plànols per detallar el seu emplaçament exacte i la seva superfície i distribució. 
  
III. Que el Consell Comarcal del Vallès Oriental està interessat en ocupar l’espai 
descrit en l’apartat II durant un període de 2 anys, prorrogables anualment per un 
període de dos anys més, amb la finalitat de destinar-lo a oficines de .................. 
  
IV. Que ambdues parts manifesten la voluntat de subscriure un CONVENI DE 
CESSIÓ GRATUÏTA D’ÚS DE LOCAL. Per tot el que s’ha exposat, les dues 
parts, en la representació que ostenten, formalitzen aquest conveni, d’acord amb 
les següents clàusules i, en el seu defecte, amb subjecció al Decret 336/1988, de 
17 d’octubre, pel qual s’aprova el reglament del patrimoni dels ens locals. 



                                           Ple 26/10/2017 – pàg. 39 

  

  
CLÀUSULES 
  
Primera. Objecte del conveni. L’AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL 
VALLÈS (des d’ara, l’AJUNTAMENT) cedeix al CONSELL COMARCAL DEL 
VALLÈS ORIENTAL (des d’ara CCVO) l’ús de forma gratuïta de l’espai ubicat en 
la planta primera i planta altell, amb unes superfícies de 85,38 i 36,18 m2, 
respectivament, de l’edifici CAN RIBAS – CENTRE DE RECURSOS AGRARIS, 
en el camí Antic de Vic, núm. 10, les Franqueses del Vallès, amb una superfície 
total de 121,56 m2, (a partir d’ara, es designa com a “espai cedit a Can Ribas”). 
La part cedida consta identificada en els dos plànols incorporats com a annex a 
aquest conveni.  
  
Segon. Ús de l’espai cedit de Can Ribas. El CCVO farà ús d’e l’espai cedit a Can 
Ribas per destinar-lo a oficines / dependències administratives del consell. 
També podrà fer ús dels següents espais: aparcament, lavabos, accessos i 
ascensor (no sé si em deixo algun) 
  
Tercer.- Obligacions del CCVO. El CCVO es farà càrrec de les despeses de 
subministrament que li pertoquin, en proporció a l’espai que és objecte de cessió 
d’ús. (Falta determinar qui/com es farà la neteja de l’espai) 
  
Quart. Extinció de la cessió de l’ús. Aquest conveni quedarà sense efecte per les 
següents causes: 

  
 Manca de pagament de les despeses de subministrament.  
 Incompliment d'alguna de les clàusules establertes als presents pactes.  
 Acabament del termini pactat.  
 Tancament de la instal·lació per raons de seguretat.  
 Raons d’ interès públic.  
 Qualsevol de les causes establertes a la llei.  
 
Cinquè. Termini de l’autorització. La cessió de l’ús té una durada de dos anys, a 
comptar des del dia que s’ocupi l’espai. No obstant això, aquest període es podrà 
prorrogar anualment, per un màxim de dos anys més.  

  
Sisè. Responsabilitat del CCVO. El CCVO, com a titular de l’activitat que es 
desenvoluparà en l’espai que és objecte de cessió, es fa directa i exclusivament 
responsable, eximint de tota responsabilitat a l’Ajuntament, pels danys que el 
CCVO pugui ocasionar pel desenvolupament de la seva activitat a les persones, 
treballadors, clients, terceres persones, i a les coses, instal·lacions, els serveis i 
subministraments. El CCVO s’obliga a contractar una pòlissa de responsabilitat 
civil per respondre de tots els danys que es puguin derivar de la seva activitat en 
l’espai cedit.  
  
Setè. Interpretació del conveni. Les discrepàncies que puguin sorgir en l’aplicació 
d’aquest conveni seran resoltes de comú acord entre les parts i, en darrer terme, 
davant els Tribunals competents de la jurisdicció contenciosa administrativa. 

  
I en prova de conformitat, i als efectes legalment oportuns, signen el present 
conveni per duplicat, en el lloc i data esmentats.” 

  



Segon.- NOTIFICAR aquests acords al CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS 
ORIENAL i donar-ne compte a les àrees afectades de l’Ajuntament de les 
Franqueses del Vallès.  
  
Tercer.- DONAR PUBLICITAT d’aquests acords mitjançant la inserció d’un anunci en 
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament. 
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Molt bé, com ja sabeu el Consell Comarcal 
te necessitat de nous espais. Nosaltres, l’Ajuntament de les Franqueses, els hi vam 
oferir per venir aquí a les Franqueses. Van rebutjar-ho, van creure que hi havia una 
opció millor a Granollers. Evidentment, és lícit. No obstant, ens han demanat espai 
per poder encabir tota l’Àrea de Promoció Econòmica. Nosaltres, amb aquesta 
vocació de servei (evidentment, no som rancorosos, això posem-ho amb cometes, 
després que no surti aquest titular fora de lloc) nosaltres tenim un espai a la masia de 
Can Ribas, a la primera planta i la sotacoberta, que els hi vam oferir. El van venir a 
mirar, faran les millores oportunes que hagin de fer. A més a més, se’n faran càrrec 
del subministrament i ens han demanat que el període d’estar-hi possiblement seran 
dos o tres anys, pel capbaix, que és quan han de marxar d’on estan i han de 
començar les obres de rehabilitació del nou edifici, que no sé com està el tema, però 
aquí vostè, que és conseller comarcal, o el senyor Vega, val? Aleshores, aquest és el 
conveni per a que aprovem i perquè les oficines de Dinamització econòmica del 
Consell Comarcal estiguin a les Franqueses durant aquest període.  
 

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

Pren la paraula el senyor VEGA i diu: Gràcies. En primer lloc, m’agradaria de posar 
una mica sobre la situació del que passa. Si actualment, el Consell Comarcal del 
Vallès Oriental ha crescut en personal i és veritat que s’ha quedat sense lloc a l’edifici 
que tenen al carrer Ricomà de Granollers. I l’espai que hi ha pels seus treballador és 
limitat, fins aquí és cert. Busquen una nova seu i estan en un procés de construcció 
d’una nova seu, també. De fet, vau oferir un espai a les Franqueses, un terreny, per 
construir una nova seu. Que per cert, no vau explicar això a cap altre grup ni vau 
buscar recolzaments. Potser quan vau fer això, si haguéssiu buscat suport de més 
gent, tenint en compte que l’opció de les Franqueses era més econòmica que la que 
vol fer el Consell, potser tindríeu recolzament i potser hauria guanyat, amb una mica 
de pressió, perquè era més d’un milió d’Euros més econòmica que la que han triat al 
final, segurament, no sé el pressupost final. Per explicar una mica com acabarà. El 
Consell Comarcal, on anirà segurament (a falta de noves notícies que, com que no 
estic al govern del Consell Comarcal, no tinc), anirà als antics jutjats de Granollers  
amb una obra que, en els primers pressupostos que ens van ensenyar, eren d’uns 
cinc milions d’Euros o més, endeutant els recursos propis del Consell (que són pocs) 
en una barbaritat d’anys, amb l’opció més cara de les tres que es van plantejar. Havia 
tres opcions: arreglar la seu actual i buscar altres espais per descentralitzar, fer el 
nou Consell a les Franqueses, o anar a rehabilitar l’edifici dels antics jutjats. Han triat 
l’opció més cara: han de fer obres, vendran l’antiga seu per pagar també part 
d’aquestes obres. Entenc que hi ha interessos de la Generalitat i de l’Ajuntament de 
Granollers per aquell edifici, que volen donar-li alguna sortida, no es podria entendre 
que tampoc tenir una ruïna allà no te molt sentit. Però arribat a això, l’Ajuntament de 
Granollers guanyarà molt, segurament guanyarà apart de treure la ruïna que tenen 
allà al mig, guanyarà sales municipals, guanyarà equipaments, que està bé, és lògic. 
Però, què guanyem nosaltres amb aquesta situació? Ens ha tret una por de sobre. 
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Que ens paguin subministraments i que facin la reforma ells ja és una por que ens 
treu de sobre. Però estaria bé, ja que tenim aquest servei aquí i estem cedint un 
espai municipal, que també tinguéssim, no sé, una mica de contraprestació per part 
del Consell. No estic parlant de lloguer, estic parlant de que si tenim algun conveni 
amb el Consell Comarcal tipus alguns tan importants, com el d’Habitatge (perquè 
tenim un problema d’habitatge a les Franqueses), que vagi una mica de descompte, 
ja que cedim espais. Perquè és veritat que el servei comarcal ha de continuar 
treballant. Bàsicament això. Primer, que quan vulguin fer una proposta important 
busquin suport de la resta de la gent i no vagin per lliure sense buscar cap tipus de 
recolzament. I segon, que aquest projecte venen aquí, venen perquè es queden 
sense seu i tenen que ficar-se en algun lloc. Perquè també podríem plantejar-nos una 
altra situació: en comptes de fer un projecte de cinc milions d’Euros a Granollers, 
podrien haver plantejat això que estan fent ara de forma permanent, i segurament 
seria més econòmic: descentralitzar el Consell, repartir les oficines, apropar a 
diferents nuclis importants de la comarca les oficines. I s’estalviarien diners i 
seguirien tenint el mateix servei. Gràcies. 
 
Pren la paraula el senyor PROFITÓS i diu: Un parell de qüestions. La primera, 
d’ordre absolutament pràctic i potser fins i tot anecdòtica. Si ens mirem el conveni 
veuran que a la clàusula segona i a la clàusula tercera, just després del final, hi ha un 
parell de notes entre parèntesi que són de consum absolutament intern. Es descriu 
quins són els espais que farà servir el Consell Comarcal i, al final, diu: “No sé si me’n 
descuido algun, si me’n deixo algun”. Bé, doncs potser això que ho traiem. I 
aleshores, en el tercer es diu que falta determinar qui i com farà la neteja de l’espai. 
Doncs determinem-ho i posem-ho. Aquesta és una qüestió anecdòtica, més que res 
perquè quan els hi portem a signar a la gent del Consell, el conveni, el tinguem, eh?, 
vull dir que no sortim als diaris per això. Aleshores, una altra que potser és més 
profunda. Hi ha un advertiment de la Secretària del Consistori dient-nos que no es 
compleixen els requisits per poder fer aquesta cessió, però no sé exactament, o sigui, 
jo he entès de l’informe de la Secretària que nosaltres podríem cedir gratuïtament 
aquest bé en cas que fos un bé patrimonial, però que com que es tracta d’un bé de 
domini públic (és a dir, el tenim afectat a una activitat), no sé, igual m’equivoco, no 
podem fer-ho. Jo voldria saber quina és la base d’aquest advertiment, si jo no he 
entès bé, si no, què és el que passa amb això.  
 
Pren la paraula el senyor JIMÉNEZ i diu: Bé, ja que m’han citat l’Alcalde i com que 
també formo part del Consell Comarcal i sóc un dels portaveus del grup nostre, i estic 
a l’equip de govern. Jo ja vaig informar en més d’una ocasió a aquest Ple de com 
anaven les negociacions. M’hauria agradat sentir que vostè ha estat testimoni, senyor 
Vega, de la defensa que jo he fet a favor de la cessió de l’espai de les Franqueses 
per a la ubicació del Consell Comarcal. En canvi jo no vaig sentir, en el seu moment, 
la defensa com ha fet ara aquí d’aquest posicionament en contra de Granollers i 
favorable a nosaltres. Però bé, en tot cas (en tot cas no, si vol ja li passaré una acta), 
però ho dic perquè fem justícia, perquè si no la gent pensa que els que estem en 
representació també de l’Ajuntament no defensem algunes oportunitats. I a més a 
més també a l’aclariment: no va ser una oferta de forma establerta i amb un conveni 
signat per l’Ajuntament. Van demanar a diferents municipis quins equipaments 
podrien tenir una cessió i, entre els diferents Ajuntaments consultats, els nostres van 
respondre. A partir d’aquí, va ser el Consell Comarcal qui va fer un estudi econòmic i 
els va posar en consideració. I aquest és el procediment. A hores d’ara? A hores 
d’ara s’han de salvar uns inconvenients i unes situacions que han sortit a última hora, 
proposades per l’Ajuntament de Granollers, que cal fer els aclariments tot i que tot 



sembla indicar que, finalment, tindrem un acord perquè la decisió sí que era clara, de 
que la seu del Consell Comarcal estigués ubicada a Granollers. I aquesta és la 
resolució que es va prendre. Tot i que, en aquest moment, hi ha unes qüestions 
desconegudes amb el seu inici de l’acord previ i que s’ha d’establir, i que es tractarà 
en el proper Ple del Consell Comarcal, que també no hi haurà inconvenient en poder 
fer l’explicació en aquest Ple.  
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Si. Un segon. Si. No, no. (El senyor VEGA 
fa un comentari fora de micròfon). Ara us dono la paraula. Val, es que anava a fer 
una mica de spitch petit. Senyor Vega. 
 
Pren la paraula el senyor VEGA i diu: Senyor Jiménez, el meu grup al Consell 
Comarcal el que va defensar, preferint la primera opció de descentralitzar, van decidir 
pujar el nostre límit fins el preu que costava portar la seu a les Franqueses. O sigui, 
vam defensar l’opció de les Franqueses a pesar de que preferíem la primera opció. 
Però clar, no li farem tampoc aquí d’abanderats si no es pren ni la molèstia 
d’informar-nos prèviament ni de demanar suport. Però no digui que no vam defensar 
la proposta perquè, porti l’acta, i parlem de quant costa el projecte de les Franqueses 
i què vam defensar nosaltres.  
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Bé, i quan (no vull entrar en polèmiques 
amb el Consell Comarcal, Déu ens en guard, nosaltres vam fer l’oferiment amb tota la 
bona fe del món i són els consellers comarcals i els partits que ho formen els que han 
de decidir), però quan la resposta és que el Consell Comarcal ha d’estar a la capital 
de la comarca, i a totes les capitals de comarca hi ha el Consell Comarcal, ja no has 
de dir res més perquè aquest argument ja invalida tot el demés. Jo crec que és 
equivocat, que les coses s’han de descentralitzar però bé, a partir d’aquí. I era una 
bona oportunitat, crec, construir un edifici nou, que l’Ajuntament també hagués pogut 
aprofitar alguna planta, hagués sigut una sinèrgia. Aquí hi ha 4.500 m2, al Consell 
Comarcal en necessitava 2.000. Jo crec que hagués sigut un. I no hagués costat cinc 
milions d’Euros, això és evident. I segon, jo crec que el Consell Comarcal tampoc els 
podem apretar perquè és un òrgan finalista, o sigui, no té ingressos d’impostos. Per 
tant, tot el que deixi de, nosaltres si l’apretem el tema del conveni d’habitatge, d’on 
treu els diners? De dèficit. Perquè al cap i a la fi, es nodreix de les aportacions que fa 
la Generalitat i les aportacions que li pugui fer l’Ajuntament. O sigui, no té mètodes de 
finançament. Per tant, no ho vam creure oportú. Ara bé, en podem parlar, 
evidentment. Però no crec que ens en sortim. Alguna intervenció més? Fem senyor 
Bernabé i després senyor Profitós. 
 
Pren la paraula el senyor BERNABÉ i diu: A veure, és evident que el principi de 
solidaritat l’hem de tenir entre tots. El que passa és que quan resulta que per a que 
aquest argument que la centralitat ha d’estar a la capital, el que està a la capital 
comença a negociar i treu un benefici, els demés semblem una mica pardillos en 
comparativa, i és del que ens queixem, perquè al final què tindrem? Un element que 
es cedirà, que s’haurà de reformar de baix adalt, que l’Ajuntament de Granollers no 
assumirà pràcticament costos, que a més a més voldrà un profit d’allò. Clar, a veure. 
Dos. L’opció de descentralitzar per mi era de les millors. Què farà el Consell 
Comarcal? Pagarà totes les obres ara? Perquè segons vaig entendre la nostra la 
paga ell, l’obra que faran a Can Ribas la paga el Consell Comarcal pel que vam 
entendre a la Junta de Portaveus. Per tant, encara que siguin sis mil euros, nou mil 
euros, multiplicat per tots aquests espais que s’han cedit, per dos anys, jo no sé fins 
a quin punt no hagués sigut més coherent plantejar o un edifici aquí a les 
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Franqueses, o una descentralització de certs serveis. A partir d’aquí, evidentment 
recolzarem el que nosaltres heu signat perquè estem en una situació, però jo penso 
que s’han de repensar a vegades les coses perquè hi ha un altre tema que, amb la 
convulsió del moment, a vegades se’ns passa, però tenim un mapa dibuixat de 
vegueries. Què passarà si algun dia s’apliquen aquestes vegueries? Perquè no 
tindrem Consell Comarcal del Vallès Oriental, eh? Tindrem una altra cosa. Però 
tindrem una seu que algú l’ha de pagar durant dotze, quinze, vint anys. Clar. Gràcies. 
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Comparteixo. Senyor Profitós. 
 
Pren la paraula el senyor PROFITÓS i diu: A mi m’agradaria que algú em fes una 
mica de cas. He preguntat, només m’haurien de dir si realment aquestes coses les 
poliran en el conveni definitiu i he demanat fins a quin punt l’advertiment que fan la 
senyora Secretària dient que no es compleixen les condicions per fer aquesta cessió 
afecta, no afecta, què ens representa? Em sembla que no és tan difícil. Vaja, i em 
sap greu haver de gastar el segon torn per preguntar el mateix que en el primer. 
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Evidentment ho polirem, això. Parlarem 
amb el tècnic que se l’havia de llegir de punta a punta, etc., val. Pel que fa a 
l’advertiment de la Secretària, no l’he vist. El miraré, però no ha d’afectar a l’acord 
final. I ja està. Per tant, passaríem a votació. 
 
 
SOTMESA a votació, la proposta és aprovada per dotze vots a favor dels regidors 
assistents dels grups municipals PDeCAT, PSC-PM, ERC-AM i CpF, i quatre  
abstencions dels regidors assistents del grup municipal ILFC-E.  

El senyor President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia: 
 
Proposta d'aprovació provisional del Pla especial urbanístic per regular les 
condicions d'emplaçament dels clubs de fumadors, consumidors de tabac i/o 
cànnabis o d'altres substàncies tòxiques, estupefaents o psicotròpiques 
legalment permeses al terme municipal de les Franqueses del Vallès 

ATÈS que la Junta de Govern Local de l’ajuntament de les Franqueses del Vallès, 
en sessió del 16 de febrer de 2017 va adoptar, entre d’altres, els següents acords: 
  
“Primer.- APROVAR INICIALMENT el Pla Especial per regular les condicions 
d’emplaçament dels clubs de fumadors, consumidors de tabac i/o cànnabis o 
d’altres substàncies tòxiques, estupefaents o psicotròpiques legalment permeses al 
terme municipal de les Franqueses del Vallès. 
 
Segon.- SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA l’expedient, durant  el  termini d’un 
mes, mitjançant la inserció d’edictes al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, 
a un dels diaris de premsa periòdica de més divulgació en l’àmbit municipal o 
supramunicipal al qual es refereixi el projecte en tramitació i al web de l’Ajuntament 
de les Franqueses del Vallès per tal que les persones  interessades puguin 
presentar suggeriments i/o al·legacions, de conformitat amb l’article 85.4 del Decret 
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel què s’aprova el Text Refós de la Llei 
d’Urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrero de 2012. 
  
[…] 



  
Quart.- SOL·LICITAR informe als organismes afectats per raó de llurs competències 
sectorials.” 
  
ATÈS que l’expedient ha estat exposat al públic durant el període d’un mes, segons 
edictes publicats en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 9 de 
març de 2017, en el diari ARA de 9 de març de 2017, així com al web de 
l’ajuntament de les Franqueses del Vallès  sense que s’hagin presentat al·legacions. 
  
TENINT EN COMPTE que en data 31 de maig de 2017, amb Registre d’Entrada 
2017- E-RC-3951 s’ha rebut informe emès pel Servei Català de la Salut. 
  
ATÈS que en data 9 de juny de 2017, amb Registre d’Entrada 2017-E-RC-4374 s’ha 
rebut escrit de la Subdirecció General d’espectacles públics i activitats recreatives, 
la qual depèn del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya, on 
manifesten que no els correspon emetre informe. 
  
VIST l’informe emès per l’Àrea d’Urbanisme. 
   
VIST el que disposen els articles 92.2.a) del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel 
qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme, 85 del Decret legislatiu 1/2010, 
d’3 d’agost pel qual s’aprova el text refós de la llei d’Urbanisme de Catalunya i els 
articles 22.2.c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de bases del règim local, i 
52.2.c) 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. 
  
AQUESTA Àrea d'Urbanisme proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels següents 
  
ACORDS: 
  
Primer.- APROVAR PROVISIONALMENT el Pla Especial per regular les condicions 
d’emplaçament dels clubs de fumadors, consumidors de tabac i/o cànnabis o 
d’altres substàncies tòxiques, estupefaents o psicotròpiques legalment permeses al 
terme municipal de les Franqueses del Vallès. 
  
Segon.- TRAMETRE l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona 
per tal que procedeixi a la seva aprovació definitiva. 
 
Pren la paraula el senyor GANDUXÉ i diu: Bé. Molt bona nit a tothom. Els faré cinc 
cèntims d’aquest Pla. Tenint en compte que en els últims temps diverses 
associacions de consumidors de tabac i cànnabis s’han adreçat a l’Ajuntament 
interessats en instal·lar-se en el nostre municipi, al tractar-se d’una activitat 
relativament nova que no ha estat tractada en el Pla General s’ha cregut convenient 
el regular els emplaçaments on poden instal·lar-se. L’aprovació inicial del document 
es va fer per Junta de Govern Local amb data 16 de febrer de 2017 i el document ha 
estat sotmès a exposició pública pel període d’un mes, durant el qual no s’han 
presentat al·legacions. D’acord amb la tipificació d’usos establerta en el nostre Pla 
General un club social, associació privada de fumadors i/o consumidors de tabac o 
cànnabis està classificada com una activitat col·lectiva i un ús específic associatiu. 
Per tant, aquest ús podrà instal·lar-se en les zones del municipi on sigui permès l’ús 
associatiu. Per a l’establiment de les distàncies mínimes proposades en el Pla 
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Especial s’ha tingut en consideració la ubicació de determinats usos col·lectius a 
protegir per la presència d’infants i adolescents, i en els mateixos en aplicació de 
l’interès superior del menor, recollit a la normativa autonòmica, estatal i comunitària, 
tals com els centres educatius, sanitaris, assistencials, equipaments esportius i punts 
o espais de joves i s’ha fixat la prohibició d’obertura d’un club social de cànnabis a 
menys de tres-cents metres de distància, aquesta que s’ha considerat adequada en 
relació als efectes que pot provocar aquesta activitat envers els usuaris d’aquests 
usos a protegir. Aquesta distància dista molt de ser restrictiva i no suposa la 
prohibició d’emplaçament d’aquestes associacions. Bé. I pel que fa a la distància 
mínima entre clubs socials dins del mateix municipi, s’ha considerat igualment 
procedent la de tres-cents metres per tal d’evitar la concentració o proximitat 
d’establiments de la mateixa tipologia que puguin general conflictes en la convivència 
ciutadana i així com la seguretat de les persones i els béns. S’estableix una 
superfície màxima per aquests establiments de dos-cents quaranta m2. I altres 
condicionants com ara horaris, accés al local i publicitat. Aquests es regularan per 
una ordenança. Gràcies.  
 
El senyor President demana si hi ha alguna intervenció al respecte. 

 
Pren la paraula el senyor VEGA i diu: Bé. El nostre grup donarà recolzament a la 
normativa que es vol aprovar. Però sí que hem de deixar clar que, deixant de banda 
que el consum d’aquests productes és un tema de llibertats individuals i qualsevol 
adult major d’edat ha de decidir si vol o no consumir-les, és un tema en el que no 
volem entrar en modelismes sobre la gent que és usuària d’un d’aquests grups. Si 
que considerem que, com a productes que moltes vegades creen addicions, generen 
problemes de salut, generen problemes personals, considerem que no s’ha de tractar  
amb una frivolitat sinó que el que demanaríem a aquest Ajuntament és que faci un 
reforçament de les campanyes de prevenció i educació perquè, en tot cas, la gent 
que decideixi consumir o fer ús d’aquests productes ho faci de forma racional i amb 
tota la informació, i no portada per altres situacions.  perquè, encara que pugui 
semblar sobtant, que no deixa de ser que això és, tenim drogues legals que són més 
perilloses encara, originen molts més morts que les drogues que es van legalitzar 
amb aquesta normativa. El que no podem fer és fer aquesta normativa, fer un local 
on la gent vagi a fumar allà tancadets, i oblidem una cosa molt important d’explicar-li 
a la gent jove, sobretot, totes les situacions que es donen, tota la informació perquè 
puguin triar i, si pot ser, triïn no consumir perquè no sé, jo vull compartir amb tots que 
si és possible, qualsevol hàbit que sigui perjudicial per a la salut, dins de la llibertat de 
cadascun, és la millor opció. Gràcies. 
 
Àudio 2 - 27:40 
 
 
Pren la paraula la senyora CASSÀ i diu: Nosaltres, també avanço el suport que 
donarem des del grup d’ESQUERRA, compartim el que ha comentat el company 
regidor Vega, però perquè entenem que això, que el que aprovem avui el podem 
entendre com una eina o servei de la salut pública. I com comentava ell, perquè qui 
consumeixi cànnabis ho faci d’una manera adequada, però sempre evitant que 
puguin haver nous consumidors, això sí que ho entenem. I aleshores, des d’un punt 
de vista més tècnic, el que també voldria fer notar és que com comentava que el 16 
de febrer es va veure aquest Pla Especial, voldria fer notar que el 6 de juliol el 
Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 13/2017, de les associacions de 
consumidors de cànnabis. Va venir arran d’una iniciativa d’una ILP i és una llei 



pionera que regula una miqueta el consum terapèutic i lúdic i, en tot cas, el que 
podria ser convenient és que en poguessin fer referència o ens la poguessin mirar 
per introduir les novetats que hi ha. Nosaltres hem mirat altres plans especials com 
el de Lleida, Vilanova, i són anteriors a aquesta llei. Per tant, no sé si hi hauria 
possibilitat d’actualitzar una mica el text o almenys, esmentar aquesta nova 
normativa que existeix des del mes de juliol i que ja és vigent. És una proposta que 
faríem des del grup d’ESQUERRA.  
 
Pren la paraula la senyora GINESTÍ i diu: Bona nit. Només volia fer un apunt, 
senyor Vega. Des de l’Ajuntament a través del Pla C17, que conformen cinc 
municipis, fem aquest recolzament, educació, en els instituts, en els centres de 
joves i intentem arribar a tota la població en risc d’iniciar o de que està consumint 
qualsevol tipus de droga o de substància estupefaent. 
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: I pel que diu d’incloure la llei, cap 
problema, busquem un espai final. Sí, endavant, si és que és veritat. I comparteixo 
els seus raonaments, senyor Vega, sense que serveixi de precedent. És broma. 
Comparteixo els seus raonaments en l’aspecte que és la llibertat personal. I la 
llibertat d’una persona acaba quan comença la llibertat de l’altra. Per tant, sense fer 
mal a ningú, cadascú és lliure de fer el que cregui, ara, dins d’uns límits, dins de la 
legalitat entre cometes. Ara no sé si està molt bé dir dins de la legalitat, amb el que 
ha passat avui i aquests dies, però, sí, el que ha passat aquests dies dins de la 
legalitat catalana, deixem-ho així, dins de la legalitat. Ja sé que no ho comparteixen, 
però avui em tocava fer alguna, ja que no tenim cap d’aquest, em tocava fer alguna. 
I és bo que això estigui, se’n podrà implantar a les Franqueses però en zona de 
polígon industrial, en algun tros de polígon industrial, a partir d’aquí. Va haver un 
parell de peticions d’instal·lar dins del nucli urbà i haguéssim tingut problemes: 
problemes de convivència i problemes de veïnatge. Per tant, amb aquesta 
normativa, amb aquest reglament, jo crec que. Senyor Bernabé. 
 
Pren la paraula el senyor BERNABÉ i diu: Bé. Tot i que conec a la treballadora de la 
C17 perquè la tenim a la Garriga de forma establerta, tot i que al principi ens deia 
que seria rotatiu però al final es va quedar allà, aprofito el moment per reivindicar 
que una treballadora per cobrir una quantitat d’habitants que estarien entorn dels 
40.000 tranquil·lament, és una mica escàs. No sé si podríem buscar alguna 
manera, encara que fos un altre cop compartida amb la Garriga, que és l’altre 
municipi gran, de buscar més gent que treballi sobre el tema perquè hi ha 
addiccions que simplement, s’escapen. Les addiccions a les noves tecnologies, és 
una addicció que no es treballa pràcticament enlloc i que crea joves que no poden 
estar sense aquestes noves tecnologies i viuen a través d’elles. L’alcohol és una 
cosa que ara entre el jovent jo crec que va fins i tot més disparada que el consum 
de cànnabis perquè és una cosa més accessible, els botellons és com més sociable 
també. Jo recordo que quan era jove la gent que fumaba, embolicava un peta, 
diguem-ne i el repartia entre tots. Ara no, ara tu veus el jove que s’encén el seu, el 
consumeix com si fos un cigarret, torna a encendre un altre, torna a consumir-lo. I 
l’alcohol encara té aquest punt d’acceptació perquè sociabilitza. Aleshores, hi ha 
altres addiccions. Ho dic perquè de vegades apuntem molt sobre algunes, o la 
ludopatia amb les màquines als bars, que qualsevol jove de setze anys ja pot 
accedir. I jo faria un prec, a veure si hi ha alguna manera de entre els dos 
ajuntaments, o els cinc, mirar d’ampliar això perquè a vegades penso que ens 
quedem curts. Gràcies.  
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Pren la paraula la senyora GINESTÍ i diu: Senyor Bernabé, responent a això, 
properament (no li sé dir el dia) ens hem de reunir amb diferents ajuntaments. Si no 
recordo malament, són l’Ametlla, la Garriga no, no sé si és Figaró, o sigui, no són 
tots els que conformem el C17 sinó que són em sembla tres i ens hem de reunir 
perquè volen una adhesió amb altres poblacions, que això implicaria uns gastos i 
després un increment de la feina i per tant, una treballadora més. Per tant, ens hem 
de reunir, i això és un dels temes a parlar.  
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Molt bé. Alguna intervenció més? 
Passaríem a votació.  
 
 
SOTMESA a votació, la proposta és aprovada per quinze vots a favor dels regidors 
assistents dels grups municipals PDeCAT, ILFC-E, PSC-PM 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: 
 

Aprovació de la inclusió, en l'ordre del dia de la present convocatòria, 
l'expedient per a l'aprovació provisional de les modificacions de les 
ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals per a l'exercici 2018, per 
raons d'urgència 

Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Us donaré una petita explicació de perquè 
ho hem de fer així, d’urgència. Nosaltres, el govern, treballàvem com sempre per 
tenir-ho tot a punt abans de la informativa de Ple, cada maestrillo tiene su librillo. La 
senyora Secretària ens va dir que si el dilluns abans de la informativa de Ple no 
estava (perquè ella confeccionava l’ordre del dia del Ple el dilluns) doncs hauríem de 
fer-ho d’aquesta manera. Ho hem de fer d’aquesta manera. Heu tingut els mateixos 
dies com abans, com si ho haguéssiu fet. I per això us demanaré que voteu a favor 
de poder discutir les ordenances fiscals. Passaríem a votació. Vots a favor de la 
proposta? Senyor Bernabé. 
 
Pren la paraula el senyor BERNABÉ i diu: Bé. A mi em sobta aquesta forma de 
treballar, no la de dilluns (jo entenc que cadascú marca un límit, ella ha marcat el 
dilluns abans de la Junta de Portaveus, bé, d’acord), però no acabo d’entendre com 
tenim col·locat això en el Ple perquè tenim: 12, el punt a veure si passa la urgència; i 
el 13, conforme la passarà, quan no sabem si la passarà o no la passarà. En tot cas, 
ha d’anar al final de tot perquè hi ha un punt que es diu “Mocions, precs i preguntes”, 
des del nostre punt de vista. Aquí és on van les mocions d’urgència. Col·locar com a 
punt previ que hem de votar una moció d’urgència i després col·locar la moció, 
interpreta dir que aquesta urgència es passarà per tant, no tenim clar nosaltres que 
sigui la forma de treballar. Crec que les mocions d’urgència es presenten quan toca, 
que és el punt de “Mocions, precs i preguntes”, tal i com ho diu. (El senyor Alcalde fa 
un comentari fora de micròfon). Sí, sí, bé, qualsevol punt del Ple jo crec que ha 
d’anar d’aquesta manera.  
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Si fos una moció entenem que sí, però aquí 
és una proposta de resolució, per tant és una cosa que hem de votar, per tant no pot 
anar en el punt 17 de “Mocions, precs i preguntes”. És l’única, perquè és una 



proposta i les propostes han d’anar dins de l’ordre del dia. Bé. Queda en acta el que 
vostè ha explicat. Passaríem a votació. 
 
 
SOTMESA a votació, és aprovada per quinze vots a favor dels regidors assistents 
dels grups municipals PDeCAT, ILFC-E, PSC-PM 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 provisional de les modificacions de les ordenances 
fiscals reguladores dels tributs municipals per a l'exercici 2018 

El text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment 
per a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs 
locals. 
  
En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran d’aprovar-se 
simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del text 
legal esmentat estableix que les Ordenances fiscals contindran com a mínim la 
determinació dels elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les 
dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació. 
  
Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de 
contenir la nova redacció dels preceptes afectats. 
  
La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta 
necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la  Llei 58/2003, 
de 17 de desembre, general tributària, ja que aquestes han de complir  la doble 
funció de servir com a eina normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora 
comunicació informativa amb els ciutadans. 
  
Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei general tributària, i  
l’article 12  del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals possibiliten que 
les Entitats locals adaptin l’aplicació de la normativa tributària general al règim 
d’organització i funcionament propi de cada Entitat, previsió aquesta que justifica la 
proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, amb les modificacions que s’escaiguin,  
una Ordenança General, redactada a l’empara de l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de 
2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. 
  
En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals 
municipals obeeixen, al compliment de les previsions normatives esmentades 
anteriorment. 
  
Vistos els informes tècnic econòmics a què es refereix l’article 25  del text refós de la 
Llei reguladora de les hisendes locals, en els quals es posa de manifest el valor de 
mercat de la utilitat derivada de la utilització privativa o aprofitament especial del 
domini públic local en cadascú dels supòsits que originen la imposició de taxes o la 
modificació de les seves tarifes. 
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Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització 
d’activitats administratives de competència local, que s’imposen o es modifiquen, 
l’import de la recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible 
del servei o activitat que es prestarà, conforme al que preveu l’article 24.2 del text 
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. 
  
Vista la Memòria de l’Alcaldia, els informes de la Secretaria i la Intervenció, es 
proposa al Ple l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
  
Primer.-  Aprovar provisionalment l’Ordenança que s’adjunta i forma part del present 
acord Ordenança general de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos 
de dret públic municipals, que haurà de regir per a l’exercici 2018 i següents i derogar 
amb efectes d’1 de gener de 2018 l’ordenança vigent reguladora de la gestió, 
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals. 
  
Segon.- Aprovar provisionalment l’Ordenança que s’adjunta i forma part del present 
acord Ordenança fiscal reguladora de la Taxa per la verificació de l’ús anòmal de 
l’habitatge, en cas d’habitatge buit o permanentment desocupats, que haurà de regir 
per a l’exercici 2018 i següents.  
  
Tercer.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2018 i següents la modificació de 
les Ordenances fiscals que a continuació es relacionen, així com el seu text refós: 

  
2. Impost sobre activitats econòmiques (IAE)  
3. Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM)  
6. Taxa per expedició de documents administratius  
7. Taxa  per la llicència d’autotaxi  
8. Taxa per serveis especials de vigilància i altres motivats per espectacles 
públics i grans transports  
9. Taxa per llicències o la comprovació d’activitats comunicades en matèria 
urbanisme  

10. Taxa  per la prestació dels serveis d’intervenció administrativa en l’activitat 
dels ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, 
comunicació prèvia o declaració responsable  

11. Taxa per la prestació de serveis de cementiris 
12. Taxes per la prestació del servei de gestió de residus municipals 
13. Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 
14. Taxa per retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o 
abusivament a la via pública  
16. Taxa per la prestació del servei de proveïment d’aigua potable  
17. Ordenança general reguladora dels Preus públics 
18. Taxa per ocupacions del subsòl, el sòl i la volada de la via pública  
19. Taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor d’empreses 
exploradores de serveis de subministraments d’interès general 
21. Taxa per l’obertura de sondatges o rases en terrenys d’ús públic i qualsevol 
remoguda en la via pública del paviment o de les voreres  
22. Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb mercaderies, materials de 
construcció, runes, tanques, puntals, estíntols, bastides i altres instal·lacions 
anàlogues 



23.  Taxa per utilització privativa o aprofitament especial de la via pública amb 
entrades de vehicles a través de les voreres o de qualsevol altre espai de domini 
públic local  
24. Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat  
lucrativa 
25. Taxa per la instal·lació de quioscos en la via pública 
26. Taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions 
situats en terrenys d’ús públic i indústries del carrer i ambulants i rodatge 
cinematogràfic 
27. Taxa per la prestació de serveis a l’Escola Municipal de Música  
29. Taxa per concessió de llicències, la comprovació de les activitats comunicades 
i el control de la publicitat dinàmica 
30. Preus públics pel Servei Municipal de Llar d’Infants 
31. Taxa per la instal·lació de portades, aparadors i vitrines i per la instal·lació 
d’anuncis que ocupen el domini públic local  
33. Preu públic per la inserció de publicitat en el Butlletí Municipal 
34. Preu públic per la prestació del Servei d’Atenció Domiciliària 
  

Quart.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació  
d’Ordenances fiscals per a l’exercici de 2018, així com el text refós aprovat, seran 
objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província. 
  
Cinquè.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords 
provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals aprovades de nou o 
modificades durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de 
la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província. 
  
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès 
directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març , podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin 
oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat 
reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats. 
  
Sisè.- Publicar els anteriors acords provisionals en un diari dels de major difusió per 
a coneixement general. 
 
Pren la paraula el senyor JIMÉNEZ i diu: Bé. El que ara els hi comentaré són els 
aspectes que són diferents del que fins ara teníem. Per tant després, en tot cas al 
segon torn, si volen algun aclariment més o alguna qüestió en concret la podrem 
comentar. Com a coses diferenciades, s’aprova una ordenança de la gestió, 
inspecció i recaptació dels ingressos per al desplegament del procediment 
administratiu comú, de les administracions públiques. S’aprova una ordenança 
fiscal que regula l’activitat municipal, tècnica com administrativa, que és la inspecció 
d’habitatges, que això s’incorpora com una qüestió nova. També cal destacar que 
continuem amb la tarificació social tal i com la vam aprovar a l’exercici anterior en 
tots els apartats que ja hi eren. Sí que els voldria comentar que les taxes sempre 
han de tenir la tendència a que el seu cost sigui el cost real del servei. L’última 
pujada que es va fer, si no ho tinc mal anotat, fa cinc anys i va ser, bé, es van donar 
en aquell moment les circumstàncies, va ser aprovada pel senyor Profitós 
(presentada), fa cinc anys per tant en cinc anys hi ha hagut increments i s’han de 
regularitzar aquestes situacions. La nostra proposta es basa en un increment de 
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totes les taxes, a nivell general d’un 2%, i respecte a l’IBI, d’un 4%. Jo els hi poso 
un exemple perquè puguin veure el que pot tenir una repercussió per una família 
tipus mitjana, en quant a l’IBI, que és l’increment que més tindrà augment, per un 
cost anual de 300 Euros tindria un cost d’un Euro mensual per aquesta franja. Per 
tant, el que intentem és que els augments siguin realment compensats i que ens 
donin aquesta possibilitat d’anar mantenint les mateixes aportacions en quant als 
pressupostos que teníem fins ara. Bàsicament, aquest seria el concepte que ara els 
portem a aquesta aprovació. No obstant, quan necessiteu qualsevol aclariment, a la 
vostra disposició. 
 
El senyor President demana si hi ha alguna intervenció al respecte. 

 
Pren la paraula el senyor LÓPEZ i diu: Bona nit. Sí que és cert que quan agafem la 
Memòria, està clar que la frase que és es repeteix és la de “pujada increment d’un 
2%”, però no només a les taxes, també tenim l’impost de vehicles que també puja 
un 2%, no ho oblidem. I anem passant, el de l’increment de valors de terrenys de 
naturalesa urbana no varia però és igual perquè ja sabem que hi ha una 
problemàtica sobre com fer pagar a la gent pisos que no tenen valor. Aleshores, no 
ho veiem, no veiem aquest augment. I 4% de l’IBI, suposo que vostès com sempre 
diuen: “No, això ve donat d’adalt”. Però no deixa de ser un 4%, i em sembla bastant. 
Hi hauríem de buscar fórmules per rebaixar tot això. Gràcies. 
 
Pren la paraula el senyor PROFITÓS i diu: Em sap greu, nosaltres no ho veiem 
malament. A veure, sí que veiem correcte que l’increment sigui del 2%, aquest 2% 
és exactament el que ha pujat l’índex de preus al consum a Catalunya d’acord amb 
l’IDESCAT de setembre a setembre. El tema de l’IBI, és veritat que fa molts anys 
que no es tocava. Jo només els hi demanaria una confirmació, jo he estat fent 
alguna consulta i he comentat: “Osti, està bé, això. No toquem el preu de l’aigua”. I 
la resposta ha sigut: “No, del preu de l’aigua ja en parlarem quan toqui a la 
comissió”. A veure, jo només vull el compromís de l’equip de govern que l’increment 
del preu de l’aigua serà el mateix 2% que estem aplicant a totes les altres coses i 
que correspon a l’increment de preus al consum. Més que res perquè, és clar, que 
no per la porta de darrera ens trobem amb una cosa absolutament desorbitada pel 
que fa referència als tractes que tenim amb SOREA, que sembla que no van 
inclosos en aquest paquet de les ordenances de tot el món. 
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Bé, és un increment lineal del 2% de 
taxes i impostos i és un increment del 4% dels valors cadastrals, que ens ve fixat 
per llei. Això és d’aquesta manera i no toquem aquell coeficient que nosaltres fèiem 
perquè així es reduís a que la pujada fos zero. Ara, aquest any, sí que diem que les 
taxes i impostos s’incrementen un 2% i que l’IBI incrementa un 4% els valors 
cadastrals. Aquesta n’és una.  Però recordeu que aquest any hi ha alguna cosa que 
l’any passat vam posar en pràctica i que els anys passats encara no hi era, que és 
primer, la tarificació social (que ho tinguem en compte), per tant la gent amb pocs 
recursos pot gaudir la tarificació social, i segon, les subvencions de l’IBI, també hi 
són. Per tant, en aquests moments podem dir que aquests dos factors fan que els 
impostos de les Franqueses siguin una mica progressius, per dir-ho d’alguna 
manera. Jo, això, ho volia deixar en acta. I les plusvàlues van en base als terminis, 
al valor cadastral. I ja veurem tot això de les plusvàlues com acaba perquè 
pressupostàriament ens fa mal, a les administracions, i ens fa molt mal. Aleshores, 
recordo que vam fer una moció de  l’ACM demanant que es creés un nou impost 
per, és clar, aquests ingressos a l’administració, ens casquen. Amb el tema de 



l’aigua tenim un debat, senyor Profitós, tenim un debat dins del govern. I el proper 
Ple (però abans ho portarem a la Comissió), quan ens posem d’acord, doncs 
parlarem del preu de l’aigua. SOREA ens demana un 6%. Nosaltres estem entre un 
2 i un 3%, alguns diuen 2, altres diuen un 3. O alguns diuen 2 i nosaltres diem 3. Ja 
ho veurem, a veure com acabem, si acabem amb 2,5 o acabem amb 2. Si acabem 
amb 2, espero que ens voti a favor. Res més que això. Alguna intervenció més? 
Senyor López. 
 
Pren la paraula el senyor LÓPEZ i diu: Si, ens agradaria un aclariment: si ens 
abstenim, podem fer esmenes? Si? Val. Parlant de les subvencions de l’IBI que 
hem parlat, si no recordo malament, que era una partida tancada de 50.000 Euros. 
O sigui, no estem dient, com ara han fet subvencions per l’IBI això pot anar pujant. 
Ja hi havia una partida tancada. Si incrementem la partida o la doblem, doncs mira, 
potser podríem entendre-ho. Aquest document està penjat a l’Ajuntament. Són els 
ingressos fiscals per habitant. Estem parlant que a 2013 teníem uns ingressos de 
10 milions d’Euros. I a 2016 ja són 12,6 milions d’Euros. Això vol dir que s’han pujat 
2,6 milions de recaptació d’impostos. En canvi, els habitants només han pujat en 
500. Vol dir que hem passat de rebre 115 a 140 Euros per habitant. Perdó, si, 125 
Euros més per habitant, en quatre anys. Sí, perdó, que ho he dit malament. De 515 
hem passat a 640, això és d’aquí, del seu document. Són 125 Euros més per 
habitant. Aleshores, clar, nosaltres demanem: “Escolti, doncs si puja un 4% l’IBI, 
baixi el gravamen, baixi un 2%, estem guanyant 2,6 milions més”. Apart, vostès 
estan traient pit més de dos anys seguits dient que tenen superàvit. Si tenim 
superàvit de més d’un milió cada any, entre parèntesi sense comptar les multes, 
doncs podrien fer l’esforç de reduir la pressió fiscal a la gent del poble. Gràcies. 
 
Pren la paraula el senyor PROFITÓS i diu: Tres coses molt curtes. El tema de les 
plusvàlues que vostè ha comentat, senyor Colomé. A veure, una cosa és que com a 
administració pública ens pugui fer mal a la butxaca i l’altra cosa és que és 
absolutament injust que l’Ajuntament, o qui sigui, es posi uns diners a la butxaca 
quan hi ha hagut una transacció en la qual el particular, que teòricament està 
obligat a pagar-nos, no ha guanyat un duro, al contrari, ha perdut diners en 
referència al preu inicial. No pervertim els temes. Ja ens espavilarem, però el de les 
plusvàlues, benvingudes sigui el fet que la gent que ven un immoble sense guanyar 
un duro, al contrari, perdent-hi diners, no hagi de pagar a més a més aquest impost. 
No em toca contestar-ho a mi, però vull dir que no li passi al senyor López el que 
m’ha passat a mi abans, quan estàvem parlant del Consell Comarcal. Entenc, o vull 
entendre, i ens ho confirmen, si us plau, que la partida tancada destinada al tema 
de les subvencions era per l’exercici que s’ha acabat i que en els propers 
pressupostos hi haurà una partida. I que si la partida enlloc de 50 ha de ser de 70 o 
ha de ser de 80, serà de 70 o serà de 80. I l’última cosa, senyor Colomé, intenti 
posar-se en el lloc dels altres. El fet que l’aigua pugi un 3 o pugi un 2 no hauria de 
dependre de que vostès i els senyors del PSC es posin d’acord. Hauria de 
dependre, com a mínim, escolti’ns en els altres, no sé, jo diria que és el que toca, ja 
els hi he dit, si ens posem d’acord i fem un 2 espero que ens voti a favor. Home, sí. 
Si hi ha un 2 serà perquè nosaltres haurem demanat que sigui un 2. Miri, nosaltres 
ens abstindrem i, si a la comissió de l’aigua surt un 2, doncs escolti, considerin que 
totes les ordenances ens semblen bé.  
 
Pren la paraula el senyor JIMÉNEZ i diu: Sí. Només hi ha una qüestió. Primer, hem 
activat aquest any tot un procés de verificació i control d’activitats. Això ha generat 
que havíem d’actualitzar les seves llicències i, a més a més, també s’han detectat 
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deficiències quant a funcionament o havien de fer modificacions. Això ha portat uns 
majors ingressos, però això evidentment no és una repercussió persona per 
persona, sinó són ingressos molt específics. Per tant, aquesta repercussió que 
vostè fa dividint entre les persones, no és correcta, d’acord?, perquè són per unes 
activitats en concret. I després, què més li volia comentar? Ah, també hi ha una 
qüestió: no cada any això és fix. Per exemple, els vehicles varien: hi ha anys que hi 
ha més matriculacions i per tant, pel que sigui, hi ha una reactivació i també 
nosaltres tenim més ingressos. Tot això no podem valorar d’una forma estricta que 
no hi hagi més ingressos. O sigui, la persona normalment paga perquè està 
aprofitant d’un servei o una activitat que ha de fer. O sigui, no és una repercussió 
general.  
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Bé, per finalitzar. Impostos i taxes, pujada 
de l’IPC, un 2%. L’IBI, un 4% al valor cadastral, però tenim aquest factor corrector 
que és les subvencions de l’IBI. Tenim també la tarifació social. Senyor Profitós, la 
partida dels pressupostos hi haurà una partida de bonificacions de l’IBI, hi serà. I 
fins ara, crec jo que en els darrers anys tot el que ha estat relatiu a Serveis Socials, 
si han faltat diners els hi hem posat. Tot. Crec. La nostra intenció és seguir fent el 
mateix. Molt bé. El de l’aigua, ja en parlarem. Passaríem a votació.  
 
 
SOTMESA a votació, la proposta és aprovada per nou vots a favor dels regidors 
assistents dels grups municipals PDeCAT i PSC-PM, un vot en contra del regidor 
assistent del grup municipal CpF, 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: 
 

Moció de rebuig als atemptats terroristes de Barcelona i Cambrils i de 
reconeixement a la tasca realitzada pels cossos policials i d'emergències 

Els atemptats terroristes comesos a Barcelona i Cambrils el passat 17 d’agost de 
2017, van provocar la mort de 15 persones i més d’un centenar de ferits i van produir 
una sensació de por i alarma entre la nostra societat. 
 
La ràpida i eficient intervenció dels cossos de seguretat, Mossos d’Esquadra i 
Guàrdia Urbana, agents de policies locals i dels serveis d’emergències mèdiques, 
juntament amb molts ciutadans anònims va ser cabdal per afrontar els primers 
moments i la posterior detenció i desarticulació dels terroristes causants de l’atac. 
 
Les mostres de solidaritat i condol van ser nombroses durant els següents dies, així 
com la indignació i el rebuig unànime a la violència, defensada des de qualsevol idea 
o religió. 
 
Per tot això, l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès proposa al ple de la 
corporació l’adopció dels següents  
 



ACORDS: 
 
Primer.- Expressar el rebuig contundent als atemptats terroristes perpetrats a les 
ciutats de Barcelona i de Cambrils i reivindicats posteriorment per Estat Islàmic. 
 
Segon.- Condemnar aquest atac i qualsevol tipus de violència que propaguen l’odi i 
la barbàrie arreu del món i a casa nostra. 
 
Tercer.- Donar el condol i el suport total a les víctimes i ferits dels atemptats, les 
seves famílies i amics. Sempre estarem al costat de la convivència i la cohesió social. 
 
Quart.- Agrair i reconèixer la gran tasca realitzada per tots els cossos d’emergències, 
seguretat, prevenció i entitats ciutadanes que, en moments de màxima tensió, van 
saber complir amb la seva feina amb voluntat de servei. Al mateix temps, demanar 
que la policia dels Mossos d’Esquadra s’incorpori, de forma immediata, en les 
reunions dels grups de treball sobre la lluita antiterrorista, liderades per la Interpol, 
per assegurar la més eficient coordinació entre totes les forces i cossos de seguretat 
de l’Estat. 
 
Cinquè.- Deixar clar que aquests atacs contra la convivència no canviaran la voluntat 
de la nostra societat d’apostar per la llibertat, l’acollida i la tolerància, apostant pels 
valors que potenciïn el respecte a totes les formes de pensar, religions i cultures. 
 
Sisè.- Ratificar la voluntat dels governs locals de continuar treballant per la cohesió 
social de les nostres viles i ciutats. Només així avançarem cap a la convivència i la 
inclusió de la societat. 
 
Setè.- Notificar aquest acord a l’Associació Catalana de Municipis, a la Federació de 
Municipis de Catalunya i als ajuntaments de Barcelona i Cambrils. 
 
Pren la paraula el senyor VEGA i diu: Bé, per descomptat que recolzarem la moció i 
ens afegim a la mateixa. Aquest Ajuntament i espero que tots els ajuntaments 
democràtics sempre s’oposin a aquesta barbàrie que no només ha afectat al nostre 
poble, però que és una barbàrie que està patint moltíssima gent arreu del món i ara 
ens ha tocat a nosaltres molt de prop. I també aprofitar per felicitar també l’acció de 
les policies kurdes i brigadistes internacionals que estan lluitant contra l’estat islàmic 
que fa pocs dies ha fet caure la capital del Daesh i que són qui estan plantant cara 
sobre el territori a aquesta barbàrie feixista, i aquesta gent que s’està deixant la pell 
en lluitar contra aquesta barbaritat i que moltes vegades, quan no interessa a 
Occident s’han oblidat, si és qui s’ha deixat molta gent lluitant contra aquests 
monstres. Gràcies.  
 
Pren la paraula el senyor MARÍN i diu: Sí. Bé. Nosaltres, com a grup PSC, com no 
pot ser d’una altra manera votarem a favor d’aquesta moció. S’ha de dir que el 17 
d’agost es va desencadenar a Barcelona i a Cambrils la irracionalitat, l’odi, la 
barbàrie, la bogeria i que va acabar, com tots sabem, amb 15 morts i més de 100 
ferits. Pensem, com tots, que s’ha de reconèixer i dir ben alt la gran tasca que van 
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tenir en aquell moment els cossos de seguretat, els cossos d’emergència, de 
prevenció i com no, també, totes les entitats ciutadanes que van participar. Vagi el 
nostre compromís per continuar treballant per la cohesió social com a eina 
vertebradora de la nostra societat. 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. 

  

 

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 per impulsar l'establiment d'un servei de transport escolar al municipi 
d'acord amb la comunitat educativa 

Atès que les Franqueses del Vallès és un municipi d’una extensió amplia, amb 
diferents nuclis de població separats i alguns sense connexió urbana entre si, i amb 
població dispersa, i per tant amb unes distàncies considerables entre la població i els 
serveis. 
  
Atès que el sistema d’assignació de places escolars, tant en educació preescolar, 
primària com en secundària, pot donar lloc a que s’assigni una plaça a l’infant o 
adolescent lluny del seu domicili. 
  
Atès que les dificultats de desplaçaments creen problemes en les famílies que han de 
portar la canalla lluny del domicili i que això genera conflictes per les places dels 
centres més propers. 
  
Atès que el transport particular multiplica la circulació de vehicles i, com a 
conseqüència, el nivell de contaminació, tant de l’aire com acústica, a més d’un cert 
risc. 
  
Atès que el fet d’haver d’acompanyar els infants i adolescents als centres genera 
problemes de conciliació laboral a les famílies. 
  
Atès que el transport públic escolar estalvia vehicles a les carreteres, unifica 
desplaçaments, millora l’eficiència del transport, minimitza el risc d’accidents i 
garanteix el desplaçament d’anada i tornada als centres escolars a aquella població 
escolar del municipi que resideix lluny dels dits centres. 
  
Atès que l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès està adherit al Pacte d’Alcaldes i 
Alcaldesses pel Clima i l’Energia i que aquest 2017 va signar els compromisos per 
reduir un 30% les emissions vinculades al trànsit en el termini de 15 anys. 
  
Per tot això, ILFC-E proposa al ple de l’ajuntament de les Franqueses del Vallès 



l'adopció dels següents 
  
ACORDS: 
  
Primer.- Implementar un sistema de transport escolar al municipi per al curs escolar 
2019-2020 que faciliti l’accés a totes les escoles i els centres de secundària de les 
Franqueses del Vallès. 
  
Segon.- Convocar un Consell Escolar Municipal on presentar el sistema de transport 
escolar al municipi on la comunitat educativa pugui fer les esmenes que es creguin 
pertinents abans de l’inici de curs escolar 2019-2020. 
  
Tercer.- Fer arribar aquests acords al Departament d’Ensenyament de la Generalitat 
de Catalunya, al Consell Comarcal del Vallès Oriental, a tots els centres escolars del 
municipi, a totes les associacions de mares i pares del municipi i a les associacions 
veïnals del municipi. 
  
Quart.- Publicar els presents acords als mitjans de comunicació municipals (Butlletí, 
web, xarxes, etc.). 
 

Pren la paraula la senyora PERICAS i diu: Bé. Bona nit. El nostre municipi té 
característiques diferents d’altres pobles: és molt extens, amb diferents nuclis de 
població i això no sempre facilita l’accés als serveis públics. Apart d’això, tenim un 
problema amb l’assignació de les places escolars que ve derivat precisament per 
aquesta estructura diferent d’altres pobles que tenim, que fa que molts infants, 
famílies, hagin de portar els seus infants a escoles i centres educatius, també 
instituts, molt allunyats de casa seva. Tenint en compte tot això, nosaltres proposem 
aquesta moció que pretén portar al debat primer de tot estudiar les possibilitats i a 
més a més, pactar-ho o portar-ho al Consell Escolar municipal perquè les famílies i 
la comunitat educativa també pugui dir el què. Apart de l’evident estalvi energètic 
que seria el transport escolar pel benefici de no fer servir tants cotxes i disminuir els 
riscos de perillositat del trànsit. 
 
Pren la paraula el senyor AGUILERA i diu: Sí, hola, bona nit. En primer lloc dir-vos 
que estem totalment d’acord amb el fons d’aquesta moció. Tenim molt clar que en 
un bon transport escolar es reduiria també la circulació de vehicles a tot el municipi, 
com també la contaminació tant acústica com de l’aire, i també la possibilitat 
d’accidents, encara que per sort no tenim gaire accidents aquí, al municipi. El que sí 
us voldríem demanar és una petita modificació en el primer punt quan parleu 
d’implementar un sistema, afegiria: “estudiar implementar un sistema” perquè 
creiem, a més la llei ho diu, que abans d’implementar un sistema hem d’estudiar 
tant els costos i analitzar realmen. Com comentaves tu, el nostre municipi és molt 
especial, tenim cinc escoles, tenim dos instituts, i creiem que és convenient estudiar 
i analitzar amb temps i valorar tant els costos com tot el sistema. Gràcies. 
 
Pren la paraula la senyora CASSÀ i diu: Nosaltres votarem a favor d’aquesta moció. 
Efectivament, tal i com comentava la regidora Pericas estem d’acord que l’alumnat 
que està en ensenyaments obligatoris, independentment que canviï o no de 
municipi, el que és important és la distància respecte del lloc de residència. Per 
tant, en aquest sentit nosaltres votaríem a favor. I votaríem a favor també amb 
l’esmena que ha fet el regidor Aguilera, ja que primer en podem parlar entre tots. 
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Se’ns pot proposar una proposta i per tant, entre tots plegats tot es podria valorar. 
Per tant, tant una com l’altra estaríem d’acord.  
 
Pren la paraula el senyor PROFITÓS i diu: Dintre del temps. En el cas que el grup 
d’IMAGINA accepti aquesta esmena, jo demanaria el compromís a vostès que en 
els pressupostos de 2018 hi hagi partida. No, no el curs 2019-20. no, volíeu dir 19-
20 o 18-19, volíeu dir? (Els regidors fan comentaris fora de micròfon). No, doncs 
modifiqueu pel 18-19. Clar. A veure, jo entenc que la voluntat ha de ser 18-19, el 
curs que començarà a setembre de l’any que ve. Val. Aleshores, aprofiteu per 
modificar les dues coses i demaneu el compromís del govern de que en els 
pressupostos de 2018 hi hagi partida per aquests quatre mesos de curs. No? Jo 
entenc que és això, que voleu dir setembre de 2018.  
 
Pren la paraula el senyor BERNABÉ i diu: A veure, ha sigut error nostre, és evident 
que. Per què volem que sigui el proper curs? No per ficar-vos en un bret a vosaltres 
de: “Correu, que no sé què”. És per una qüestió: el gran argument de molta gent 
que es queixa quan li toca anar a una altra escola és la mobilitat, perquè diuen: 
“Osti, jo depenc dels avis perquè el portin” i són avis que no tenen aquesta facilitat 
de desplaçar-se de Corró d’Avall a Bellavista o de Bellavista a Corró d’Avall. Jo crec 
que està bé estudiar i, en tot cas, si decidim que el curs 18-19, fem un primer de 
Corró d’Avall a Bellavista i després si cal la necessitat de fer-ho a l’inrevés, aplicar-
ho el proper curs, però jo penso que hi ha una demanda bàsica i que desmuntaria 
després moltes teories d’alguns pares que al final, el que no volen és anar a certes 
escoles i ja està. Per tant, anem a facilitar per un cantó, però també anem a treure 
excuses d’algunes famílies perquè: “No, escolti, és que a vostè no li costarà res 
portar el seu nen aquí o allà, perquè és que això ho assumim nosaltres”, tenint en 
compte que tenim un municipi tant llarg. Si, perdona, assumiria el de l’estudi però sí 
que ho posaríem pel curs que ve.  
 
Pren la paraula el senyor AGUILERA i diu: Si, si, jo parlava d’això, de mantenir i 
implementar però posar davant “estudiar i implementar”. I mantenir el curs que ve. I 
per suposat, cap problema per tal de convocar un consell escolar municipal i 
consensuar amb tothom el millor sistema i el més adequat.  
 
Pren la paraula el senyor BERNABÉ i diu: Perdona, eh, torno a repetir. 
 
Pren la paraula el senyor AGUILERA i diu: Curs 2018-2019. 
 
Pren la paraula el senyor BERNABÉ i diu: Si resulta que ho hem d’implementar per 
fases, tampoc tindríem cap problema, però que es comenci a veure ja un gest per 
part de l’Ajuntament cap aquest cantó. 
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Bé, aquest és un dels arguments que 
almenys ens pot anar bé per pujar ordenances fiscals, per què aquest és un nou 
servei i costa diners. I com el paguem? Si, si. Ja ho veurem. Les multes han fet una 
davallada cap abaix, i és una bona senyal. És una molt bona senyal. Una davallada 
cap abaix, vol dir que (El senyor Bernabé fa un comentari fora de micròfon). No, 
podem estudiar altres. No, no és un debat. És veritat, val? No és fàcil. Com tenim el 
municipi, no és gens fàcil. Ara tenim un autobús que passa per tots els nuclis, que 
passa per totes les escoles i triga una hora en arribar. I la gent, el que vol, el 
transport escolar, que l’agafin de casa i el portin a l’escola. I que no trigui una hora. 
(El senyor Bernabé fa un comentari fora de micròfon). No, no, per això el tema 



d’estudiar. Hem d’estudiar-ho, penseu que serà (Diferents regidors fan comentaris 
fora de micròfon), ara estic parlant jo, val?, penseu que tenim cinc escoles 
d’educació infantil i primària, dos instituts, per tant no serà fàcil i serà un servei car. I 
que hem de veure també veritablement, a l’hora d’estudiar, qui el vol fer servir. 
També és una de les coses que ens hem de plantejar. I que aquest debat es 
traslladi també al Consell escolar, també crec que és positiu. Molt bé, passaríem a 
votació. Hem fet els dos torns ja, eh? Sí. (El regidor Bernabé fa un comentari fora 
de micròfon). Va, segon torn. No, però tu has fet el segon. Han fet el segon, sí.  
 
Pren la paraula el senyor PROFITÓS i diu: No, només dues coses. Una referent a 
qui paga el gasto. Nosaltres, una part important, per descomptat, però és que 
estàvem parlant abans del Consell Comarcal. Dins de la pàgina del servei del 
Consell Comarcal, i a l’apartat de Servei públic de transport escolar, després de 
parlar dels alumnes que canvien de municipi (El senyor Alcalde fa un comentari fora 
de micròfon) dic després d’això, diu: “Facilitar el transport escolar als alumnes 
d’educació primària i secundària, i d’educació especial que van a centres docents 
del mateix municipi de residència però allunyats de llurs domicilis”. D’aquests, són 
dels que estem parlant. I l’altra cosa, perdoni, senyor Colomé, però és que a 
vegades vostè centra, que només cal rematar. D’on traiem les misses? M’he quedat 
amb les ganes de dir-ho quan estaven parlant de què guanya l’Ajuntament de 
Granollers amb el tema de la seu del Consell Comarcal i el que costa rehabilitar 
l’edifici dels jutjats i els degoters que te i les condicions en les que està, etc. Si per 
una vegada negociem un conveni d’autobusos en el qual Granollers no surti 
guanyant descaradament més que els altres pobles, tindrem una part important 
d’això guanyat.  
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Alguna intervenció més? Finalitzem? Ja 
no remato, eh? Deixem-ho aquí. 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. 

  

 

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

 

Moció que presenta el grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya per a 
la derogació de la delegació de competències per a la imposició de sancions 
realitzada a favor del regidor de Seguretat Ciutadana 

Atès que en l'opinió del nostre grup municipal, el regidor de l'àrea de Seguretat 
Ciutadana no ha respectat lleialment la voluntat majoritària del govern del que forma 
part a alguna de les seves resolucions. 
 
Es proposa al Ple de l'Ajuntament de les Franqueses del Vallès l'adopció del següent  
 
ACORD: 
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Únic.- Demanar respectuosament a l'Il·lustríssim Senyor Alcalde, tot i tractar-se d'un 
tema de la seva competència, que tingui a bé derogar la delegació de competències 
per a la imposició de sancions feta a favor del regidor de l'àrea de Seguretat 
Ciutadana al seu decret 1695/2016, de 8 de juny de 2016. 
  
 
Pren la paraula el senyor PROFITÓS i diu: Sí. Per defensar la moció perquè em 
penso que mereix una mica d’explicació tal i com està redactat. Hi ha una sèrie de 
competències en aquest Ajuntament, i a tots els ajuntaments, que són del senyor 
Alcalde. I el senyor Alcalde delega a qui creu oportú. En aquest cas, hi ha una sèrie 
de competències que el senyor Alcalde va delegar a diversos regidors, entre els 
quals el regidor de Seguretat Ciutadana. Una d’aquestes competències és la 
capacitat de sancionar. Ens hem trobat amb un cas que, com a mínim, és des de la 
nostra manera de veure-ho, curiós, i que volíem posar en coneixement de tothom. En 
aquí ens hem trobat amb que el dia 20 de setembre, quan faltaven 10 dies pel 
referèndum de l’1 d’octubre, es va iniciar mitjançant un Decret del regidor Marín, un 
expedient sancionador contra un jove franquesí, un jove que és de la JERC, i el motiu 
era enganxar cartells sense autorització municipal prèvia. Aquests cartells eren 
cartells a favor del Sí. Deien: “Sí. Guanyem-ho tot” i portaven el logo de les 
JOVENTUTS D’ESQUERRA REPUBLICANA. En la comunicació que va rebre aquest 
jove, per una banda es deia que això era fruït d’un acord d’una Junta de Govern 
Local. Mentida. Vull dir, un acord d’una Junta de Govern Local involucra a tot el 
govern i, en aquest cas, no hi ha haver cap acord de la Junta de Govern Local sinó 
que va ser senzillament un Decret del regidor, un Decret fet en base a una acta 
policial a la que constava expressament que no s’havia detectat cap mena de dany ni 
cap cosa que afectés el patrimoni municipal. I tot i això, s’ha obert un expedient amb 
una multa que pot ser de fins a 150 Euros. A veure, això ara mateix està recorregut, 
està pendent de que a qui li toca resolgui l’expedient, però ens vam trobar amb una 
altra cosa, que és que vam veure i bé, a veure, potser és que de sancions d’aquestes 
se’n posa una cada setmana. Vam demanar quantes sancions s’havien posat per 
infringir aquest article de l’Ordenança de convivència municipal durant l’any 2017. La 
resposta va ser: cap. Hi ha una sanció que és aquesta, que està en tràmit, però no hi 
ha hagut cap altra sanció. Automàticament, pensem dues coses. Una, durant finals 
del mes de setembre, durant tot el mes de setembre, va haver-hi molta gent de les 
Franqueses (i d’altres pobles, però els que ens preocupen són els de les 
Franqueses) que van estar enganxant cartells. I va estar enganxant cartells, suposo 
que sense demanar una autorització expressa, dient-li a l’Ajuntament: “Perdoni, jo 
vull anar a enganxar cartells”. Hi ha el perill de que, a partir d’aquí, es reprodueixin 
aquestes sancions per molta gent. No ho sabem. I per altra banda, també vam 
demanar a veure quanta gent havia demanat autorització per penjar cartells, perquè 
potser resulta que tots els cartells que es veuen penjats pel municipi són de gent que 
ha demanat autorització per fer-ho. Ens van dir que durant l’any 2017 hi ha hagut tres 
autoritzacions: una és nostra (una és d’ESQUERRA) i les altres, per les dates, 
suposo que han de ser, no sé si algun altre partit va demanar autorització per penjar 
cartells. Nosaltres l’havíem demanat per penjar-los en els fanals. De fet perquè per 
penjar propaganda electoral la llei catalana diu que no es necessita autorització, i és 
una de les coses que hem al·legat. Però ens vam trobar amb això, que se n’han 
demanat tres. Només un comentari: nosaltres vam demanar autorització el 9 d’agost i 
se’ns va donar resposta l’1 de setembre. Des del 9 d’agost fins l’1 de setembre hi ha 
haver tres alcaldes accidentals: el senyor Corchado al començament, el senyor 
Aguilera després i no ens van donar resposta dins del termini que tocava, vam haver 
d’esperar a que s’acabés el mes d’agost, tornés el mes de setembre, i l’Alcalde que 



toqués ens donés autorització. L’altre perill és que el govern s’havia posicionat, 
l’Alcalde s’havia posicionat firmant el Decret, cedint locals i d’alguna manera, el que 
es fa aquí és (entenem nosaltres) ser deslleial a la voluntat majoritària del govern del 
qual s’està formant part. Aleshores és per tot això, i en el segon torn si convé podem 
ampliar-ho, que ens sembla que el senyor Alcalde (tot i que, com diem, és una 
atribució que només li correspon a ell) hauria de fer un pensament i derogar el Decret 
en el qual cedia aquestes competències, que entenem que no s’estan utilitzant 
correctament, com a mínim en aquest cas, ni per un ciutadà, no sabem per quants 
després, ni pel (no sé com dir-ho) pel prestigi del govern. 
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Quatre minuts, cinquanta-set segons. 
Clavat.  
 
El senyor President demana si hi ha alguna intervenció al respecte. 
 
Pren la paraula el senyor BERNABÉ i diu: Bé. Nosaltres, sense entrar en si és 
militant o no és militant de cap partit, entenem que sense entrar en la casuística 
concreta, entenem que no es persegueix, per exemple (perquè jo no n’he vist) quan 
es posa publicitat d’actes culturals, ni d’actes esportius, que també es col·loquen a 
vegades vés a saber a on, com el Túnel del terror, que jo els he vist penjat fins i tot 
en contenidors d’escombraries. I per tant, tot el que sigui perseguir el plantejament de 
penjar propaganda política i tal, d’entrada nosaltres sempre hem sigut molt negatius. 
De fet, han tingut una lluita històrica en aquest Ajuntament, fins i tot quan estava el 
senyor Ribalta portant la regidoria, de que no se’ns cobrés les taules quan les 
posaven els grups municipals perquè entenien que els grups municipals i els grups 
polítics, els sindicats i les associacions han de tenir la llibertat de poder plantar-se i 
tal, no? I dintre d’aquest línea, nosaltres votarem a favor sense entrar en la polèmica 
de qui és qui en aquesta pel·lícula, sinó simplement que estem al costat de la llibertat 
d’expressió, que la gent es pugui expressar i que no ens agraden aquest tipus de 
sancions cap a la gent que penja cartells, ni identificacions ni de cap de les maneres.  
 
Pren la paraula el senyor MARÍN i diu: Sí. Bé. Bona nit una altra vegada. Miri, jo, la 
veritat, em pensava que la meva capacitat de sorpresa estava pràcticament 
exhaurida però pel que veig, avui tinc un episodi més. Senyor Profitós, vostè pel que 
es veu no va tenir prou amb aquest dimarts dia 20 d’octubre, amb la concentració de 
protesta a l’encarcerament dels Jordis, amb la que realment va fer el ridícul, no?, 
amb els seus exabruptes, mai millor dit, indignes de qualsevol representant polític, 
contra el PSC, per estar present en aquell acte. La veritat que és que molt 
lamentable. Això, ni més ni menys, el que demostra si més no, és la línea en la que 
vostè està alineat, que no és una altra, la del pensament únic: o estàs amb mi o estàs 
contra mi. Sincerament, la situació va ser patètica i, si se’m torna a permetre, 
lamentable. Però bé, avui tenim un nou episodi. Vostè, el que està dient en la seva 
moció, és que el regidor de Seguretat Ciutadana no ha respectat lleialment la voluntat 
majoritària del que forma part. Miri, des del govern en cap moment s’ha donat cap 
consigna, però cap, per ser més generós amb l’incompliment de l’ordenança. Només 
faltaria. Les ordenances estan per complir-les i si una patrulla detecta, en un moment 
donat, una situació que ells consideren, ells són els que tenen la competència. Així 
s’ha de dir, i s’ha de puntualitzar la data perquè vostè està confós. 7 del 7. El 7 de 
juliol, no ni mes d’agost, 7 de juliol, la patrulla (i fem una mica de crònica) a l’observar 
que un grup de nois estaven enganxant cartells, el que van fer (com és normal), els 
van identificar. I van aixecar acta per incompliment de l’article 68 de l’Ordenança de 
convivència ciutadana i rural. Vostè, ara, vol fer una miqueta, vol barrejar-ho tot, vol 
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fer de trilero, amunt, avall, canvio, poso i trec, no?, i barrejar-ho tot, algo bastant 
habitual. Miri, no. La publicitat dinàmica és una cosa i l’enganxada de cartells és una 
altra. També li vull recordar, per la seva memòria, que la precampanya (estem parlant 
del dia 7 de juliol), i vostè també ho diu, com vostè reconeix, no pot ser aplicable, 
sense anar més lluny a un article al que vostè també fa esment de la llei, no? Per 
què? Doncs perquè és precampanya. La campanya del referèndum va començar, si 
no m’equivoco, a mitjans, o la primera o la segona setmana del mes de setembre. 
Miri, senyor Profitós, les ordenances que apliquem van ser aprovades en aquesta 
sala de plens. I votades per tots, fins i tot per l’ESQUERRA REPUBLICANA d’aquells 
moments, a l’any 1996. I el que li vull dir, és que estan per ser complides, les 
ordenances, per tots. I també, òbviament, pel senyor Profitós i ESQUERRA 
REPUBLICANA. Gràcies. 
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Faig jo com a grup, ara?, si de cas. (El 
senyor Bernabé fa un comentari fora de micròfon). Senyor Profitós. 
 
Pren la paraula el senyor PROFITÓS i diu: Tema número 1. Tot el que he explicat 
està perfectament documentat amb papers. Tema número 2. En aquí, nosaltres el 
que estem denunciant (entre d’altres coses) és una intencionalitat política en el 
moment d’aplicar una sanció, que no aplica la Policia, que aplica o que inicia (com a 
mínim) el Regidor. Tema número 3. El dia 20 d’octubre. Escolti’m. A vostès se’ls ha 
vist en aquí en aquell moment, per sortir a VOTV, per sortir a la foto de l’Ajuntament, 
però no se’ls ha vist enlloc més demanant la llibertat dels Jordis ni treballant per res 
més. En qualsevol cas, a vostè pot no agradar-li però sí que és la meva opinió que el 
seu comportament és un comportament, no sé, no sóc gaire d’història sagrada però 
jo diria de sepulcres blanquejats, de fariseus, digues-li com vulguis. Pels que no 
estiguin entenent res, els arguments que estava donant ara el senyor Marín són els 
arguments que nosaltres, més ben dit, si, quan dic nosaltres estic entenent que el 
xicot de 18 anys al que van enganxar, bé, no va ser a mi, a una persona de cinquanta 
i pico d’anys i amb una certa experiència en el tema, sinó que va ser a un nano de 18 
anys que estava enganxant cartells. El que està fent el senyor Marín és llegir o 
reproduir una part dels arguments que hem posat a les nostres al·legacions, unes 
al·legacions que si no m’equivoco, van adreçades (i de les que ha d’entendre) 
l’instructor del cas, que no és ell. No sé fins a quin punt és correcte o no és correcte 
que vostè intervingui i estigui al cas d’aquest tema. En qualsevol cas, a mi em sembla 
que si a vostè no l’agrada el meu comportament, és recíproc, no té més història. A 
partir d’aquí, jo en el seu entorn explicaré el que convingui però em sembla que la 
cosa ha quedat ben clara. Si algú de l’altre partit de l’equip de govern en té dubtes, 
estic aquí per aclarir-ho i per explicar-ho. I res més. Demano, si us plau, tot i que no 
és una atribució del Ple, que el Ple voti a favor de que el senyor Colomé (després 
facin el que vulguin) però que decideixi retirar aquesta delegació d’atribucions.  
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Bé. Començo jo i fem, val? Si no hagués 
sigut una persona d’ESQUERRA REPUBLICANA, no estaríem parlant del mateix. Si 
hagués sigut una persona que hagués enganxat uns cartells d’una discoteca i la 
Policia l’hagués multat, no estaríem parlant del mateix. Aquí s’hi barreja el tema 
polític i en aquests moments tan delicats. És així. Però si, repeteixo, jo ara no li puc 
dir a la Policia que ho hagi fet malament perquè no els hi puc dir. Ara, que d’aquests 
dies la Policia ha actuat amb sensibilitat, això també és veritat. Jo crec que han 
actuat amb molta sensibilitat. Ara, aquest fet del 7 de juliol se m’escapa. A mi el 
regidor, primer, nosaltres tenim un pacte de govern amb unes competències amb la 
gent del PSC. Com sabeu, tenim un pacte de municipi, que no de país. Com a país, 



cadascú en diu la seva, evidentment. Com a municipi, evidentment tenim uns punts 
en comú. El regidor em diu que aquí no hi busqueu mala fe i jo me l’he de creure, que 
no hi busqueu component polític, me l’he de creure. Jo no puc agafar i reprovar el 
regidor i agafar les competències, és que no puc fer-ho. I l’explicació és aquesta. 
Malauradament, a aquest cas hi ha unes al·legacions i no és com comença sinó com 
acaba. Esperem a veure les al·legacions, allà el què ens diuen. Només puc dir això. 
Espero, desitjo i suposo que tot el que hagi pogut passar en campanya electoral, 
diguem-ho així, a les Franqueses, quedi com ha de quedar. I no us puc dir res més. 
Però jo, en principi, crec en la bona fe i en la paraula del que el regidor està dient, 
que amb cap mena de dubte, és cap mena de persecució política. I aquí el defenso i 
no puc dir una altra cosa que no sigui aquesta. Senyor Corchado o senyor Marín. Ah, 
no, sí, senyor Bernabé.  
 
Pren la paraula el senyor BERNABÉ i diu: Quan he fet la meva intervenció he volgut 
obviar expressament qui eren els protagonistes perquè per mi, nosaltres sempre 
defensarem aquesta moció, no sé si m’explico. Jo crec que d’aquí, el que hem 
d’entendre és que hauríem de posar-nos d’acord tots, grups polítics i entitats, en 
quins llocs es poden penjar i en quins llocs no es poden penjar. Tenir una certa 
permissibilitat i que tothom conegui les regles del joc perquè és evident que quan el 
Circ X o, jo que sé què dir-te, els Cantajuegos éstos, arriben a un poble, empaperen 
tots els fanals. I és que ho fan així, i això no és el mateix delicte que posar un cartell 
polític? Perquè estan empaperant igual. Aleshores, jo aquí entenc que tot i que hi ha 
ordenances, quan ens ha calgut hem negociat per la convivència, no? I aquí hauríem 
d’anar en aquesta via. És un moment sensible, que s’hagi aturat a dues persones 
que realment no es guanyen la vida amb això, sinó que feien una defensa dels seus 
ideals, no ens agrada ni ens agradarà i, per tant, el fet, tot i que sigui puntual, sí que 
el condemnem, ho sento, és així.  
 
Pren la paraula el senyor MARÍN i diu: Sí, bé. La veritat és que mai m’hagués 
imaginat que en aquest Ple algú (i en aquest cas, la meva persona) tingués una 
voluntat d’anar en aquest sentit contra un grup, vull dir, primera sorpresa. Vagi per 
endavant. Però bé, parlant de la moció, la seva moció, sincerament, és un cúmul de 
despropòsits. Tal i com sona. I té un ingredient que, també ho he de dir, que és la 
precipitació. Miri, a dia d’avui encara no s’ha resolt res de l’expedient. Només tenim 
l’inici de la incoació i punt. A vostè se l’ha notificat, aleshores s’ha de resoldre, s’han 
de veure les al·legacions que vostè ha fet. L’instructor encara no ha fet cap proposta. 
Jo, personalment, encara no m’he pronunciat, fixeu-vos, en res, i ja teniu la moció 
demanant el que esteu demanant. Bé, sobre l’errada que vostè ha comentat, se li va 
comentar, vostè va anar a la comissaria i va preguntar-ho. I l’assessor jurídic li va 
comentar que era un defecte subsanable. Aleshores, vostè se’n va anar a la 
Secretària i també li va comentar el mateix: que el contingut és correcte i que el 
defecte no invalidava res. I això, també ho sap, vostè. Per tant, com deia abans, 
barrejant-ho tot, a veure i queda alguna cosa, no? Per tant, vostè, abans de conèixer 
el resultat, abans del tancament, ja presenta aquesta moció. Com diria el cuiner de 
TV3: brutal. Bé. I ara, per tancar, permeti’m que agafi, permeteu-me que agafi un 
extracte de l’article fabulós del Jordi Évole aquest diumenge passat en EL 
PERIÓDICO, que em sembla que també ve una miqueta a compte del que estem 
aquí. Anava dient, el Jordi Évole en el seu article, diu: “Vull que els molts cafeters 
entenguin que no a tot el món l’agrada el cafè. Vull que la repressió se l’apliqui als 
repressors. Vull que no em diguin unionista per no ser independentista. Vull que els 
teatres es tornin a omplir i els hemicicles i els salons de plens es buidin de teatre”. I 
per rematar i acabar (el senyor Alcalde indica que ha d’anar acabant) si, si. Senyor, 
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abans, amb el seu comentari, vostè segurament no és conscient del que està dient. 
Està mentint. Està mentint quan està dient que nosaltres no hem condemnat. Sense 
anar més lluny, ahir, en el Ple extraordinari, nosaltres vam condemnar 
l’encarcerament dels Jordis. I vostè està mentint intencionadament. Molt lamentable. 
Gràcies. 
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Deixeu-me fer un petit. El senyor Enric 
Garriga, de Cafès Novell, no comparteix això del cafè que vostè ha dit, senyor Marín, 
ho dic perquè consti. Senyor Profitós. 
 
Pren la paraula el senyor PROFITÓS i diu: Bé, no sé quant temps ha invertit el 
regidor del PSC en parlar de coses que no eren la moció que estem tractant. En 
qualsevol cas, a veure, anem per ordre. Senyor Colomé, què hagués passat si 
aquest cartell hagués estat d’una discoteca? Hagués passat que no s’hagués obert 
l’expedient. Hem demanat quants expedients s’han obert durant l’any 2017 i la 
resposta ha sigut zero per la infracció d’aquest article. Hi ha casualitats en el món? 
Sí. En aquell senyor de València li tocava la loteria cada dos per tres? Sí. Aleshores, 
que hagués passat si fos de la discoteca? Que molt probablement no s’hagués obert 
cap expedient. 7 de juliol, correcte. Denunciat el dia 20 de setembre. El dia 20 de 
setembre és quan el regidor Marín fa un edicte. En cap cas he dit, al contrari, el 
regidor Marín fa un edicte i en el full de notificació es diu que això és fruit d’una Junta 
de Govern Local. És un error? Sí. És un defecte? Sí. És subsanable? Sí. És una cosa 
que hagi d’anul·lar-ho tot? No. És una cosa que podria interrompre el temps fins que 
es notifiqués una altra vegada? Potser sí, ens és igual. Dintre del termini que hi 
havia, vull dir, el termini ha seguit corrent, hem presentat les al·legacions i això no és 
la cosa greu. L’actuació policial no l’estem qüestionant en cap moment, el que estem 
qüestionant i a veure, si convé el demanarem una altra vegada. Vostè em vol fer 
creure a mi (no, a nosaltres, a tots els que estem aquí i als que ho estan veient) que 
cada cop que vostè es troba un expedient d’una actuació de la Policia, vostè obre un 
expedient sancionador? Tots els cops? No sé què dir-li. No sé, si convé demanarem, 
no sé fins a quin punt, no vull carregar a ningú de feina, però també em consta de 
creure. I què més? Ah, si. Les coses que són veritat, que no són veritat, el cafè o no 
el cafè. Escolti’m, aquí hi ha moltíssima gent que no és independentista, que no és 
independentista, repeteixo, i que han actuat, estan actuant fins a la data, amb una 
exquisidesa fantàstica, es allò de dir: “Jo no crec en el que vostè defensa però faré 
tot el que calgui perquè vostè pugui defensar les seves idees”. No és el que vostès 
estan fent aquí. I entenc que la votació la perdrem però m’agradaria que la perdéssim 
només amb els vots en contra de l’equip de govern, que suposo que alguna cosa 
voldrà dir. 
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Molt bé, passaríem a votació. Vots a favor 
de la moció? Efectivament, senyor Profitós.  
 
SOTMESA a votació, la moció és rebutjada per set vots a favor dels regidors 
assistents dels grups municipals ILFC-E, ERC-AM i CPF, i nou vots en contra dels 
regidors assistents dels grups municipals PDeCAT i PSC-PM.  

  

 
 
 
 



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: Mocions, precs i preguntes. Tenen cinc 
minuts per fer preguntes de control al govern. Els hi demano que facin la pregunta i 
que diguin a qui l’adrecen.   
 
El senyor President demana si hi ha alguna intervenció al respecte. 
 
Pren la paraula la senyora PERICAS i diu: Comencem amb un prec directament a 
l’Alcalde. Volem el compromís explícit en proclamar formalment la República 
Catalana el dia en que es proclami, a les sis de la tarda, convidant tots els regidors i 
regidores d’aquest Consistori i col·locar la senyera, la bandera nacional de 
Catalunya, en el pal central d’aquest Ajuntament. Regidora Pruna. Respecte el 
manteniment de camins. Ens pregunten des de Marata quines garanties tenen els 
materials que fan servir o que faran servir en el futur, demanen que es revisin les 
amplades dels camins, que troben, com per exemple el camí de Can Carbonell, que 
són massa grans, desmesurades, i demanen si es podria fer pública la informació al 
calendari de les feines de manteniment de cada camí. Al regidor Moi. La recollida de 
poda de jardins. Es veu que a partir d’octubre és una saca cada mes, que ho troben 
molt just pel tema de la tardor i la caiguda de la fulla. I és això, si es podria fer 
setmanalment, com a l’estiu es fa, fins el novembre. Almenys que hagi deixat aquesta 
part de la tardor. Al regidor Ganduxé. Ja tenim l’estudi de mobilitat, des de fa mesos. 
Quan es convoquen les comissions? Al regidor Corchado. Es veu que per la festa de 
“Viu l’aventura” les bicicletes passaven per corriols de prop del cementiri de Marata, 
d’aquella zona de Mil Pins. Clar, una cosa és que passin un grup ciclista, poquets, 
amunt i avall, i l’altra és que tota una festa passi per allà, amb la degradació que 
provoca en els camins. No és un camí, és un corriol, allò, és un sender més petit. 
També al regidor Corchado. Ens agradaria comentar un twit que va tenir aquest 
regidor el 19 d’octubre en que considerava lamentable estudiar a l’Institut la 
diferència entre dictadura i democràcia i deia que ho revisaria, i a Educació i amb el 
Centre escolar. Demanem explicacions al respecte, així com saber si ha arribat a 
l’accident de qüestionar el centre educatiu en un tema marcat pel currículum 
d’Ensenyament de Catalunya i dels països democràtics. Em sembla vergonyosa 
aquesta actitud i l’insult directe a la comunitat docent del nostre municipi i de tota 
Catalunya. Al regidor Marín. Tenim un estudi, bueno, un estudi, unes dades de la 
DGT respecte a multes de (no, encara tinc temps, eh?) respecte a les multes. Per 
proporció, més o menys estem, d’habitants, podríem estar una mica per sobre, però 
molt poc, igual que Cardedeu i la Garriga. Resulta que les Franqueses, en sancions 
de trànsit, tenim 11.960 multes, que són un 97% de totes les multes, o sigui, que és 
una bestiesa, i a Cardedeu per exemple, que només són potser 300 habitants menys, 
el tema de saltar-se un semàfor és un 10%. I a la Garriga, que potser són 3.000 
persones menys, la sanció per l’extracció de punts són un 17%, no? Una mica que 
busqui l’explicació a aquest 97% que és tan exagerat. I ens ha de continuar. (El 
senyor Alcalde indica que li resta un minut i mig de temps). 
 
Pren la paraula el senyor VEGA i diu: Molt ràpid. Tenim una queixa a la Via Europa de 
Llerona, amb les obres que s’estan fent de reparacions de reparació del 
clavegueram, resulta que l’administració responsable (l’Ajuntament, subsidiàriament, 
te una empresa que li fa el manteniment), la carretera, amb una dimensió bastant, 
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totalment, en un segment, generarà una situació que en aquell polígon hi ha 
activitats, hi ha per exemple restaurants que fan la seva activitat allà. Què ha passat? 
Heu tallat dues cantonades i heu deixat aquestes activitats aquí, dintre de la zona 
tallada, sense avisar amb temps, sense preveure mesures per reduir l’impacte i 
sense intentar parlar amb la gent que ha sigut afectada, que ha vingut a fer queixes a 
l’Ajuntament, ens consta que hi ha queixes per escrit. Considerem que la forma 
d’actuar de l’Ajuntament no pot ser: “Fem una obra sense pensar l’impacte que te”. 
Planifiquem, parlem amb els afectats, busquem formes de que no pateixin efecte 
negatiu perquè sabem perfectament que per la Festa Major de Corró d’Avall havia 
gent que demanava indemnitzacions perquè li tallaven l’entrada de la seva activitat. 
Potser qui tingui un establiment d’hostaleria i no vingui la gent ara a menjar al seu 
negoci, en un mes, o més, doncs potser el portem a la ruïna. O sigui, parlem amb la 
gent, intentem dialogar i busquem una solució. Gràcies. 
 
Pren la paraula el senyor BERNABÉ i diu: Un segon. 
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Te divuit segons. 
 
Pren la paraula el senyor BERNABÉ i diu: El Ple d’ahir ni es va veure ni es va sentir 
bé. I no pot ser anar improvisant la manera que estem improvisant. Si cal, aquí ens 
reunim un dia tres o quatre, ens gravem, a veure si tot funciona, abans del Ple 
perquè és que va haver gent que ho va voler seguir i no va poder seguir el Ple d’ahir.  
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Alguna intervenció més? Senyor Profitós. 
 
Pren la paraula el senyor PROFITÓS i diu: Tres coses. Regidor Corchado, el 
contracte amb SEAE s’acaba el mes de febrer, si no ho recordo malament. Al Consell 
del Patronat d’Esports del mes de juliol vostè ens va dir que ens informaria, que no 
sé què, a veure, jo no tinc cap queixa de la seva transparència, tinc queixa potser de 
la seva eficiència. Hi ha alguna novetat? Perquè és que des del juliol fins ara han 
passat més de tres mesos (juliol, agost, setembre, octubre) i vaja, no sé si els altres 
tenen alguna notícia però nosaltres no. Senyor Alcalde, jo l’he fet confiança. Jo l’he 
fet confiança i he votat a favor del tema de la cessió de Can Ribas al Consell 
Comarcal però la veritat és que no ho he entès. Vull dir, quan l’he demanat si 
l’advertiment que feia la senyora Secretària quines repercussions podia tenir, vostè 
m’ha dit: “Cap, tira endavant”. Voldria que m’expliqués perquè fa l’advertiment o que 
m’il·lumini una mica sobre això perquè és clar, jo he aixecat la ma confiant en el que 
vostè m’ha dit. I aleshores, per acabar, em sap greu, eh? però és que suposo que 
dintre del tema m’he descuidat de dir-ho. Tornaré a la moció que acabem de perdre. 
Si aquesta moció serveix per a que no hi hagi més obertures d’expedients per aquest 
tema, haurà servit, a veure, entenguem, això va passar el mes de juliol i l’expedient 
s’ha obert al mes de setembre. Les coses que han passat al mes de setembre 
entenem que l’expedient encara no ha tocat obrir-lo. No sé, igual representa que no, 
que si resulta que la Policia no va aixecar cap altra acta que aquesta, bueno, no ho 
sé. Si serveix per això, estarà bé. I el fet de haver presentat la moció abans de tenir 
una resposta, em sembla que és obvi. No estem denunciant ni estem anant a buscar 
una resposta, estem denunciant un fet i aquest fet és el que hem de denunciar en el 
moment en el que passa.  
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Molt bé. Passaríem a respostes de la gent. 
Vull dir, perdó, dels regidors. Senyor Moisés. 
 



Pren la paraula el senyor TORRES i diu: Hola, buenas noches. Sobre el tema de las 
podas, tengo mis dudas, eh? Lo tengo que preguntar porque no estoy seguro pero yo 
tengo entendido (pero me aseguraré, eh?, y le contestaré) de que cuando el vecino 
avisa al Ayuntamiento que tiene la saca llena, se le viene a recoger. Tengo entendido. 
Si no fuese así, me comprometo a que será así. Cuando el vecino avise, no porque el 
vecino tenga la saca llena, iremos a recogérsela. Solamente cuando el vecino avise. 
Y se dijo que se recogería los lunes. (El senyor Bernabé fa un comentari fora de 
micròfon). Bueno, porque ahora seguramente había vecinos que avisaban 
semanalmente, uno u otro. Entonces ya aprovechan que si veían una saca, la 
cogían, porque cuando veían sacas, y luego dejaban otra. Había gente que no quería 
la saca y gente que sí. Yo casi aseguraría que la recogida es cuando el vecino avisa. 
Será así, para que no haya problemas. Y de la misma forma, tendría respuesta. 
Sobre la obra del Consorci del colector que están cambiando completamente en el 
polígono, a nosotros nos estuvieron explicando (a mis técnicos, yo no estuve pero 
mis técnicos me lo explicaron a mi) que el tipo de obra requería cortar la calle, porque 
entraba el colector, tiene que haber una profundidad por cotas y hacía falta hacer una 
amplitud de zanja importante. Sé que los del restaurante tuvieron una reunión con 
mis técnicos. Yo de la misma forma me lo apunto para preguntarlo mañana y a ver si 
podemos buscar, sobre todo yo aquí al que veo realmente afectado es al restaurante. 
Todos los demás tienen la alternativa de dar la vuelta al polígono, que tampoco es tan 
grave. Yo aquí, a la única persona que veo realmente afectada es al del restaurante y 
sería por el que tomaría, tomaré, alguna. Si, lógicamente. Entonces, yo ahí intentaré 
buscar una solución inmediata. (El senyor Profitós fa un comentari fora de micròfon). 
Ya, pero aún así, el señor se queja de que le ha bajado la faena en picado y sé de 
qué va eso y entonces yo intentaré a ver si podemos hacer algo más. Gracias.  
 
Pren la paraula la senyora PRUNA i diu: Sí. Senyora Pericas, sobre el dels camins. Al 
setembre ja ens vau entrar, doncs, perquè hi havia queixes, però que bé, es va anar 
a mirar de seguida, quan se’ns va dir. I per cert, doncs, que es van queixar abans de 
que acabessin la feina perquè va ploure a primers de setembre i bé, no estava l’obra 
feta. Requena, que és el que va guanyar el concurs, ja es va quedar que la terra 
reciclada que s’agafava d’aquí, doncs que ja. Abans, era exclusiu que s’havia de fer, i 
això ja es va treure. Per les amplades. Això l’hem dit. Per què? Perquè porten unes 
màquines que són molt grans, està molt bé perquè deixen el camí molt bé, però 
també es queixen perquè agafen massa camí. Això està avisat, es va avisar tant per 
un camí de Llerona com pel camí de Corró d’Amunt. Però una cosa que em demana, 
de si es pot penjar a la web els camins que es fan, nosaltres no tenim cap problema 
de penjar-los i de que surti sempre. El que passa, que per exemple, cada mes hi ha 
un mes que toca els camins, quan estan fets, és quan es certifica que s’han fet bé 
(perquè si no s’ha fet bé, no es poden certificar). Nosaltres, una vegada s’ha certificat 
el camí, es posarà el que s’ha fet i el que queda per fer. No hi ha cap problema per 
fer això, però jo crec que aquesta vegada, amb el concurs de camins, hi ha entrat 
moltes més coses que no teníem abans, com neteja de cunetes, neteja de reixelles, 
hi ha set quilòmetres més per fer camins. Evidentment que sempre estem a temps. 
Ara, que no em surtin amb els claus i amb això. Per què? Perquè la terra està neta, 
no va. I la que hi havia abans, l’última vegada que van dir que hi havia claus s’havia 
fet el camí de Marata al febrer i ens van fer la queixa al maig. Clar. Jo voldria ser molt 
curosa amb això i el que volem és que els camins estiguin ben arreglats, que per això 
paguem aquests diners, perquè estiguin ben arreglats. Està bé que ens ho diguin, 
però m’enteneu? Ho posarem, ho penjarem perquè tothom sàpiga quan es fan els 
camins. 
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Pren la paraula el senyor CORCHADO i diu: Bé. Bona nit. En primer lloc, no hem 
traslladat res a Educació, no qüestionem ni els docents ni els centres escolars, 
nosaltres defensem l’escola pública, com sempre ha fet el PSC. Sobre el tema dels 
corriols, tinc un dubte. És que crec que no ha comentat exactament si era que 
passaven massa, que no passessin (La senyora Pericas fa un comentari fora de 
micròfon), val, doncs parlarem amb les entitats organitzadores i quan ens facin la ruta 
els comunicarem que si és possible un canvi de circuit. Gràcies. Ah, perdó, al senyor 
Profitós li respondrem per escrit perquè quedarà millor i podrà veure millor la 
resposta. Gràcies. 
 
Pren la paraula el senyor MARÍN i diu: Sí, bé. Responent a la senyora Pericas sobre 
l’increment notable que tenim al nostre municipi, suposo (suposo no, segur) que és 
de la suma dels punts de foto vermell que tenim. Aviam, si a Cardedeu per la seva 
singularitat com a municipi no en tenen, doncs òbviament estan per sota. El que està 
clar, i d’això sí que estem molt contents, és de que hi ha una reducció molt notable i 
tal i com ha comentat abans l’Alcalde, és un tema que tenim sobre la taula. Gràcies. 
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Per finalitzar. El tema de la proclamació de 
la república, espero, desitjo, suposo que sigui demà. Ho dic ben alt perquè se’m 
senti. A les onze estic convocat al Parlament. No podré estar dintre del Parlament, els 
Alcaldes estarem afora. Però hi seré. Aleshores, no sé el termini que això es pot 
allargar. Les coses estan canviant constantment, ara em comuniquen que el 
Conseller Santi Vila ha dimitit, per tant. No comparteixo això, però, val? Per tant, els 
esdeveniments són molt ràpids. Al matí hi havia gent que plorava, a la tarda hi havia 
gent que reia i altra que plorava. Per tant, esperem aconteixements i a veure què 
passa. Però jo a les onze del matí estaré al Parlament de Catalunya, amb la meva 
vara d’Alcalde d’Ajuntament, i amb molts altres Alcaldes del país. No sé si arribarem 
a les set, veiem aviam. (La senyora Pericas insisteix en que cal que l’Ajuntament ho 
proclami també, a les sis o a les set) Ja. Veurem el què. Els comitès en defensa de la 
república, l’Assemblea Nacional Catalana, Òmnium, suposo que faran una crida 
general perquè si no, seríem quatre. Si ho fan, i jo hi sóc, vindré si és que 
veritablement passa el que m’agradaria a mi personalment que passés. Pel que fa a 
les Comissions de mobilitat, tenim un acord amb la gent de Marata, amb la Comissió 
que es va formar a Marata, en la qual hi havia diferents integrants, Unió de Pagesos, 
gent del Centre Cultural, tenim un petit matís que nosaltres els hem comunicat i 
estem a l’espera de rebre el vistiplau també d’ells. Aleshores, farem les comissions i 
tancarem el tema a les comissions. Farem el debat com Déu mana, dins de les 
comissions. Pel que fa a que el Ple d’ahir no es va veure bé i no es va sentir, 
efectivament, no es va veure bé, no es va sentir bé. Ens han demanat disculpes. És 
la vídeo acta, per tant, nosaltres vam apostar per la vídeo acta. Aprofito per felicitar a 
l’empresa que teníem fins ara, que avui ha vingut, per tant, els felicito per la feina que 
van fer. La llàstima és que no estan homologats per fer vídeo actes, crec. I 
veritablement, el picar una persona tota l’acta, s’hi tirava moltíssimes hores. Esperem 
que la vídeo acta, el proper Ple funcioni, i aquest també està en prova, que funcioni, 
que funcioni bé, i ens traurà moltes hores de treball dels nostres tècnics municipals. I 
pel tema del Consell Comarcal, senyor Profitós, en molts ajuntaments hi ha notes de 
reparament, hi ha advertiments i aleshores, hi ha decisions polítiques de seguir tirar 
endavant. Aquesta n’és una. I ens en trobarem moltes més, en aquest aspecte, val? 
Però ella, la senyora Secretària, fa la seva feina, però hi ha coses que també 
políticament s’han de prendre decisions i de vegades, no van en la línea funcionarial. 
Però desconec el fet. Ja ho mirarem, eh? No, no. Val? Ella té l’obligació de fer-ho. 
Molt bé, contestades les preguntes, el Ple finalitza i passaríem a les intervencions del 



públic, us demanaria primer que aixequéssiu la ma, que us dirigíssiu als regidors i 
que primer, si hi ha alguna pregunta que no sigui de multes, que ho faci primer i 
després fem la intervenció de la Plataforma d’afectats per les multes.  
 

  

  

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