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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
Data: 25 de juliol de 2013
Caràcter: Ordinari
Horari: 20:00 a 21:45 hores
Lloc: Sala d’Actes de la Casa Consistorial
Hi assisteixen:
FRANCESC COLOMÉ TENAS, alcalde
ESTEVE RIBALTA SÁNCHEZ, 1r tinent d’alcalde
ROSA MARIA PRUNA ESTEVE, 2a tinenta d’Alcalde
JAVIER ÁLVAREZ ÁLVAREZ, 3r tinent d’Alcalde
GISELA SANTOS GONÇALVES, 4a tinenta d’Alcalde
VANESA GARCÍA DOMÍNGUEZ, 5a tinenta d’Alcalde
ROSA MARIA ISIDRO ORTEGA, regidora
JOSÉ RAMÍREZ ALAYA, regidor
JUAN A. MARÍN MARTÍNEZ, regidor
JOSEP RANDOS PARÉS, regidor
FRANCESC TORNÉ VENTURA, regidor
MARTÍ ROSÀS PUJOL, regidor
RAFAEL BERNABÉ PÉREZ, regidor
FERRAN GONTÁN FERRER, regidor
ÀNGEL PROFITÓS MARTÍ, regidor
JOSEP BADIA TORRENTS, regidor
MARTA PUJOL ENRICH, interventora accidental
ALEJANDRO MARTÍN VÁZQUEZ, secretari

S’ha excusat:
NÚRIA CLAVERIA SOLER, regidora

1. APROVAR ESBORRANY ACTA SESSIÓ ANTERIOR
El sr. PRESIDENT obra la sessió i pregunta als senyors regidors si desitgen realitzar
alguna esmena al contingut de l’acta de la sessió del dia 27 de juny de 2013.
No havent-hi cap intervenció es procedeix a l’aprovació i signatura de l’esborrany de
l’acta de la sessió anterior.
El sr. President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia:
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2. DONAR COMPTE DE L'INFORME D'INTERVENCIÓ DE
SEGUIMENT DEL PLA D'AJUST, APROVAT PEL PLE DE
L'AJUNTAMENT EN SESSIÓ DE 27 DE MARÇ DE 2012,
CORRESPONENT AL SEGON TRIMESTRE DE 2013
De conformitat amb el que s’estableix a l’article 10 del Reial Decret Llei 7/2012, de 9
de març, pel que es crea el fons per al finançament del pagament a proveïdors, pel que
es recullen les obligacions d’informació de les entitats locals que hagin formalitzat
operacions d’endeutament previstes en l’esmentat Reial Decret Llei, l’alcalde dona
compte de l’informe emès per la intervenció municipal en data 12 de juliol de 2013,
sobre l’execució del pla d’ajust corresponent al segon trimestre de 2013 contemplat en
l’article 7 del Reial Decret Llei de 4/2012, de 24 de febrer
“Dña. Marta Pujol Enrich, interventora accidental del Ayuntamiento de Las 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 32/2013 DE SEGUIMIENTO DEL PLAN
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2013

DE

AJUSTE

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 es de 10 años, hasta el ejercicio 2022
El artículo 10 del Real Decreto Ley 7/2012, de 9 de marzo, por el que se crea 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
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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 realizará 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 al segundo trimestre del ejercicio 2013, y la fecha límite para ello es el
día 15 de julio de 2013 a las 18:00 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. El informe correspondiente al
segundo trimestre de 2013 está en fase de elaboración. El plazo para remitirlo al
Ministerio de Economía y Hacienda y Administraciones Públicas por vía telemática
fine el día 31 de julio de 2013.
2. SEGUIMIENTO PLAN DE AJUSTE - PREVISIÓN 30/6/2013
MEDIDAS DE INGRESOS
MEDIDA 1: AUMENTOS TRIBUTARIOS
a) Incremento del IBI.
Se estimó un aumento de recaudación en 425.000 euros anuales.
En estos momentos el padrón del ejercicio 2013, sin tener en cuenta las liquidaciones,
se estima en 4.609.521,75€ cuando el padrón correspondiente al ejercicio 2012, sin
tener en cuenta las liquidaciones, fue de 4.426.832,98€. El padrón del ejercicio 2013 es
superior al del ejercicio 2012, que acumula el aumento del ejercicio anterior respecto al
ejercicio 2011.
En el calendario fiscal del ayuntamiento se ha fraccionado su recaudación intentando
potenciar la domiciliación bancaria:
-la primera fracción del 5 de abril al 5 de junio para los recibos domiciliados
- la segunda fracción del 4 de noviembre para los recibos no domiciliados
-y el día 3 de junio para los recibos domiciliados
A fecha de 30 de junio de 2013 la recaudación ha sido de 2.650.832,94€, cuando a 30 de
junio de 2012 fue de 2.604.018,64€ y a 30 de junio de 2011 fue de 2.418.320,30€. Con
lo que es aumento de recaudación respecto al ejercicio 2011, a 30 de junio, es de
232.512,64€
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Se estima que el aumento de recaudación será superior a los 425.000 euros previstos.
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 Franquesas del Vallés se ha acogido 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 entrará en vigor a partir del ejercicio 2014.
c) Incremento medio de los impuestos
Para el ejercicio 2013 se ha previsto un incremento lineal de un 3,9% exceptuando el
impuesto sobre vehículos de tracción mecánica (que ya tiene la mayoría de categorías
de vehículos al tipo máximo) siguiendo el criterio habitual de este ayuntamiento de
incrementar según el índice General de Precios al consumo de setiembre 2011 a
setiembre 2012
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 2013 se ha previsto un aumento superior en un 0,9% (ha sido de un
3,9% en lugar del 3% previsto al inicio del plan de ajuste) para todos los impuestos y no
se llega al 5% previsto en la tasa de recogida de residuos que se espera queden
compensado con el aumento de 0,9% del resto.
MEDIDA 3: POTENCIAR LA INSPECCIÓN TRIBUTARIA
DESCUBRIR HECHOS IMPONIBLES NO GRABADOS

PARA

a) Inspección tributaria licencias de actividad
Durante el ejercicio 2012, se contrató un servicio externo para actualizar los datos
referidos a empresas que operan en el municipio sin licencia de actividad. Se estimó un
incremento de recaudación de 50.000 euros para el ejercicio 2012, que ayudará a paliar
la caída de ingresos por este concepto producida en los últimos ejercicios. El total
liquidado por este concepto en el ejercicio 2012 fue de de 23.630,70 euros. Durante el
primer semestre del ejercicio 2013 el total de liquidaciones efectuadas por este concepto
ha sido de 49.018,78 euros, correspondiendo a este segundo trimestre 21.564,67€. Se
estima que el total de liquidaciones que se efectuaran durante el ejercicio será de unos
100.000 euros
MEDIDA 4: CORRECTA FINANCIACIÓN DE TASAS Y PRECIOS PÚBLICOS
a) Incrementos de los precios públicos de los servicios deportivos
En la confección de las ordenanzas fiscales para el ejercicio 2013 se incrementó el
3,9% de acuerdo con el IGPC de setiembre de 2011 a setiembre de 2012.
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En las ordenanzas fiscales para el ejercicio 2012 se regularizaron precios con
incrementos superiores, para adecuar el precio al coste de los servicios, pero no fue
suficiente.
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 2012. Durante el primer semestre de 2013
se ha efectuado liquidaciones por importe de 113.580,80€.
Se prevé que para el ejercicio 2013 se pueda incrementar i incluso superar los 30.000
euros estimados en el plan de ajuste, correspondiendo a este trimestre segundo
trimestre los 30.000 euros
b) Incremento de precios de otros servicios públicos
En la confección de las ordenanzas fiscales para el ejercicio 2013 se incrementó el
3,9% de acuerdo con el IGPC de setiembre de 2011 a setiembre de 2012, con lo que se
prevé una mejor financiación de los servicios públicos. Se estima un incremento anual
de 10.000€
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 el resto de ejercicios se propuso un incremento del 2,5%. Para el
ejercicio 2013 se ha previsto un aumento del 3,9% en la confección de las ordenanzas
fiscales.
El incremento de recaudación obtenido por el aumento de tasa de recogida y
eliminación de RSU en el ejercicio 2012 fue de 146.888,84 euros, pasando de
1.159.037,78 euros recaudados en el ejercicio 2011 a 1.305.926,62 de euros recaudados
en el ejercicio 2012. Este incremento ha contribuido a adecuar el coste del servicio al
incremento del coste de la vida que no se había podido recuperar en ejercicios
anteriores.
El padrón correspondiente al ejercicio 2012, sin tener en cuenta las liquidaciones, fue de
1.340.929,71€ y el de 2013, sin las liquidaciones, es de 1.380.607,65€. La recaudación
del padrón correspondiente a la tasa de recogida de residuos se inició el día 5 de abril de
2013. A fecha 30 de junio de 2011 se había recaudado 722.855,20€; a 30 de junio de
2012, 800.484,11€ y a 30 de junio de 2013, 787.018,48€€. El aumento de recaudación
a 30 de junio de 2013 respecto a 30 de junio de 2011 ha sido de 64.163,28€
Se prevé un incremento anual de unos 130.000 euros por este concepto
MEDIDA 5: OTRAS MEDIDAS POR EL LADO DE LOS INGRESOS
a) Novación contrato SEAE.
El Ayuntamiento presta el servicio de las instalaciones deportivas por concesión
administrativa. Se aprobaron las liquidaciones correspondientes a los ejercicios 2010
(100.115,11€) y 2011 (115.408,94€), después de la auditoría interna efectuada. El
incremento obtenido por este motivo se estima en 100.000 euros. Se ha firmado el
nuevo acuerdo de novación del contrato actual, que tendrá efectos en la liquidación
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correspondiente al 2012, que se producirá en el ejercicio 2013, con lo que se espera
obtener un ingreso anual superior estimado en 100.000 euros. La liquidación
correspondiente al ejercicio 2012 aún no se ha aprobado a fecha de hoy,
b) Inicio cobro canon anual cesión uso terreno
En fecha 9 de diciembre de 2003 el Ayuntamiento y la empresa Gestió de Runes del
Vallès Oriental (actualmente Tecnocatalana de Runes, SL) firmaron un contrato para la
cesión de uso de un terreno para la instalación de una planta de gestión de residuos. El
citado contrato preveía el anticipo de los 5 primeros años por parte de la empresa, una
vez obtenidas todas las licencias preceptivas para desarrollar su actividad y un pago de
54.960 euros anuales a partir del quinto ejercicio con las licencias en vigor. Las obtuvo
en 2008, obligando el pago del citado canon a partir del ejercicio 2014.
c) Inicio cobro canon concesión uso privativo bien de dominio público
El 9 de enero de 2007 el Ayuntamiento de las Franqueses del Vallès y la empresa
Hotels Bisnet, SA (ahora Hotel Bisnet Cinco, SL) 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,
deberá 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. El segundo trimestre de 2013, el importe
liquidado ha ascendido a 18.938,824 euros, siendo la estimación anual de 75.755,28€
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 ha
sido solamente de 29 miles de euros. Se ha efectuado una contención del gasto en líneas
generales que en algunos casos no ha sido posible debido principalmente a la previsión
de las futuras revisiones de precios de los contratos y al incremento del tipo de IVA
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MEDIDA 1: REDUCCIÓN GASTOS DE PERSONAL
a) Jubilaciones de 2012 a 2021
Se hizo un cálculo del ahorro producido por la no provisión de las plazas que quedarán
vacantes por jubilación. Se inicia el ejercicio 2013 con un ahorro de 29.000 euros y
termina el ejercicio 2022 con un ahorro de 217.000 euros. En el segundo trimestre del
ejercicio 2013 se mantiene la contratación de interinidad justificada por la prioridad y
excepcionalidad del servicio en la primera vacante por jubilación incluida en el Plan de
ajuste, por lo tanto no se produce ahorro.
b) Reducción horas extras por ampliación jornada laboral
El convenio de los trabajadores de este Ayuntamiento, prorrogado des de 2012 incluye
un acuerdo de aplicación de jornada de 37,5 horas de cómputo semanal. El ahorro
previsto se había calculado en 15.000 euros anuales. En este segundo trimestre se
mantienen los cálculos de previsión anual, 3.750 euros trimestrales.
c) Reducción de cotizaciones sociales por funcionarización
En el plan de ajuste se había previsto un proceso de funcionarización de plazas que
conllevan funciones que debieran ocupar funcionarios y están ocupadas por personal
laboral. Asimismo este proceso conllevaría una reducción de los costes en cotización a
la seguridad social. No se ha producido hasta la fecha el inicio de dicho proceso.
d) Aplicación del régimen funcionarial del complemento salarial por incapacidad
transitoria
El Ayuntamiento dejó de complementar hasta el 100% del sueldo íntegro en casos de
incapacidad laboral transitoria. Sólo se complementa por la cantidad y el tiempo que
prevé la legislación vigente y aquellos casos que por acuerdo con los representantes
sindicales se pactaron en fecha 11/10/2012. En el primer trimestre se obtuvo un ahorro
por importe inferior a los 1.000.- euros, dato no disponible en el primer trimestre. En
este segundo trimestre el ahorro por deducción de complementos en supuestos de IT
asciende a 2.429.-euros, siendo el acumulado hasta esta fecha de 3.374.-euros. Se
estima que el ahorro anual será de 6.748 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..
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Para el ejercicio 2013 se ha dotado crédito inicial de 60.000 euros. Se estima ahorro
anual de 50.000 euros, correspondiendo a este trimestre un importe de 12.500 euros,
habiéndose reconocido hasta 30 de junio de 2013 obligaciones por importe de 13.988,06
euros, con lo que el ahorro puede ser mayor al previsto inicialmente
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 prepuesto del ejercicio 2012 fue de 60.000 euros,
reduciéndose en el ejercicio 2013 a 40.000 euros.
Para el ejercicio 2013 se estima una reducción del gasto en 20.000 euros debido a la
reducción en la dotación presupuestaria, correspondiendo una reducción de 5.000€ a
este trimestre
A 30 de junio se ha reconocido obligaciones por importe de 2.310,54€ y se ha
autorizado gastos por importe de 23.155,84 euros mas, con lo que se puede afirmar que
se cumplen las previsiones e incluso si se continua a este ritmo pueden llegar a
superarse.
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 por concesión administrativa a la
fundación Conservatorio del Liceo, que ha aceptado 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 estimado anual para el ejercicio 2013 se estima en 116.300 euros,
correspondiendo al segundo trimestre de 2013 un ahorro de 29.075 euros
b) Reducción gasto autobús urbano
Con el acuerdo al que llegaron el Ayuntamiento y la empresa Sagalés, concesionaria del
servicio de autobús, se redujo en 50.000 euros anuales la aportación municipal al
servicio. Durante el ejercicio 2012 se redujo en 55.000 euros la dotación presupuestaria
respecto a la dotación del ejercicio 2011, incrementándose el número de usuarios en un
42%.
Una parte del servicio de autobús urbano de les Franqueses del Vallès está integrado en
el área urbana de Granollers, La Roca del Vallès i Canovelles. Se esta procediendo a
realizar una racionalización conjunta del servicio con lo que se espera obtener una
gestión más eficiente del servicio, aunque no se prevé ahorro para este ejercicio 2013
no dando cumplimiento al ahorro previsto de 50.000€ anuales en el plan de ajuste
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c) Nueva contratación concesión can Font
Se había previsto que con la negociación de la prórroga del contrato 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 el ejercicio 2011 el gasto trimestral era de 10.250 euros. Durante el primer trimestre
del ejercicio 2013 los gastos producidos de 6.942,29 euros significan un ahorro
trimestral de 3.307,71 euros, superando en 307,71 euros la previsión efectuada para el
primer trimestre. Esta diferencia, acumulada al ahorro que se estima para este segundo
trimestre de 3.275,75 euros asciende a 3.583,46 euros para este segundo trimestre,
siendo el gasto estimado para este segundo trimestre de 6.974,25 euros.
La previsión anual se estima superior a 12.000 euros
MEDIDA 16: OTRAS MEDIDAS POR EL LADO DEL GASTO
a) Renegociación contrato recogida de residuos
Se había estimado una reducción del gasto en el ejercicio 2012 de 50.000 € y de
100.000 euros para el resto del período, debido a las negociaciones que se habían
iniciado entre el Ayuntamiento y la concesionaria. El vencimiento del contrato, de
1.000.000 de euros anuales, se produce el ejercicio 2013 y el Ayuntamiento lo puede
prorrogar por 2 ejercicios más. Se había estimado un ahorro de 60.000 € anuales más
por haberse amortizado todos los vehículos y maquinaria. Por el momento no se ha
llegado a ningún acuerdo. Hay que tener en cuenta que queda pendiente de negociación
las revisiones de precios de 5 ejercicios con un importe total de unos 784.683,72 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 sacó a concurso el servicio que ha sido adjudicado para 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 no ha habido ningún ahorro, pero hay que tener en
cuenta la subida del IVA del 3% que supone unos 15.000 €
c) Nuevo contrato de mantenimiento de edificios municipales
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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. Para el 2012 se había previsto un ahorro de
15.000 €. De momento aún no se ha procedido a su licitación, aunque el Ayuntamiento
ha iniciado los trámites.
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. Para el ejercicio 2013 las
obligaciones reconocidas durante el primer trimestre ascendieron a 29.508,32 euros,
mientas durante el segundo trimestre se han reconocido obligaciones por importe de
10.582,20 euros con lo que se prevé una reducción de 30.000 euros anuales, igual que
la producida en el ejercicio 2012, siendo el ahorro previsto para el primer segundo de
2013 de 7.500 euros
d) Adhesión al contrato de compra agregada de telefonía y datos
Actualmente el ayuntamiento tiene contratados los servicios de telefonía con varias
compañías y nunca se ha realizado un concurso público para licitar estos servicios. Se
había iniciado contactos con el Consell Comarcal del Vallès Oriental (CCVO), para
adherirnos al contrato de compra agregada que tiene suscrito este consejo, que no
prosperaron.
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 tiene previsto durante el ejercicio 2013 realizar un concurso público,
para licitar estos servicios y que actualmente se encuentra en fase inicial. Se ha acudido
a la contratación de un servicio externo para la elaboración de los pliegos de cláusulas
que han de regir al contratación y está prevista su licitación para el próximo mes de
setiembre
Fruto de negociaciones que se mantuvieron con la compañía suministradora actual 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 (unos 20.000 euros trimestrales), a un gasto
anual de 72.181,43 euros durante el ejercicio 2012, siendo las obligaciones reconocidas
durante el primer trimestre de 2013 de 15.151,19€, con lo que se estima un ahorro para
este primer semestre acumulado al obtenido durante el ejercicio anterior de 14.600
euros (9.600 euros del 2012 y 5.000 primer trimestre de 2013). Se estima que el ahorro
producido durante el ejercicio 2013 serà de unos 20.000 euros
e) Reducción de gastos en prensa y representación
Se ha reestructurado y redimensionado el equipo de prensa, no renovando dos contratos
laborales a su vencimiento, se ha cambiado el formato de boletín municipal y se ha
racionalizado el gasto en las partidas de prensa, publicaciones y representación. El
ahorro previsto era de 60.000 euros.
La dotación presupuestaria para estas partidas se redujo en 30.000 euros pasando de
190.000 euros en el ejercicio 2011 a 160.000 euros en el ejercicio 2012, incorporándose
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al ejercicio 2012 los gastos de los contratos externos que se había efectuado para suplir
los contratos laborales.
La dotación presupuestaria para el ejercicio 2013 se ha reducido a 140.200 euros que
respecto a los 160.000 del ejercicio 2012 y a los 190.000 euros del ejercicio 2011,
supone una reducción total acumulada de 49.800 euros.
En este primer semestre se ha reconocido obligaciones por importe de 65.317,66 euros
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.
Para 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. También se produjo un ahorro importante en la facturación de los consumibles
estimado para el ejercicio 2012 en 160.000 euros.
Para el primer trimestre de 2013 se produjo un ahorro por reducción del consumo
(apagón puntos de luz y reducción del tiempo de alumbrado de farolas) respecto al
mismo periodo de 2012 de 15.490,94€. También se produjo un ahorro en los
consumibles durante el primer trimestre del ejercicio 2013 respecto al mismo periodo
del ejercicio 2012 de 59.472,61€.
Para el segundo trimestre de 2013 se ha producido un ahorro por reducción del consumo
(apagón puntos de luz y reducción del tiempo de alumbrado de farolas) respecto al
mismo periodo de 2012 de 19.266,39€. También se ha producido un ahorro en los
consumibles durante el segundo trimestre del ejercicio 2013 respecto al mismo periodo
del ejercicio 2012 de 10.174,99€.
Este ahorro de 29.441,38 euros producido durante el segundo trimestre de 2013
acumulado al producido durante el ejercicio 2012 por importe anual de 60.000 euros (lo
que supone añadir 15.000 euros trimestrales). En este segundo trimestre se añaden los
15.000 euros del primer trimestre que no se habían tenido en cuenta, supone un ahorro
para este segundo trimestre de 2013 de 59.441,38 euros. Se estima la reducción del
gasto anual en 260.000 euros.
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.
El ahorro real obtenido se estimó en 30.000 € pasando de un crédito inicial para estos
conceptos en el presupuesto del ejercicio 2011 de 125.000 euros a un crédito inicial de
95.000 euros en el ejercicio 2012, con unas obligaciones reconocidas durante el
ejercicio 2012 por importe de 64.247,35 euros, muy inferiores a la dotación
presupuestaria inicial.
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Para el ejercicio 2013 la dotación presupuestaria se ha reducido a 80.000 euros, que
significa un ahorro anual respecto al ejercicio 2011 de 45.000 euros, correspondiendo
a este segundo trimestre 11.250 euros
Durante el primer semestre de 2013 se ha reconocido obligaciones por importe de
23.319,91 euros, con lo que se espera cumplir con las previsiones
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 las
magnitudes de la liquidación del ejercicio 2012, los datos previstos según el plan de
ajuste con las de la previsión de la ejecución para el primer segundo del ejercicio 2013
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 las
magnitudes de la liquidación del ejercicio 2012, los datos previstos según el plan de
ajuste con las de la previsión de la ejecución para el segundo trimestre de ejercicio 2013
con el detalle de los ajustes propuestos en el plan de ajuste y su grado de cumplimiento
Anexo 3: información adicional sobre los avales públicos recibidos
Anexo 4: Información complementaria sobre operaciones o líneas de crédito contratadas
y contratos suscritos con entidades de crédito para facilitar el pago a proveedores, junto
con la confirmación de haber actualizado los datos de información al CIR local
Anexo 5: Informe trimestral de deuda comercial.
Anexo 6: información adicional sobre 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
Las previsiones contemplan:
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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 2013.
2. Las medidas contempladas en el plan para la mejora de ingresos para el ejercicio
2013 se cuantificaron en 655 miles de euros, se prevé sean a finales de año de 860 miles
de euros, siendo la ejecución trimestral realizada de 367,17 miles euros.
3. Las medidas contempladas en el plan para la mejora de gastos cuantificadas en 560
miles de euros para el ejercicio 2013, se prevén sean a finales de año de 624,85 miles de
euros, siendo la ejecución trimestral realizada de 162,52 miles de euros.
4. No se ha recibido ningún aval público durante el primer trimestre del ejercicio 2013
5. Por lo que respecta a las operaciones o líneas de crédito contratadas y contratos
suscritos con entidades de crédito para facilitar el pago a proveedores se ha cumplido
con la obligación de actualización de información de la CIR-Local.
6. En el informe de seguimiento de la deuda comercial se declara que la entidad local ha
cumplido con la obligación de remitir el informe trimestral sobre cumplimiento de los
plazos previstos en la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de
29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones.
En el informe correspondiente segundo trimestre de 2013 no se ha remitido al finalizar
el plazo para ello el día 31 de julio de 2013.
Los datos declarados correspondientes al segundo trimestre pueden sufrir variaciones al
no tener a fecha de hoy disponibles los datos definitivos
Se prevé que la entidad local incumplirá los plazos establecidos por la ley situándose a
un periodo medio de pago superior a 30 días. La previsión es poderlo cumplir a corto
plazo, tan pronto se hagan efectivos los cobros pendientes de subvenciones concedidas
y correctamente justificadas..
7. El Ayuntamiento no ha realizado ninguna operación de derivados u otro pasivo
contingente
8. Respecto a la finalización del plan de ajuste, no se prevé para este ejercicio”
El sr. Alcalde demana si hi ha alguna intervenció al respecte.
No es produeix cap intervenció
El sr. President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia:
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3. APROVAR LA LIQUIDACIÓ DEFINITIVA DE L'EXPEDIENT
D'ORDENACIÓ I IMPOSICIÓ DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS DE
LA XARXA D'AIGUA POTABLE A LA URBANITZACIÓ ELS GORGS
DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS, EN EXECUCIÓ DE LES
SENTÈNCIES JUDICIALS NÚM. 111/2013 I 112/2013 DEL JUTJAT
CONTENCIÓS NÚM. 6 DE BARCELONA, EN ELS RECURSOS
620/2006 I 643/2006
ATÈS que el Ple de l’Ajuntament, en la sessió celebrada el dia 26 de gener de 2006, va
aprovar definitivament l’expedient d’ordenació i imposició de contribucions especials
als propietaris de les finques que tindran accés de connexió a la xarxa d’aigua potable
contra incendis a la Urbanització Els Gorgs.
ATÈS que el Ple de l’Ajuntament, en la sessió celebrada el dia 29 de març de 2007, va
aprovar la liquidació definitiva de les contribucions especials als propietaris de les
finques que tindran accés de connexió a la xarxa d’aigua potable contra incendis a la
Urbanització Els Gorgs, segons un cost d’obres de 373.565,11, el qual es finançava per
repartiment entre l’Ajuntament i els subjectes passius mitjançant contribucions
especials, essent el total del padró individualitzat de contribucions especials de
336.208,60€ que es transcriu a continuació:
“ATÈS que, en sessió plenària celebrada en data de 26 de gener de 2006,
l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, va adoptar l’acord d’aprovar
definitivament l’expedient d’ordenació i imposició de contribucions especials als
propietaris de les finques que tindran accés de connexió a la xarxa d’aigua
potable a la Urbanització Els Gorgs, de conformitat amb allò que disposen els
articles 28 i següents del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
ATÈS que els esmentats acords s’han notificat individualment i s’ha procedit a
la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.
VISTA l’acta de recepció, en la qual s’acredita que estan finalitzades les obres
corresponents a l’esmentada actuació, i a tal efecte els serveis tècnics municipals
conjuntament amb els d’Intervenció, han redactat la següent liquidació:
DESPESES
Execució de la obra
Anuncis
Projecte, direcció i coordinació
Altres despeses
TOTAL COST

340.567,69
307,85
26.795,61
5.893,96
373.565,11

FINANÇAMENT
Aportació Ajuntament
Contribucions Especials

37.356,51
336.208,60
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TOTAL

373.565,11

ATÈS el que disposa l’article 33, punt 4, del citat Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, quant a l’assenyalament de subjectes
passius, base i quotes individualitzades definitives.
VIST l’informe d’Intervenció en que es detallen les despeses i ingressos
realitzats.
VIST l’escrit presentat amb NRE 2006/4609, i data de 25 d’abril de 2006, pel
senyor VALENTI JORBA VILASIS, mitjançant el qual informa que la
superfície de la parcel·la amb referència cadastral 1828701 no és correcta, doncs
es produí una segregació de la mateixa.
ATÈS que s’ha verificat aquesta informació mitjançant l’Organisme de Gestió
Tributària de la Diputació de Barcelona, i la finca cadastral 1828701 té
efectivament 3399 de superfície, mentre que els 1.785 metres restants
corresponen a la finca 1828734 de la qual és titular la mercantil Els Gorchs, S.A.
VISTA la compareixença de la senyora ANNA BOIXADER CAMPRUBI,
actuant en nom propi, i en representació del senyor SEBASTIA VIÑALS
SUBIRANA, mitjançant el qual sol·liciten la seva inclusió en el padró de
liquidació de contribucions especials, atès que la seva finca es troba dins de
l’àmbit de l’actuació.
VISTES les escriptures de compravenda que s’han aportat a l’expedient
referents al senyor CARLOS CÁRDENAS CUEVAS i al senyor RAFAEL
GUERRERO BAENA, de la qual es desprenen canvis de titularitat dels
immobles.
VIST l’escrit presentat amb NRE 2006/1940, i data de 16 de febrer de 2006, per
la senyora RAQUEL ALVARADO PASTOR, actuant en nom propi i en
representació del senyor FRANCISCO CEJUDO JIMENEZ, mitjançant el qual
sol·liciten la revisió de superfície que s’atorga a la seva finca amb referència
cadastral número 1828721. ATÈS que aquesta diferència s’està revisant per la
Gerència Cadastral de Barcelona, i ha estat informada de manera estimatòria,
fixant-se com a nova superfície la de 1.622,86 metres quadrats.
AQUESTA Àrea d’Hisenda proposa al Ple de l’Ajuntament, l’adopció dels
següents
ACORDS:

Primer.- APROVAR la liquidació definitiva de les contribucions especials als
propietaris de les finques que tindran accés de connexió a la xarxa d’aigua
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potable a la Urbanització Els Gorgs, amb la següent distribució entre
Ajuntament i subjectes passius:
Ajuntament
Subjectes passius Contribucions Especials

37.356,51
336.208,60

Segon.- APROVAR el padró individualitzat de contribucions especials, que
s’adjunta i forma part del present acord, tot tenint present les reclamacions que
s’han detallat en la part expositiva.
Tercer.- COMUNICAR aquest acord als subjectes passius de les contribucions
especials i a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.”
TENINT EN COMTPE que alguns propietaris van interposar recurs contenciós
administratiu contra aquest acord d’imposició de contribucions especials, dipositant
avals a tal efecte o bé pagant els imports inicialment reclamats.
TENINT EN COMPTE que el senyor Victoriano Perez Ferrer i la senyora Maria Pilar
Ruiz Baile, van presentar inicialment recurs contra l’esmentat acord amb RE
2005/11509, de 18 de novembre i que el senyor Victor Pérez Ruiz i la senyora Maria
Teresa Riu Garcia també van presentar recurs contra l’esmentat acord amb RE
2005/11514, de 18 de novembre, però que tots ells hi van desistir del contenciós,
retirant l’aval dipositat en el seu dia.
VISTES les sentències judicials núm. 111/2013 i 112/2013 del Jutjat Contenciós 6 de
Barcelona, en els recursos 620/2006 i 643/2006, respectivament, contra l’acord plenari
de data 26 de gener de 2006 d’aprovació definitiva de l’expedient d’ordenació i
imposició de contribucions especials per la xarxa d’aigua potable a la Urbanització Els
Gorgs, s’ha fixat que la base imposable de les contribucions especials ha d’estar
constituïda pel cost de l’obra de subministrament d’aigua potable xifrada en
197.063,67€, el que suposa un 52,75% del cost inicialment aprovat.
TENINT EN COMPTE que contra aquestes sentències de data 18 d’abril de 2013 no
s’ha presentat cap recurs i per tant són fermes.
VIST que la mercantil Els Gorgs, S.A., també va interposar recurs contenciós
administratiu contra els mateixos acords; recurs que es segueix davant el Jutjat
contenciós administratiu núm. 5 de Barcelona amb el número 583/06 on encara no ha
recaigut sentència, es proposa facultar a la representació processal de l'Ajuntament per
tal que presenti davant el Jutjat 5 de Barcelona com acord amb la representació
processal de la mercantil Els Gorgs, un acord de satisfacció extraprocessal de la
controvèrsia, aplicant el mateix criteri derivat de les Sentències fermes dictades pel
Jutjat núm. 6.
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TENINT EN COMPTE el que disposen els articles 26 i 33 del Reial Decret 939/2005,
de 29 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament general de recaptació
VIST l’informe del senyor secretari de la corporació.
VIST l’informe de la interventora accidental.
CAL TENIR EN COMPTE que contra els acords que s’adoptaran podrà interposar-se
incident d’execució de sentència davant del Jutjat Contenciós Administratiu número 6
de Barcelona, d’acord amb el que disposa l’article 109 de la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.
AQUESTA Àrea de Serveis Centrals, Hisenda i Participació proposa al Ple de
l’ajuntament, en compliment de les sentències abans esmentades, l’adopció dels
següents
ACORDS:
Primer.- DONAR DE BAIXA les liquidacions efectuades en el seu dia i que resten
pendents de cobrament segons relació annex que s’acompanya i forma part del present
acord, i APROVAR la liquidació definitiva de les contribucions especials als
propietaris de les finques que tindran accés a la xarxa d’aigua potable a la
urbanització els Gorgs que formen part d’aquests contenciosos administratius, i en
compliment de les sentències judicials núm. 111/2013 i 112/2013 del Jutjat Contenciós
6 de Barcelona, afegint els interessos legals o de demora, segons correspongui, amb la
distribució següent entre ajuntament i subjectes passius:
Ajuntament
Subjectes passius Contribucions Especials

19.706,37€
177.357,30 €

Segon.- APROVAR el padró individualitzat de les contribucions especials, que són les
que figuren detallades en l’Annex que s’acompanya i forma part del present acord.
Tercer.- DECLARAR ingrés indegut la quantitat abonada en excés pel senyor Josep
Comas Castellsagué, pel senyor Francisco Garrell Saló i pel senyor Joaquin Solé Cuch,
tenint en compte que, tot i que van interposar el recurs contenciós administratiu, van
abonar l’import inicialment reclamat en el padró de contribucions els dos primers i va
abonar l’import reclamat corresponent al primer termini el tercer, presentant davant
l’Organisme de Gestió Tributària una sol·licitud on hauran d’indicar el compte corrent
als efectes de transferir les quantitats a retornar:

Josep Comas Castellsagué
Francisco Garrell Saló
Joaquin Solé Cuch

Principal
2.408,06€
2.414,00€
135,35€

Interessos
944,81€
935,27€
52,45€

Total
3.352,87€
3.349,27€
187,80€
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Quart.- RETORNAR els avals dipositats pels interessats a l’Ajuntament en concepte de
garantia pel compliment de l’obligació de pagament de l’ordenació i imposició de
contribucions especials per a la xarxa d’aigua potable a la urbanització Els Gorgs.
Cinquè.- FACULTAR a la Junta de Govern Local per al càlcul i abonament dels costos
de les garanties constituïdes pels interessats més els interessos legals, per tal de
suspendre l’executivitat de les liquidacions tributàries dimanants de l’expedient
d’Imposició i ordenació de contribucions especials per la xarxa d’aigua potable a la
Urbanització Els Gorgs, així com a la resolució d’incidències referides al càlcul
d’interessos.
Sisè.- COMUNICAR aquest acord als subjectes passius afectats en compliment de les
sentències judicials núm. 111/2013 i 112/2013 del Jutjat Contenciós 6 de Barcelona, en
els recursos 620/2006 i 643/2006, a la mercantil Els Gorgs, SA i als respectius
representants processals.
Setè.- FACULTAR a la representació processal de l'Ajuntament en el recurs 583/06
davant el Jutjat contenciós administratiu núm. 6 de Barcelona per tal que presenti
davant el Jutjat 5, acord amb la representació processal de la mercantil Els Gorgs, un
acord de satisfacció extraprocessal de la controvèrsia, aplicant el mateix criteri derivat
de les Sentències fermes dictades pel Jutjat núm. 6 i que reflecteixen la liquidació
definitiva i el padró aprovats en els acords primer i segon.
Vuitè.- COMUNICAR aquest acord a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació
de Barcelona, per tal que procedeixi a la baixa de les liquidacions indicades en el punt
primer de l’acord, i al cobrament o devolució, segons correspongui, de les quotes del
padró individualitzat de les contribucions especials, aprovades en aquest acord plenari.
El sr. Alcalde demana si hi ha alguna intervenció al respecte.
Pren la paraula el sr. Torné i diu: les sentències, com és en aquest cas, l’únic que es
pot fer és acatar-les, tant si estàs o no estàs d’acord. Nosaltres, en aquest cas, no hi
estem d’acord, però el que s’ha de fer és el seu compliment. Deixar clar que la
urbanització els Gorchs, a l’any 1995, no tenia aigua potable; les clavegueres anaven
al torrent; bevien d’aquella aigua bruta, és a dir, treien l’aigua que distribuïen a les
cases del torren; l’enllumenat el pagaven els veïns i tenien obres d’urbanització per
fer. La Junta, tant a l’antic govern municipal com també la junta de propietaris no van
ser capaços de resoldre aquest problema. Es va tenir de fer una portada d’aigües amb
un dipòsit i un esforç important per a la Generalitat i per a l’ajuntament. Es va tenir de
fer un col·lector, empalmar-lo amb el riu Congost perquè anés a la depuradora, i
acabar les obres d’urbanització tant de l’enllumenat com de la urbanització. En aquests
moments estan les obres estan acabades i recepcionades, i per tant, les cases treuen les
aigües brutes al col·lector general, i a més tenen aigua potable amb pressió i amb
qualitat potable suficient. Esmentar-ho perquè si no es fes així, no s’arribaria aquesta

Ple 25/07/2013 – pàg. 19

solució de tenir que invertir molts diners a una cosa que tenien de fer els seus
propietaris promotors, que no van ser capaços de fer-ho, i per lo tant, se’ls va requerir
moltes vegades que estaven venent aigua no potable als veïns i l’ajuntament va tenir
de intervenir. Que després hagi acabat com hagi acabat amb sentències judicials que
són les que són, es tenen d’acatar, però sens dubte els que hi entenem o hi hem
participat podem discrepar.
Pren la paraula el sr. Gontán i diu: això és conseqüència d’un estil de fer política i que
ja havia d’antuvi i que personalment crec que s’estan repetint els mateixos errors. Això
ens ha costat uns calés però, a banda de tornar-li a demanar com ja he demanat a la
Junta General de l’empresa Entorn Verd, que si demanarà responsabilitats
patrimonials de tècnics i polítics que van cometre aquesta història, i que ens ha portat
aquest cacau, com a mínim, per les despeses judicials; com a mínim, per això se’ls
hauria de demanar. I saber si ho farà o no ho farà vostè com a alcalde. A banda d’això,
ara ens trobem amb una sorpresa que a la proposta ve que es vol arribar a un acord
extraprocessal de satisfacció amb l’altra part. Perdonin, jo he parlat amb l’advocat de
l’altre part i diuen que ni parlar-ne. He parlat aquest matí amb l’advocat, amb el
representant de l’altra part, i em diu que ni parlar-ne. Com ho explica això?
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: bé, la idea no és demanar responsabilitats a ningú.
La idea és mirar endavant i tirar endavant. Els fets parlen per sí sols. Llavors, a partir
d’aquí s’havia fixat que els hidrants, el pressupost era de 430.000 euros l’obra; els
hidrants pujaven 20.000 euros i veritablement el que ens estan dient és que els hidrants
pugen el 47 per 100 de l’obra. I és així. Llavors hi ha una sentència que els hi dóna en
part la raó, i l’hem de complir. El què ha dit el sr. Torné és la veritat en tot això, sí té
veritat. Les aigües s’abocaven al torrent. Ara, que es va fer malament? Sí que es va fer
malament, i hem perdut la sentència, entre cometes. Tot i que l’obra ja està pagada,
val? Què comportarà això? Comportarà, pels que van pagar, jo vull explicar-ho, els
que van pagar i no van recórrer, són liquidacions consentides. Encara que l’ajuntament
volgués no els podria tornar, perquè són liquidacions consentides. Els que van anar al
contenciós i van avalar, hauran de pagar aproximadament la meitat del què els hi
tocava, el 52 per 100. I pels que van anar al contenciós i van pagar, se’ls hi ha de
retornar la part d’excés. Llavors, aquí en bones paraules, l’ajuntament en aquests
moments cobraria 71.721 euros dels propietaris, serien majors ingressos; en cobrarien
28.400 d’interessos del temps que n’han pagat, però també n’haurien de retornar els
interessos dels avals i a lo millor ens quedaríem allà mateix. I llavors això, la
satisfacció extraprocessal va només al Club Tennis els Gorchs, que no està inclosa en
la sentència, i els estem demanant que se sumin a la sentència. Si no, doncs esperarem
sentència. Clar, no hi ha més. Però que es tingui clar que aquest 71.721 euros els
propietaris els han de pagar.
Pren la paraula el sr. Gontán i diu: dues qüestions.
Interromp el sr. Alcalde i diu: perdó, perdó, i una petita, però que és important. Ahir
vaig parlar amb el president dels Gorchs (l’actual) i ens va dir sentem-nos en una taula
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i parlem. Per tant, el que vostè em diu de l’advocat, jo el que sí que li puc dir és el què
ahir vaig parlar amb el president dels Gorchs.
Continua la intervenció el sr. Gontán i diu: li puc dir que he corregit l’anterior d’allò,
que no era l’advocat sinó el representant dels demandants. No, no, deixi’m. Una cosa
és el president de l’associació de veïns de els Gorchs o de l’òrgan aquest dels Gorchs, i
una altra cosa és el representant dels demandants. No, no, no, no ho confonc. Perquè el
representant dels demandants està dient que no hi ha acord, que vostè va proposar-li, o
vostè en persona no.
Interromp el sr. Alcalde i diu: no, no, perdoni, deixi’m explicar una cosa. La sentència
aquesta és ferma i la complim, per tant, no negociem res amb l’advocat d’ells. La
complim! La complim! Ho complim al peu de la lletra. L’únic que no està dins la
sentència és el Club Tennis els Gorchs, que han de pagar em sembla que uns 33.298.
Res hi té a veure aquest advocat. Res hi té a veure. I amb aquests ens hem reunit amb
el president de els Gorchs. De lo altre, no discutim res. Avui ho aprovarem, els altres
han de pagar, pagaran i s’ha acabat.
Continua la intervenció del sr. Gontán i diu: perdoni, per aclarir conceptes. A la
proposta bé que li acceptem que, textualment no ho sé, però ve a dir que avui aprovem
que la part jurídica nostra intentarà arribar a un acord extraprocessal de satisfacció.
Això ve a la proposta, cony! És que ve a la proposta, per això li estic dient. I ja li dic,
el representant dels demandants ho diu, per tant, o treuen això o és inassumible,
perquè si ells estan dient que no, no pot ser. Això primera qüestió, i no ens enredem
perquè això, per a mi, és peccata minuta, perquè en el fons el què estan demanant és
que el mateix acord que marca la sentència ferma s’arribi amb l’altra part, però l’altra
part ja ha dit que no. En tot cas, esperarem sentència. Ara bé, lo altre, em sembla d’un
avalador de la impunitat. Si vostè li acaba de dir al ciutadà que li costa arribar a fi de
mes, que algú comet un error, que li costa més calés al ciutadà, i no li demanarà
responsabilitats. Avala la impunitat. Perdoni, és el que acaba de dir. Ha dit que no
demanarà responsabilitats. Ho ha dit o no? Per tant, està avalant la impunitat.
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: no, per això hi ha els tribunals contenciosos
administratius. Quan no et poses d’acord amb una cosa, el tribunal sentència i dicta, de
vegades dicta a favor de l’ajuntament, de vegades en contra, i no hem d’anar en contra
de l’ajuntament. L’ajuntament, jo suposo que obra de bona fe. Suposo, és que més no
puc comentar-li. Els contenciosos es guanyen i es perden. I aquest s’ha perdut en part.
No podem anar aquí a demanar responsabilitats de tots els contenciosos que perdis. No
es pot. És que no es pot. Última intervenció.
Pren la paraula el sr. Gontán i diu: diguéssim que aquest era una sentència de mort
anunciada, perquè sabien que la perdien. Ho sabien. Se sabia el 2006, quan es va
posar; se sabia a l’inici de 2007 quan es va començar una legislatura, i se sabia a l’inici
d’aquesta quan es va començar aquesta legislatura. Per tant, aquesta sentència era
claríssima que es perdia. No, no, deixa’m acabar, perquè després no em deixes
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intervenir. Si tothom ho sabia, igual que l’anterior de la Junta General d’Entorn Verd,
algú ha d’assumir responsabilitats. El que no pot ser és aquí “yo soy más chulo que el
ocho, voy recurriendo, voy recurriendo”, sabent que perdré finalment però de moment
tiro endavant. Després ja no estic i no demano responsabilitats. Home, em sembla
d’una poca seriositat.
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: només una qüestió. Vostès com a regidor de govern
i com a partit ho poden demanar això, eh? No, no, de partit he dit. Això de govern ho
traiem, val? Com a regidors d’aquest ajuntament ho poden demanar, tranquil·lament.
Escolti’m, que l’ajuntament demani responsabilitats en aquest ajuntament. Entrin un
escrit per registre, fem-ho així, val? I ja està, no hi ha més.
Pren la paraula el sr. Badia i diu: vostè ens porta aquest punt que posa aprovar la
liquidació, però escolti, la proposta vostè diu que no negociarà. La proposta que ens ha
passat miri lo que posa el cinquè: facultar a la junta de govern local el calcular i
abonar els costos de les garanties constituïdes pels interessats pels interessos legals.
Vull dir que això per junta de govern pot aprovar el què li doni la gana. No ho sé
perquè ho passa per Ple. Això ho posa a la proposta.
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: la proposta és la que és, sr. Badia. És que jo ja... La
proposta és acatar la sentència i aprovar la liquidació i que la junta de govern, amb els
avals calculi també els interessos. És que no hi ha més. Es que no ho canviarem.
Pren la paraula el sr. Bernabé i diu: jo demanaria a aquest ajuntament que fos sensible
amb el ciutadà que ha pagat, que no s’ha querellat, perquè ara resulta que vostè ha
anunciat que aquell ciutadà que ha pagat de bona fe no té dret a que se li retorni la part
dels calés, i el què ha demandat sí. Amb lo qual estem enviant un missatge molt clar a
la ciutadania. Quan no estigui d’acord amb l’ajuntament, demanda i no paguis. Perquè
si pagues i després tens raó com a col·lectiu, perquè la sentència parla com a col·lectiu,
no parla com els demandants si i els demandants no. Com a col·lectiu s’han d’imputar
una quantitat de calés a aquesta actuació. No sé, a lo millor hauríem de buscar una
fórmula perquè aquesta gent que ha pagat de bon fe no acabi perjudicada.
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: jo, això és el que diu la normativa, però jo estic
d’acord amb el seu raonament. Jo he demanat que se’m calculi també la gent que va
pagar, què els hi tocaria pagar, però xoca amb la Llei, perquè són actes consentits.
Com que no s’hi van oposar, doncs donen el seu consentiment. Però jo he demanat per
veure la magnitud la tragèdia, no els hi puc dir més. A partir d’aquí ja prendrem
alguna decisió. Una molt breu, si us plau.
Pren la paraula el sr. Gontán i diu: primer, demanar-li’s que els que hagin de pagar ara
se’ls hi puguin fer aplaçaments. Això una. I demanar si us plau la retirada del punt
sisè, perquè és molt complicat. Setè, perdó, setè. El d’arribar a acords extraprocessals.
Si, sí, però si li està dient que no.
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Pren la paraula el sr. Ribalta i diu: a veure, puc estar en certa mesura d’acord amb la
intervenció del sr. Gontán i del sr. Bernabé en quan que habitualment segurament no
caldria demanar responsabilitats patrimonials a qui en aquell moment doncs va posar
aquestes taxes i ara ha perdut aquesta sentència. El què passa que realment com ha
explicat molt bé el sr. Gontán, era bastant evident que això es perdria, era bastant
evident que els propietaris de els Gorchs tenien tota la raó. Sr. Torné ha intentat
emmascarar que ha perdut una sentència doncs d’una manera una mica em sembla que
enganyant a tothom, perquè estava bastant clar que una cosa és portar aigua i l’altra és
posar els hidrants, que això no els hi corresponia pagar als propietaris, i és el que li
estant dient des del primer dia. El sr. Gontán ha explicat molt bé que hem arribat
perquè estava clar que hi arribaríem i que per tant la tossuderia, segurament, de no
negociar amb els propietaris, perquè és el que ens ha portat a l’ajuntament a haver de
pagar. I per tant, estic molt d’acord en què es produeix una situació paradoxal de que
algú impunement pot anar fent el que vulgui i després ja pagarà l’ajuntament. Per tant
penso que des de l’equip de govern hem de ser emetents amb això i estudiar-ho si més
no. Més si tenim en compte que la persona que va planificar això, que és el sr. Torné,
no para de perdre sentències. És a dir, els propietaris del Falgar doncs li han dit que no
havien de pagar el pont i l’ha perduda; els propietaris del Falgar li han dit que no es
podia fer una zona d’equipaments en una zona verda i l’ha perduda, i així estem. Els
propietaris del Sector N evidentment, li diuen que ens fiquem a dins de la Roca, i l’ha
perduda. I així tenim el municipi d’aquesta planificació basada amb la tossuderia, amb
el coneixement de que no anem enlloc, i a pagar el contribuent. Per tant, en condicions
normals segurament no hauríem de demanar responsabilitats, però em sembla que ja
ha arribat el moment de quan algú fa les coses d’aquesta manera a costa els diners del
contribuent, penso que s’han de demanar. I la situació que vostè esmentava que és
paradoxal que qui ha pagat doncs surt clarament perjudicat, i el missatge que enviem a
la ciutadania és “tu no paguis, recorre” perquè com a mínim això, com molt bé ha dit
l’alcalde, és el primer que vam veure i vam demanar el càlcul exacte de què passaria
amb aquests que ja han pagat. Penso que hem de ser sensibles perquè també com el
cas anterior és també bastant paradoxal que es produeixi aquesta situació.
Pren la paraula el sr. Gontán i diu: un matís. No només hi ha responsabilitats
polítiques; hi ha tècnics, que també tenen responsabilitats, que van incitar amb això.
Pren la paraula el sr. Torné i diu: directament, una mica per tots aquells que em
dediquen qualsevol tipus d’insinuació o d’atac. Jo, com a polític més antic d’aquest
consistori, i realment puc dir-ho perquè sóc el que porto més anys, no em sap cap greu
que ningú de vostès em porti als tribunals per treballar en defensa dels interessos dels
ciutadans de les Franqueses. Cap ni mica. Ojalà m’hi pugui trobar i explicar-li a un
jutge tot allò que sé, hi he fet i he vist fer a tots vosaltres en aquest consistori. Per tant,
que els hi convido que m’hi portin, però realment m’hi portin, no que diguin que m’hi
portaran com sempre i no m’hi porten mai. M’hi porten vostès que jo hi pugui anar a
explicar-li, que com he viscut sé, he fet i puc aportar-li a la seva informació. Per tant,
com tinc la consciència tan tranquil·la i a més el treball existeix, està en aquest
consistori i qui en gaudeixen són els ciutadans, no tinc cap tipus de problema ni
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tampoc de preocupació. Per això dic que m’hi poden vostès del bracet si volen, que
van estar en un govern de moció de censura. M’hi poden portar, cap problema. Moltes
de les coses que realment patim d’aquest ajuntament és del seu govern. Escolti’m, jo
no tinc cap tipus de problema d’aquests més de 25 anys que estic explicant-li al jutge i
defensar tots aquests drets i deures d’aquest consistori davant la justícia. Però jo li dic
tranquil·lament. Escolti, jo crec que ja estan perdent el temps. Vagin corrents, demà
mateix.
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: breument, jo en aquest govern al final ho decidim
tots. Jo he parlat per boca meva, vale? Que és la meva idea de no. El govern en som
10. Llavors, a partir d’aquí, les decisions les prenem sempre per unanimitat, per
consens, o a vegades per majories. Jo sóc partidari de no judicialitzar més la vida
pública de les Franqueses que prou s’ha fet, i el que s’ha de fer és mirar endavant.
Pren la paraula el sr. Ribalta i diu: convindrà amb mi que seria molt millor no haver
perdut aquestes sentències per tossuderia, sinó haver escoltat i haver dialogat amb els
propietaris de els Gorchs, amb els del Sector N, amb els del Sector P i haver arribat a
acords que no portarien al municipi a generar aquests deutes que acaben pagant els
contribuents. Seria molt millor no anar perdent. “Mira, ja ho diran els tribunals”. No,
no; “Ja pagaran els ciutadans”. No. Parlem-ne i resolem els problemes, no aquesta
tossuderia de dir jo faig així i a callar tothom, ens porta al què estem parlant ara.
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per tretze vots a favor dels regidors dels
grups municipals CiU, PSC-PM, PP, UPLF, LFI i ERC-AM, un vot en contra del
regidor del grup municipal PxC, dues abstencions dels regidors del grup municipal CpF,
i per tant, amb el quòrum legal.
El sr. President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia:

4. MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS DE
CONVERGÈNCIA I UNIÓ I ESQUERRA REPUBLICANA DE
CATALUNYA DE SUPORT ALS CLUBS I ENTITATS ESPORTIVES
CATALANES DAVANT L'ACCIÓ D'INSPECCIÓ DE TREBALL
Davant les actuacions inspectores de la Inspecció de Treball i Seguretat Social de l’Estat
a les entitats esportives catalanes, actuacions que van adreçades no només a l’esport
professional sinó que s’estenen a l’esport de base i amateur, posant en risc la seva
continuïtat, volem manifestar el següent:
El sistema esportiu català es sustenta en gran part en l’esport de base, infants i joves que
realitzen activitats esportives en horari no lectiu. Aquestes activitats contribueixen a la
seva formació personal i cívica, a l’educació en valors, a l’adquisició d’hàbits
saludables, a la integració i a la cohesió social. Resulta doncs, imprescindible conservarlo i impulsar-lo.
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El paper dels entrenadors i monitors dels equips no professionals és transcendental per a
la supervivència de l’esport no professional, en la mesura que la seva dedicació és en
gran part altruista i desinteressada. A canvi de la seva dedicació i compromís més enllà
del que són estrictament les hores d’entrenament, reben dels clubs una compensació
econòmica que els hi permet també cobrir les despeses que els hi ocasiona.
En l’àmbit esportiu i, concretament, en l’esport amateur, la relació entre les entitats
esportives i moltes de les persones que hi presten els seus serveis es veu com una
relació de voluntariat donat que realitzen la seva tasca moguts més per la motivació, la
passió i el compromís que no pas per l’obtenció d’un benefici econòmic personal. Sense
aquestes persones, moltes entitats serien inviables.
De les actuacions de la Inspecció de Treball i Seguretat Social estan derivant actes de
liquidació i d’infraccions per uns imports que per la majoria d’aquestes entitats
esportives són del tot inassumibles, per la qual cosa es veuran obligades a desaparèixer,
causant un dany de dimensions extraordinàries en el nostre sistema esportiu i,
concretament, en l’esport de base i en els nostres joves.
Per això, demanem al Ple municipal que:
Primer.- Sol·licitin al Govern espanyol ampliar la moratòria en les actuacions
inspectores a les entitats esportives sense ànim de lucre en l’àmbit de l’esport no
professional.
Segon.- Instar a la Inspecció de Treball i Seguretat Social que apliqui una interpretació
àmplia de la legislació vigent en matèria de seguretat social i suspendre les actuacions
en curs en relació amb els clubs esportius de Catalunya.
Tercer.- Instar al Congrés dels Diputats a adoptar els canvis legislatius necessaris a fi
d’establir per aquest col·lectiu un règim especial de la Seguretat Social que contempli
la seva singularitat, i que porti a una reducció del percentatge de cotització de l’esport
amateur.
El sr. Alcalde demana si hi ha alguna intervenció al respecte.
Pren la paraula el sr. Ramírez i diu: arrel de les diferents inspeccions de treball que
diversos clubs esportius han tingut, ha resultat convenient reunir-nos a través del
Departament de la Direcció General d’Esports de la Generalitat, han fet i ens hem
reunit vàries vegades, en la què ens han transmès el pesar i la problemàtica d’aquestes
desagradables inspeccions de treball en les què afecta a l’esport base, concretament,
precisament, a aquest esport base i a aquests monitors, aquests entrenadors que de
forma voluntària, la majoria de les vegades, que no cobren ni tan sols les dietes, que
estan percebent, tot i la tasca social que està fent dins la ciutadania aquestes persones,
hem cregut convenient fer tot un seguit de recursos. De moment s’ha aconseguit que la
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moratòria que en principi era fins el 30 de setembre, s’ha aconseguit fins a finals
d’any. És definitiva, en el sentit que és clara i concreta. Aquesta moratòria s’ha deixat
fins el 31 de desembre i d’aquí a finals d’any, a nivell polític a Madrid, Senat,
Diputats, s’està intentant que aquesta moratòria quedi fins que es reguli una llei o un
decret, que almenys aquestes persones que estan efectuant una tasca social a l’esport,
fins a certa quantitat, 700 o 800, el salari mínim interprofessional, fins aquesta
quantitat que quedés exempta de cotització de la Seguretat Social. S’està treballant en
aquest aspecte. Crec que s’aconseguirà i espero que s’aconsegueixi perquè sinó seria
catastròfic per a alguns clubs i entitats esportives, perquè suposaria un 40 per 100
aproximadament de cost de les quantitats que s’abonen a aquestes persones. I
repeteixo, aquestes quantitats són mínimes. Hi ha monitors, entrenadors, que estan
cobrant 100 o 200 euros al mes. Fins i tot, segons la normativa, fins a aquestes
quantitats s’hauria de declarar i cotitzar per ella. Per això crec convenient efectuar
aquesta moció. Seria traslladada, com s’ha dit al principi, a l’estat espanyol perquè
s’ha sentit en diversos llocs que la Generalitat és la que té la competència de les
inspeccions i això no és cert. Davant 700 regidors d’esports i d’entitats i personalitats
de clubs esportius, el Director General d’Esports va dir molt clarament, i em va
agradar molt que aquell dia ho digués públicament, que les competències són de
Madrid, i és Madrid qui ha ordenat aquesta sèrie d’inspeccions. I a més dóna la
casualitat que el 80 per 100 de les inspeccions de treball als diferents clubs ha estat a
Catalunya.
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: aquí s’està tractant als clubs esportius com si fossin
empreses amb ànim de lucre i realment no hauria de ser així. És cert que la situació ha
millorat en les últimes setmanes, des del moment que aquestes dues mocions, que al
final ha sigut una, es van escriure fins ara, però ens sembla que és important mantenirla perquè realment el govern central sigui conscient de que això ha provocat un
malestar en tots els nivells aquí a Catalunya.
Pren la paraula el sr. Bernabé i diu: totalment d’acord en que és una vergonya que es
persegueixi els clubs amateurs, i més quan hi ha grans clubs professionals que no estan
al dia d’Hisenda, de Seguretat Social, etc., estem totalment d’acord. I li votarem que
sí, els dos que han presentat la moció. Ara, quin pla B té aquest ajuntament per si
aquesta llei el 30 de desembre s’ha d’aplicar? Perquè això, en aquesta ajuntament no
ve d’ara. Aquesta polèmica de com es paga els monitors fa temps que s’està arrastrant.
Fins i tot es va crear un club de bàdminton que, emmascaradament, es pagava aquests
monitors per no tenir certs problemes. No sé si vostè està al corrent. Ho va fer l’antic
secretari, no el Lluís, sinó l’anterior, sr. Esteve, i va ser com una mena de subterfugi
per poder afrontar una situació que era irregular, que no se sabia com afrontar. Per
tant, donat que ja venim de que aquesta situació, més això que el sr. Montoro anava
amb el seu afany de recaptació, etc., aquest ajuntament suposo que estarà fent un pla
B, un coixí per a aquestes entitats que si arriba l’hora d’haver de pagar es pugui fer el
monitoratge des de l’ajuntament, o alguna altra sortida, no?
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Pren la paraula el sr. Ramírez i diu: com he dit abans, espero que no prosperi, espero
que aquesta moratòria s’aconsegueixi. De fet ja s’està treballant a Madrid en aquest
aspecte. La moratòria, com he dit, s’està estudiant i s’està demanant formalment de
que quedi fins que es reguli per Llei en la què aquests clubs, que aquests monitors, que
aquests entrenadors, que no superi. La proposta que es presenta a Madrid és que
aquelles persones que rebin una retribució, unes dietes, com vulguem dir-li, que no
superi el salari mínim interprofessional, no cotitzi fins el salari mínim
interprofessional. Segurament haurem de donar-lo d’alta a la seguretat social, però
altra cosa és que no cotitzi, i això és el que s’està pretenent. Que tot i així no funcioni i
es tiri endavant, en el seu moment des d’ara i fins el moment s’està treballant i mirant
com es pot solucionar aquesta problemàtica que tu acabes de dir, i sobretot, que és
molt molt important per a aquests clubs que en realitat, repeteixo, està fent una tasca
social, no solsament aquests nois que estan practicant un esport, estan aprenent el què
és la convivència, aptituds, cordialitat, participació, i sobretot, s’està contribuint a la
salut d’aquesta persona. No només està practicant un esport, és que té tot un seguit
d’adjectius i de compliments addicionals que és molt important per als nois. I espero
que no. Si no prospera la petició que s’ha fet? Que segueix endavant? La Generalitat, i
no dic quina, no la sé, però te un pla B.
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: i el pla B serà el que facin els altres ajuntaments, i
serà pagar, pagar i donar d’alta.
SOTMESA a votació la moció, és aprovada per quinze vots a favor dels regidors dels
grups municipals CiU, PSC-PM, UPLF, CpF, LFI, ERC-AM i PxC, i una abstenció del
regidor del grup municipal PP, i per tant, amb el quòrum legal.
El sr. President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia:
5. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D'ESQUERRA
REPUBLICANA DE CATALUNYA PER SOTMETRE A VOTACIÓ
ENTRE ELS VEÏNS I VEÏNES DEL MUNICIPI L'EXERCICI DE LA
SOBIRANIA FISCAL PER PART DEL NOSTRE AJUNTAMENT
Els veïns i veïnes de les Franqueses del Vallès seran cridats a votar el proper mes de
setembre en relació al procés conduït pel govern municipal amb l’objectiu d’acabar les
obres de l’edifici anomenat Centre Cultural de Corró d’Avall.
Al passat Ple del mes de juny, la proposta presentada per ERC per tal que el nostre
Ajuntament es manifestés favorable a la sobirania fiscal i l’exercís va ser considerada
pels partits del govern municipal com un assumpte rellevant pel municipi, cosa que els
va fer votar conjuntament a l’esmentada moció.
La millor manera de resoldre un assumpte rellevant pel municipi és consultar-ho als
veïns.

Ple 25/07/2013 – pàg. 27

En aquest cas, la consulta no ha de representar cap despesa ni dificultat organitzativa, en
afegir-se a una ja prevista.
Per tot això, el grup municipal d’ERC a l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès
proposa al Ple municipal l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- APROFITAR la convocatòria de les votacions per triar projecte d’acabament
de l’anomenat Centre Cultural de Corró d’Avall per fer, de forma simultània, una
consulta als mateixos veïns i veïnes amb dret a vot a la primera per tal que contestin a
la pregunta “És vostè partidari que l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès ingressi
els pagaments de les liquidacions d’impostos que hagi d’efectuar a l’Agència
Tributària de Catalunya?”
El sr. Alcalde demana si hi ha alguna intervenció al respecte.
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: sí, per defensar-la. Ara fa un mes aproximadament
que Esquerra va presentar una moció per tal que fos el conjunt del Ple municipal qui
prengués la decisió de liquidar els nostres impostos, els impostos municipals, via
l’agència tributària de Catalunya. En aquest cas, des de l’equip de govern es va
argumentar que es considerava que era un tema important, un tema d’interès de poble,
i el govern en el seu conjunt va votar negativament en contra d’això. És el motiu de la
presentació de la moció que ens ocupa avui és senzillament que, donat que és un tema
que el propi govern va considerar que era important pel poble, donat que el fet de
poder preguntar directament als veïns sempre és bo, i que a més a més, en aquesta
ocasió no ens representa cap cost addicional, no ens representa haver de fer cap
muntatge extraordinari, sinó senzillament aprofitar tota la infraestructura d’una votació
que ja està en marxa i que es farà, em penso que no hi haurà ningú, espero, que sigui
contrari doncs a la democràcia directa i a que els veïns es puguin expressar sobre
aquest tema tan aviat com sigui possible; durant el mes de setembre, suposo.
Pren la paraula el sr. Badia i diu: Li votaré en contra d’aquesta moció i li dic el per
què. Perquè miri, si comencem a presentar mocions d’aquestes podem presentar
moltes. I el mes que ve li presentaré una moció jo perquè els ciutadans decideixin si
volen pagar l’IBI a les Franqueses amb la pujada que s’ha fet des de que vostè estava
al govern. I començarem a fer mocions d’aquestes i que els ciutadans comencin a
decidir.
Pren la paraula el sr. Gontán i diu: jo li accepto el repte perquè en el fons això es tracta
de democràcia. Si els ciutadans, vostè està tractant-los com a tontos i es pensen que
presentant-li una moció per no pagar l’IBI no se li explica que les conseqüències de no
pagar l’IBI és que l’ajuntament no te ingressos i, per tant no hi ha serveis. Si vostè
considera que el ciutadà és tan tonto que això no ho entén, evidentment no em
permetrà que pugui consultar això. L’augment? Perfecte, i per això apel·lo als què en
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el punt següent votaran pel dret a decidir. Això és el dret a decidir. Això també és dret
a decidir. Dret a decidir és poder votar, que els ciutadans, sota la seva responsabilitat,
sota les seves creences i amb tota la informació puguin decidir què volen fer. En el
fons estem parlant de democràcia directa. No sé per què hi ha tanta por a la
democràcia directa. Entenc que des dels posicionaments d’alguns partits de dretes això
sigui així. Però no quan algú està demanant el dret a decidir a Catalunya, també ha
d’entendre que dret a decidir és preguntar al ciutadà qualsevol cosa. I una cosa més. És
tan sols una consulta. La decisió de seguir cobrant o no és d’aquest govern.
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: sr. Regidor de Plataforma, vostè presenti les
mocions que vulgui però és que no me les presentarà a mi, tingui clar que les mocions
no es presenten a una persona, a un regidor. Les mocions es presenten per ser
debatudes en el Ple. Per lo demés, el seu argument, a banda del què li ha contestat el
sr. Gontán em penso que no cal afegir res més perquè és que realment és pobre.
SOTMESA a votació la moció, és rebutjada per quatre vots a favor de l’alcalde
Francesc Colomé del grup municipal CiU, els regidors dels grups municipals LFI i
ERC-AM, deu vots en contra dels regidors/es Rosa Maria Pruna, Rosa Maria Isidro i
José Ramírez del grup municipal CiU, els regidors dels grups municipals PSC-PM, PP,
UPLF i PxC, i dues abstencions dels regidors del grup municipal CpF.
El sr. President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia:
6. MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS DE
CONVERGÈNCIA I UNIÓ, ESQUERRA REPUBLICANA DE
CATALUNYA I CONVERGÈNCIA PER LES FRANQUESES
D'ADHESIÓ AL PACTE NACIONAL PEL DRET A DECIDIR
El poble de Catalunya, al llarg de la seva història, ha manifestat democràticament la
voluntat d’autogovernar-se, amb l’objectiu de millorar el progrés, el benestar i la
igualtat d’oportunitats de tota la ciutadania, i per reforçar la cultura pròpia i la seva
identitat col·lectiva.
Davant l’actual situació de bloqueig polític, financer, social, cultural i lingüístic de
Catalunya en el si de l’Estat Espanyol, el poble de Catalunya i les seves institucions han
expressat la voluntat de decidir el futur polític de Catalunya a través de diverses formes:
les manifestacions massives del 10 de juliol de 2010 sota el lema “Som una Nació,
nosaltres decidim” i la de l’11 de setembre de 2012 sota el lema “Catalunya nou Estat
d’Europa”, la resolució del Parlament de Catalunya, de data 27 de setembre de 2012, la
qual constatava la necessitat que el poble de Catalunya pogués determinar lliurement i
democràticament el seu futur col·lectiu mitjançant una consulta, la Declaració de
sobirania i el dret a decidir del poble de Catalunya adoptada pel Parlament el passat 23
de gener de 2013.
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El dia 26 de juny de 2013, es va constituir, al Parlament de Catalunya, el Pacte Nacional
pel Dret a Decidir, una cimera que vol facilitar la participació de la societat civil en el
procés cap a la celebració d’una consulta sobre el futur polític de Catalunya. A aquesta
reunió constituent, presidida pel president de la Generalitat. Artur Mas, hi van ser
presents una quarantena de persones en representació de partits polítics, associacions
municipalistes i entitats culturals, cíviques, ciutadanes, empresarials i sindicals.
El dret a decidir és un objectiu de país i, com a tal, ha de buscar el compromís i la
corresponsabilitat de tots els agents per tal que se’l facin seu i impulsin l’expressió
democràtica de tots els catalans i catalanes el dia que es celebri la consulta. Aquest
suport majoritari és el que donarà legitimitat al procés i té la seva base en la llibertat
d’expressió de qualsevol poble recollida en tots els tractats internacionals.
El dret a decidir garanteix un procés democràtic, transparent i de respecte a la pluralitat
d’opinions de la societat. El pronunciament del poble de Catalunya ha de ser, única i
exclusivament, l’expressió majoritària de la voluntat dels seus ciutadans i ciutadanes.
Per tot això, els grups municipals de CiU, ERC i CpF proposen al Ple Municipal els
següents
ACORDS:
Primer.- ADHERIR-SE al PACTE NACIONAL PEL DRET A DECIDIR a través de la
Plataforma www.dretadecidir.cat.
Segon.- PROMOURE al municipi que entitats, associacions i agents econòmics es
sumin també a aquest procés democràtic de l’exercici al dret a decidir i a la celebració
d’una consulta sobre el futur polític de Catalunya.
Tercer.- ENVIAR aquesta moció a la Generalitat de Catalunya, al Parlament de
Catalunya, a l’Associació de Municipis per la Independència, a les entitats del municipi
i als mitjans de comunicació municipals.
El sr. Alcalde demana si hi ha alguna intervenció al respecte.
Pren la paraula el sr. Rosàs i diu: bé, aquesta és una proposta que ha sortit de la
societat civil. Aquí parlem molt de defensar els ciutadans, i de defensar, etc. Doncs
escolti, ara és el moment. Ara és el moment que tenim que gent que no és política s’ha
mullat, ha organitzat uns actes des de la manifestació de l’11 de setembre de l’any
passat, que va ser tot un èxit. El passat concert que es va fer al Camp Nou també. Vull
dir, tot això, hi ha una societat civil que té molt a dir, que està dient i que crec que
l’hem de recolzar, i hem de tirar endavant aquest sentiment que cada vegada és més
gran sobre el dret de decidir. Cada cop que Madrid ens posa problemes aquí ho tenim
més fàcil i més clar. Sap greu que aquí no anem tots a la una, i hauríem de mirar
d’anar tots a la una; donar suport a aquesta societat civil que s’ha implicat amb aquest
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tema tan important i ja seria hora de que poguéssim fer aquesta consulta i tirar
endavant i decidir com a poble quin és el nostre futur que volem.
Pren la paraula el sr. Gontán i diu: que ningú dubti que votarem a favor. Però em sobta
la hipocresia de quan ens movem. Em sobta perquè estem demanant el dret de decidir
pels ciutadans de Catalunya respecte una qüestió, però no li donem el dret de decidir
als franquesins respecte una altra. Em sembla d’una coherència espantosa. Senyor
alcalde, sí, sí, sí, però em sorprèn que la seva llibertat de vot no correspongui al seu
grup municipal, perquè algú haurà de donar explicacions perquè són capaços de votar
unes coses aquí i unes coses al parlament. Miri, com ja li he dit en un tweet, que és
públic, el moviment es demostra caminant, i de moment, l’únic que estan fent és posar
pedaços. Siguin democràtics i acceptin el dret a decidir completament. Acceptin el dret
a decidir completament.
SOTMESA a votació la moció, és aprovada per deu vots a favor dels regidors dels
grups municipals CiU, UPLF, CpF, LFI i ERC-AM, cinc vots en contra dels regidors
dels grups municipals PSC-PM i PP, i una abstenció del regidor del grup municipal PxC
i per tant, amb el quòrum legal.
El sr. President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia:
7. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE PLATAFORMA
PER CATALUNYA PER NETEJAR LES RIERES DEL MUNICIPI
ATÈS que les rieres del municipi s’han de mantenir i conservar per evitar que es
produeixin inundacions amb les pluges, o altres incidents.
DONAT que avui es troben en mal estat les rieres del municipi, sobretot, la Riera
Carbonell i la del Ramassar.
ATÈS que l’Ajuntament pot ser responsable de les causes que es produeixin en cas de
pluges intenses com estan previstes per aquest estiu, i donat que l’ACA no neteja les
rieres.
Es proposa al Ple municipal que:
Primer.- INSTAR que l’Ajuntament requereixi a l’ACA que netegi les rieres del
municipi.
Segon.- INSTAR que en cas de que l’ACA no compleixi amb el manteniment, que ho
faci l’Ajuntament per compte de l’ACA i amb cobrament de les despeses.
El sr. Alcalde demana si hi ha alguna intervenció al respecte.
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Pren la paraula el sr. Badia i diu: Plataforma presenta aquesta moció a raó de que cada
any el mal temps que hi ha, aquí a les Franqueses tenim dues rieres. Les dues són
inundables. Una que és la del pavelló i l’altra és la del Ramassar. Les dues estan fatal i
presento aquesta moció perquè es demani a la Diputació o a aquest equip de govern faci
netejar els trossos més imprescindibles de la riera perquè si fa una pedregada s’inundarà
el pavelló i les naus industrials que hi ha al polígon Ramassar.
Pren la paraula el sr. Bernabé i diu: sr. Badia, li votarem a favor perquè és un tema local
que considerem que té raó. Ara, dit això, la forma que, i no va per vostè sinó per l’ACA,
eh? La forma que té l’ACA les nostres rieres és retroexcavadora i arramba amb tot. No
mira si la vegetació pot ser bona o no pot ser bona, si està sana o no està sana, etc.
Llavors, si aquesta moció prospera li agrairíem que digués a l’ACA que tingues uns
altres conceptes i no només el de la neteja pura i dura que després ens trobem amb rieres
que tampoc tenen possibilitat de retenció, perquè no tenen natura viva.
Pren la paraula la sra. Pruna i diu: bona tarda. Sr. Badia, amb acord de la Comissió de
Govern del 30 de maig nosaltres vam signar un conveni perquè l’ACA, ja sabeu que
l’ACA, com a ACA, això no ho fa i ja l’any passat vam tenir els problemes que
l’ajuntament ho vam haver d’assumir. Però hem arribat a que s’ha fet un conveni que
ara estem pendents de que es donin el permís però que pagarem un 50 per 100
l’ajuntament i l’altre 50 per 100 ens ho dóna el Consorci del Besós. Amb això jo només
li dic que estan cobertes per fer totes les rieres del municipi. Jo només li diré totes les
que hi són perquè jo penso que s’ha fet com s’havia de fer, però hi entren absolutament
les de Llerona, les de Corró d’Avall, és a dir, les del Ramassar. Tots els plànols de les
rieres els hi posem totes. Ara estem pendents perquè, quin és el problema de sempre?
Que hem de demanar permís. Per això hem signat el conveni, però l’hem signat per a
tres anys. És a dir, no perquè l’any que ve ens tornem a trobar de la mateixa manera. Jo
crec que amb aquest pla aconseguirem tenir les rieres netes. I el que diu el sr. Bernabé, a
veure, nosaltres el què volem és que ho facin bé, que tenim la riera Carbonell que no es
va poder fer amb cap d’aquestes grans màquines que ho trenquen tot, sinó que es va fer
molt tros manualment, i d’altres trosso que es va fer amb un tractor. Cada riera té la
seva singularitat, però per exemple, el tros que va de la riera de Santa Margarida de
Llerona, són rieres que no hi pot passar una gran excavadora. Bé, espero que amb aquest
conveni que s’ha signat amb l’ACA puguem tenir totes les rieres, perquè són
absolutament totes, hi ha el plànol de tots els trossos assenyalats amb vermell que es
tenen de fer.
Pren la paraula el sr. Bernabé i diu: entenc que vostè fa la feina que ha de fer, però jo
continuo recolzant la moció del sr. Badia perquè és una vergonya que l’ACA, a la què
paguem tots els ciutadans amb els nostres impostos de l’aigua, ara es declari en
bancarrota. “No puc fer cap actuació perquè no tinc un duro”, i a sobre aquí no “pringa”
ningú, ningú va a la presó per haver malversat milions i milions dels contribuents. Per
tant els ajuntaments agafen el mal menor, que és que com vostès no paguen ja em faig
càrrec jo, en aquest cas el 50 per 100. Però no hauria de faltar aquesta demanda de dir:
“senyors, algú ha de donar explicacions”, perquè culpa d’això hem hagut de donar una
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concessió, per culpa d’aquest mal funcionament que ningú ha explicat perquè ha anat
tan malament. I no només això, sinó que vostès, les seves competències no les deleguen.
Si un ajuntament de bona fe vol netejar ha de demanar permís primer. Amb lo qual, jo
continuo dient que a l’ACA, independentment de que s’arribi a port o no, se li ha de
tocar les orelles.
SOTMESA a votació la moció, és rebutjada per cinc vots a favor dels regidors dels
grups municipals CpF, LFI i PxC, onze vots en contra dels regidors dels grups
municipals CiU, PSC-PM, PP, UPLF i ERC-AM.

8. PRECS, PREGUNTES I MOCIONS
A continuació el sr. Secretari dóna lectura a un escrit que ha presentat el sr. Rafael
Bernabé Pérez com a president del Consell del Poble de Corró d’Amunt, en la què
exposa que a la sessió interna del Consell de Poble celebrada el passat 22 de juliol,
membres del consell van manifestar el malestar en un seguit de deficiències que
pateixen a Corró d’Amunt i a conseqüència es va acordar presentar al Ple un llistat de
greuges i demanen que del següent llistat de greuges s’interessi per aquests problemes
i que des de l’ajuntament que presideix es prenguin les mesures oportunes per tal de
solucionar-les. Llistat de greuges:
- Problemes existents entorn a la telefonia a Corró d’Amunt
- Problemes que pateixen amb el subministrament de llum cada vegada que hi ha
tempesta
- El mal estat en què es troben les voreres tant del nucli urbà, tram de vorera compresa
entre el Tastaolletes i Quatre Llunes, i Can Suquet.
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: és un prec, i per tant, treballarem per això. També
li he de dir que hem anat a fer inspeccions a les voreres de Can Suquet. Les voreres de
Can Suquet estan en condicions òptimes, el que és la vorera que és, que és una vorera
estreta, i si volem fer una actuació allà s’han de fer absolutament totes noves amb el
conseqüent problema del no pagament de les contribucions de millores. Això ho hem
d’estudiar, però Can Suquet és ho hem anat a mirar. Sí que a l’entrada hi ha vegetació
que mirarem de subsanar, i on sí tenim algun problema greu entre cometes, és des de
la zona esportiva fins a l’hostal, per dir-ho d’alguna manera, que els arbres han aixecat
les branques. Comentar-vos que farem una actuació, no ara, sinó passada la festa
major, però sí que farem ara una actuació d’escombrar tot el que dels arbres ha caigut i
tallar totes les herbes del camp de la parròquia venen cap a l’acera, i sí també quan
tinguem adjudicat el contracte de manteniment que sapigueu que evidentment s’han
d’acabar les voreres del tram que no s’han fet a l’inici de l’entrada de Corró d’Amunt.
Pel demés, farem les peticions formals. No és fàcil amb Telefònica ni amb FECSA
ENDESA; farem la queixa formal o adoptarem algun acord per Junta de Govern en
base al prec que es fa aquest Ple.

Ple 25/07/2013 – pàg. 33

Pren la paraula el sr. Bernabé i diu: primer, al regidor d’urbanisme, em sembla.
L’empresa que va guanyar la redacció del projecte del Sector N, la va guanyar amb la
premissa de que treballaria abans de 90 dies. Han passat els 90 dies. Hi ha una sèrie de
clàusules penalitzadores des de que perden la fiança, fins a un tant diari de demora. La
pregunta és, aquestes pliques s’aplicaran? Perquè ja han passat més de 3 mesos i li
recordo que van guanyar gràcies a aquest punt en concret. Després, del casal de Corró
d’Amunt, se’m va demanar permís com a president, el d’infants, i no es va fer. Vostè
suposo que sap, senyora regidora, que les pliques diu que els casals i els tallers que es
deixen de fer, l’ajuntament no té obligació de pagar-los. I li recordo que són 47.000
euros l’any, em sembla, o 43.000, en conceptes de casals d’estiu i altres petits tallers i
tal. Farà alguna cosa al respecte? O no? El procés de participació, sr. Alcalde, vostè a
mi personalment, davant d’un testimoni, em va dir que l’oposició estaríem dintre
d’aquest procés. Després es desdiu amb els fets, sense una trista trucada, sense res,
amb el sentit de “mira ho hem decidit així a última hora”. Sincerament, jo cada cop
crec menys en la seva paraula perquè vostè en privat em diu unes coses i en públic
acaba fent una altra. Em pot donar alguna explicació al respecte? I no em digui amb
temes tècnics, perquè resulta que el tècnic etc., perquè vostè és l’alcalde d’aquest
poble i per sobre dels tècnics està la seva decisió política moltes vegades. I per últim,
sra. Vanesa, la petició que vam fer de les marquesines a les paredes de Sagalés, s’ha
començat a parlar amb l’empresa? O encara no?
Pren la paraula el sr. Gontán i diu: sra. Vanesa, s’haurien de resoldre els problemes de
rebrotament dels arbres de la carretera de Cànoves, al barri de la Sagrera perquè està
aixecant les voreres. Saber què va passar dies enrere amb la recollida selectiva, que
estaven els contenidors saturats i no es feia. Què passa o quines mesures pensa
prendre, perquè se li ha reiterat moltes vegades, per solucionar el tema de la barreja de
les escombraries en els dos mercats municipals? Com està el tema del casal cultural de
Corró d’Avall, perquè no s’ha (això no va per tu) adjudicat encara, està pendent fins i
tot de dia de termini per presentar les sol·licituds? Perquè a la web així consta que no
hi ha termini.
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: una per a vostè, il·lustríssim sr. Colomé: vostè es
va comprometre fa uns quants mesos davant d’aquest mateix Ple i en relació a
SOREA, a iniciar una auditoria a l’empresa i a informar-nos de la evolució dels fets.
En aquests mesos no hem tingut cap notícia. Voldria que ens contestés en quin es troba
aquesta auditoria, si està feta, si està començada, si segueix pendent. I en el cas de que
segueixi pendent, si segueix mantenint la seva paraula de tirar-la endavant i fer-la o si
hi ha hagut canvi de plans.
Pren la paraula el sr. Badia i diu: pregunta pel senyor Alvarez, em sembla que és, com
està el projecte del pàrquing de camions de Llerona? Després, pregunta per a la
Vanesa, que es facin els embornals. Hi ha embornals que estan embussats, i ara venen
pluges. I pregunta em sembla que per a urbanisme, si es té que demanar permís per
posar una porta? I per a la sra. Pruna, com està la porta de Llerona sense permís i en
un camí. I si s’ha respost als 60 ciutadans que han fet un escrit.
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Pren la paraula la sra. Garcia i diu: tema marquesines, les hem reclamat. Hem reclamat
a l’empresa el què passa és que tindrem problemes perquè ens les posin. Nosaltres
continuarem demanant-les però evidentment, el tema econòmic, perquè són
marquesines que les han de posar l’empresa, no l’ajuntament. El tema dels arbres de la
carretera de Ribes, és cert, o de carretera de Cànoves, perdona, és cert. Estan totes les
voreres aixecades però com a aquests hi ha molts punts que a mida que puguem els
anem fent. Fa uns mesos estem fent actuacions a Bellavista i esperem que quan
tinguem l’empresa de manteniment ens puguin fer un cop de mà perquè la brigada va
saturada de feina. El tema del desbordament de selectiva. Ho vaig comentar en el
darrer ple, perquè va ser una pregunta que em van fer des del públic i el dia següent
del Ple vam tenir reunió amb el Consorci. Vam anar amb el gerent de SABOSA, amb
el responsable de la recollida i els hi vam comentar el problema que ens havíem trobat.
Aquella vegada va ser el dilluns de Sant Joan, que va haver-hi molt desbordament
perquè no es va fer la recollida, perquè era festiu i van passar a fer-la entre dimarts i
dimecres i lo que els hi vam demanar és que a les Franqueses les passen a recollir dues
vegades; entre dilluns i dimarts fan tots els contenidors i el dijous els més crítics. Els
hi vam demanar aquest llistat perquè possiblement els què ells creien que eren els
contenidors que es desbordaven més no eren els que nosaltres potser teníem controlats.
Ens vam posar d’acord i ara el què estem fent és un seguiment de a veure per què
passa, si va ser per un dia puntual, cosa que ens hem donat compte de que de vegades
que no, el què passa és que ara bé època d’estiu i evidentment hi ha molta gent que
està fora. Però hem quedat amb l’empresa que puntualment els operaris passaran, faran
el recorregut de tots els contenidors a veure si hi ha desbordaments o a veure si ha
estat això, un moment puntual d’un dia de que era festiu i s’ha acumulat. El tema de la
barreja de les escombraries dels mercats: aquí en el mercat de Corró d’Avall,
l’empresa, com a obligació ha de recollir la orgànica i per això, a tots els paradistes
se’ls hi deixa un contenidor perquè fiquin les restes, i l’empresa el què fa és agafar
aquest contenidor i s’ho emporta a la nau. Clar, nosaltres, de cara als paradistes ja els
hem dit com s’ha de fer i de quina manera. Evidentment darrera de tothom, igual que
passa amb les escombraries normals, no podem estar-hi. Nosaltres, és una cosa que
l’empresa que ho està gestionant els diem aquesta sensibilitat que hi ha. En el mercat
de Bellavista encara no està, tot i que l’encarregat, ell, per iniciativa pròpia, ja ho està
començant a fer de no barrejar caixó verd. No sé si ha anat alguna vegada al mercat de
Bellavista, va amb un caixó verd i tot lo que és orgànic ho posa en un camionet de
caixa oberta i la resta ho fica en el altre camió. La nostra proposta ja va més enllà, ara,
com ja sap, de cara a l’any vinent volem treure el nou concurs d’escombraries. Ara
s’ha ficat està implant en el mercat de Corró d’Avall i lo que volem és que seria un
bon moment d’implantar-lo en el mercat de Bellavista. En el tema dels embornals que
em comenta el sr. Badia, prenc nota però li puc dir que tenim un seguiment dels
embornals que l’empresa va fent tots els embornals cada vegada que els hi toca. De
totes maneres passo la queixa perquè s’ho revisin.
Pren la paraula el sr. Álvarez i diu: respondiendo al sr. Badía, que nos conocemos hace
10 años y no se acuerda de mi apellido, con Javier ya me está bien. Comentaros el
tema del parquing salió la convocatoria con unas cláusulas, quedó desierto. La
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explicación de las personas interesadas fué el alto coste que creían que tenían que
pagar al Ayuntamiento, y el plan siguiente es abrir otra nueva convocatoria y que sean
los interesados los que nos hagan una propuesta y yo creo que la que sea más
interesante para el municipio pués se estudiará y entre todos decidiremos si funciona o
no.
Pren la paraula la sra. Isidro i diu: bona tarda, sr. Bernabé, sobre el casal de Corró
d’Amunt es va demanar l’autorització per a la utilització per fer el casal però degut a
la baixa inscripció que va haver es va determinar que no es faria allà, perquè el cost
d’un director y un monitor per 4 nens era molt elevat, llavors aquests nens s’han
encabit en altres casals, amb els quals s’ha fet ampliació i, total, el total de nens que hi
ha tot el conjunt ha sigut el mateix. Per tant, s’ha fet en un altre lloc però s’ha utilitzat
el director que hi ha en aquest lloc però s’ha tingut que posar els dos monitors
igualment. Per tant, el cost és el mateix. Pel tema del casal cultural de Corró d’Avall
doncs ja s’ha fet els plecs, s’ha fet l’aprovació, s’ha fet l’exposició pública per a les
al·legacions. Està a punt de presentar-se en el BOP perquè surti ja la licitació. El què
passa que vam estar parlant amb el secretari i jurídicament ens van comentar que seria
millor no posar-ho ara en el BOP perquè sortiria en el mes d’agost, i hi hauria molta
gent que pot estar interessada per aquesta concessió en el qual no els arribaria o el que
fos. Llavors s’ha decidit que la última setmana del mes d’agost es presentarà en el
BOP perquè surti la licitació a partir del 2 de setembre puguin ja tota la gent que
estigui interessada poder entrar documentació del 2 al 12 de setembre, que són els 10
dies que hi ha per fer-ho. S’ha fet per qüestió de que la gent pugui estar assabentada i
que no s’interpreti tampoc que hi ha mala fe, o que hi ha alguna cosa a darrera que no
es vol saber. El concurs del casal cultural sí o sí s’havia de fer perquè estava exhaurit i
no es podia fer cap més ampliació. Per tant s’ha de treure a concurs i és el què hem fet.
I el procés és aquest. A partir del dia 2 ja es pot començar a entrar la documentació i
una altra cosa és que també vaig comentar de que es posés a la pàgina web perquè
tothom que volgués estigui també assabentat.
Pren la paraula la sra. Pruna i diu: contestant al sr. Badia sobre la porta de Llerona, jo
li contestaré el mateix que vaig contestar al Consell del Poble i que també he contestat
aquí moltes vegades. El senyor de la pizzeria va venir un dia al Consell del Poble a dir
que havia sigut ell, que ho havia demanat i que ho havia posat. Bé, després més tard,
va venir el sr. Barberillo que és de l’empresa GESA, que és precisament l’empresa que
ho farà que avui precisament en Comissió de Govern ja s’ha aprovat que se li dona a
fer ell que hi ha per començar-ho, i va quedar el sr. Barberillo en el Consell del Poble
de Llerona que amb el propietari d’aquesta porta i de Can Morera que una vegada es
fes el Falgar, hauria la porta oberta però, a més a més, un camí perquè la gent des de
dalt del carrer pogués baixar a baix al Falgar. Jo vull creure així i ja dic, avui en
Comissió de Govern això ja s’ha aprovat. No sé què més li puc dir però jo li segueixo
dient el mateix que li puc dir des del primer dia que s’han entrat firmes i s’han entrat
moltes coses però la cosa està així. La porta s’obrirà.
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Pren la paraula el sr. Ribalta i diu: en referència a la pregunta que em feia sobre el
Sector N, és veritat que dins de termini l’empresa adjudicatària sí que ha entrat el què
és el Pla Parcial però és veritat que no ha entrat la reparcel·lació. A les hores,
simultàniament a l’entrada del Pla Parcial ha entrat un document demanant una sèrie
de documentació pròpia de l’ajuntament pròpia en quant al cens, als propietaris, etc.,
que en aquests moments estem estudiant i és una decisió que prendrem per Comissió
de Govern si realment està incomplint els terminis o no, perquè aquesta documentació
en tot cas l’havia reclamat en el seu moment, s’ha tramés a secretaria, s’ha demanat
aquesta documentació però considerem que per treballar i per fer correctament la
reparcel·lació, en tot cas, havia de demanar a l’inici dels treballs, no quan ja s’havia
esgotat el termini. Perquè en tot cas, si és així, és que no s’hi ha posat. A les hores hem
tramés a la gerència de l’ajuntament, a secretaria i tot, aquest document en el qual es
demana una sèrie d’informació sobre els propietaris però que considerem
simultàniament que evidentment l’havia de tenir abans i l’havia de demanar abans, si
no estava en la seva possessió. Per tant, aquí evidentment és un tema que hem
d’analitzar i que hem de jutjar.
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: bé, i crec que sóc jo. El què diu l’Esteve té raó. A
mi m’han avisat avui que demà presenten la reparcel·lació (confirma amb el regidor
Ribalta quina documentació ha presentat i falta per presentar) i si s’ha de penalitzar es
penalitza. Això està clar. I sé que han entrat un escrit que ens hem de mirar perquè hi
ha un propietari que el setembre ens ha de donar una resposta d’una solució que li hem
donat, però això ja en parlarem. Ja ens ho mirarem. Llavors, el tema del procés de
participació, jo li dic, sí, té raó. Val? Sí, ara bé, les Franqueses Imagina ha presentat un
projecte, una oferta, i no pretendran vostès que siguin part i jutge. Part i jutge. I es va
dir que no es podien presentar la gent que està dins de la comissió de decisió que no
podien presentar projectes. Això es va dir internament. Llavors jo només dic això. No
pretendrà vostè que sigui part i jutge. Però el que sí li puc dir és que el seu projecte
serà un dels que s’exposarà a la ciutadania. Això també els hi dic. Sí, però està
presentat com Les Franqueses Imagina. Escolta’m, Les Franqueses Imagina. Perdoni,
perdoni, jo els estic dient el què hi ha, aquí no és una discussió. Llavors, en el tema de
SOREA, en el tema de l’auditoria ho parlaré amb el gerent, però el que sí vam arribar
és a un acord. Vam veure que la pujada era 48 cèntims el trimestre, i el que sí vam fer
és el tema de la tarifa social. Això sí que està aprovat, i està aprovat per junta de
govern. El tema de l’auditoria parlaré amb intervenció. Jo crec tot està contestat.
Intervé el sr. Badia però no queda enregistrada la seva intervenció.
Continua el sr. Alcalde dient: Escolta’m sr. Badia, si li han contestat bé, i si no torna a
fer la pregunta, o la fa per escrit. Evidentment que s’ha de demanar permís per posar
una porta. I per pintar la façana, etc. La resposta ja la sap, és evident.
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El President aixeca la sessió, de la qual, com a secretari estenc aquesta acta.

