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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
 

Data: 31 de març de 2011 
Caràcter: Ordinari 
Horari: 20:00 a 23:00 hores 
Lloc: Sala d’Actes de la Casa Consistorial 
 
 
Hi assisteixen: 
 
 
ESTEVE RIBALTA SÁNCHEZ, alcalde 
JUAN A. MARÍN MARTÍNEZ, 1r. tinent d’alcalde 
GISELA SANTOS GONÇALVES, 3a. tinent d’alcalde 
JOSEP RANDOS PARÉS, 4t. tinent d’alcalde  
FRANCESC TORNÉ VENTURA, regidor 
MARTÍ ROSÀS PUJOL, regidor  
FRANCESC COLOMÉ TENAS, regidor             
JOSÉ RAMÍREZ ALAYA, regidor                   
ROSA COLOMÉ SOLER, regidora 
NÚRIA CLAVERIA SOLER, regidora            
JOSEP MA. DIA GRAU, regidor                                     
FERRAN GONTÁN FERRER, regidor  
ÀNGEL PROFITÓS MARTÍ, regidor 
MA. DOLORS ISART ROCA, regidora  
VANESA GARCÍA DOMÍNGUEZ, regidora  
FERRAN JIMÉNEZ MUÑOZ, regidor   
JOSEP BADIA TORRENTS, regidor     
JOAQUIM BACH FABREGÓ, interventor  
LLUIS LLORET MUÑOZ, secretari 
 
 
1. APROVAR ESBORRANY ACTA SESSIÓ ANTERIOR.- El senyor President 
obre la sessió i pregunta als senyors ponents si desitgen realitzar alguna esmena al 
contingut de l’acta de la sessió anterior. 
 
El senyor President obre el torn d’intervencions. 
 
Inicia l’acte el senyor ALCALDE: Molt bona nit a tothom. Benvingudes i benvinguts al 
Ple Municipal Ordinari de l’Ajuntament de les Franqueses. Donarem inici a la sessió 
amb el primer punt de l’ordre del dia que és: “Aprovar l’esborrany de l’acta sessió 
anterior”. Si algun dels senyors regidors té alguna esmena a aquesta acta? Sinó 
passaríem a signatura. Sí? 
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Pren la paraula el regidor senyor ROSÀS: En el punt cinc, on diu: “Nosaltres sabem que 
és veritat que en Riera va estar...” “nomenat” hauria de dir, i aquí posa “bastant 
anomenat”, el “bastant” entenc que sobra. I a la línia de sota, “que després va entrar a 
la Parròquia”, no, no va entrar a la Parròquia de Corró d’Amunt, ningú va entrar a la 
Parròquia. 
 
Comenta el senyor ALCALDE: Si hi ha alguna altra esmena a l’acta? No? Per tant, 
passem a signatura. 
 
Finalitzades les intervencions, la Presidència dóna pas a la signatura de l’acta i al 
següent punt de l’ordre del dia. 
 
 
2. DONAR COMPTE DE L'ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, 
DE DATA 10 DE MARÇ DE 2011, PEL QUAL S'APROVA EL CONVENI ENTRE 
L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA MITJANÇANT 
EL DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT I L'AJUNTAMENT DE LES 
FRANQUESES DEL VALLÈS DE CREACIÓ D'UNA ESCOLA BRESSOL 
PÚBLICA DE TITULARITAT MUNICIPAL.- El senyor Secretari llegeix la part 
dispositiva de la proposta. 
 
VISTA la Resolució de data 4 de novembre de 2010 per la qual s’aprova el projecte de 
centre per a la creació de l’escola bressol pública Gegant del Pi, ubicada a la Plaça 
Catalunya, Carrer Provença, Carrer del Terme d’aquest terme municipal. 
 
VIST el conveni a subscriure entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya 
mitjançant el Departament d’Ensenyament i aquest Ajuntament per crear una escola 
bressol pública de titularitat municipal “El Gegant del Pi”.  
 
AQUESTA Alcaldia proposa a la Junta de Govern Local, de conformitat amb el que 
disposa el Decret d’Alcaldia núm. 319/2008, de 27 de març, l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- APROVAR el conveni a subscriure entre l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya mitjançant el Departament d’Ensenyament i aquest Ajuntament per crear 
una escola bressol pública de titularitat municipal, ubicada a la Plaça Catalunya, 
Carrer Provença, Carrer del Terme amb la denominació de “El Gegant del Pi”. 
 
Segon.- NOTIFICAR aquests acords a la Consellera d’Ensenyament, al Director 
General de Centres Educatius i al Servei de Règim Administratiu de Centres Educatius 
del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. 
  
Tercer.- DONAR COMPTE d’aquests acords en la propera sessió que celebri el Ple de 
l’Ajuntament per a la seva ratificació. 
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El senyor President obre el torn d’intervencions. 
 
No hi ha intervencions. 
 
Finalitzada la intervenció, la Presidència dóna pas al següent punt de l’ordre del dia. 
 
 
3. DONAR COMPTE DE L'ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, 
DE DATA 10 DE MARÇ DE 2011, PEL QUAL S'APROVA L'ACORD DE 
COL·LABORACIÓ A SUBSCRIURE ENTRE L'ENTITAT CREU ROJA I 
L'AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DELL VALLÈS PER A PORTAR A 
TERME EL PROJECTE DE SUPORT AMB VOLUNTARIAT PER A L'ANY 
2011.- El senyor Secretari llegeix la part dispositiva de la proposta: 
 
ATESA la voluntat de l’Àrea de Polítiques Socials, Igualtat i Sanitat, de poder 
promocionar la interrelació de les persones majors de 65 anys del municipi de les 
Franqueses del Vallès i d’aquesta manera, millorar la seva qualitat de vida.   
 
ATÈS que l’entitat CREU ROJA té per finalitat la promoció i col·laboració d’accions de 
benestar social de serveis assistencials i socials, amb especial atenció a col·lectius amb 
carències d’atenció social, així com la promoció de l’acció voluntària de la societat civil 
i en general, l’exercici de tota funció social i humanitària, compatible amb l’esperit de la 
Institució.  
 
VIST l’acord de col·laboració entre l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès i 
l’assemblea comarcal de la Creu Roja a Granollers pel projecte de suport amb 
voluntariat per a l’any 2011. 
 
VIST l’informe emès per la Cap de l’Àrea de Polítiques Socials, Igualtat i Sanitat. 
 
AQUESTA Àrea de Polítiques Socials, Igualtat i Sanitat proposa a la Junta de Govern 
Local, de conformitat amb el que disposa el Decret d’Alcaldia núm. 319/2008, de 27 de 
març, l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- APROVAR l’acord de col·laboració a subscriure entre l’entitat CREU ROJA i 
l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès per a portar a terme el projecte de Suport 
amb voluntariat per a l’any 2011.  
 
Segon.- FACULTAR l’Alcalde tant àmpliament com sigui possible per tal de signar els 
documents que siguin necessaris per tal de fer efectiu l’anterior acord. 
 
Tercer.- NOTIFICAR aquests acords a l’entitat CREU ROJA. 
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El senyor President obre el torn d’intervencions. 
 
No hi ha intervencions. 
 
Finalitzada la intervenció, la Presidència dóna pas al següent punt de l’ordre del dia. 
 
 
4. APROVAR INICIALMENT LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA 
GENERAL D'ORDENACIÓ URBANA PREVISTA AL CONVENI URBANÍSTIC 
APROVAT EN SESSIÓ DEL DIA 9 DE JUNY DE 2008 I QUE FA REFERÈNCIA 
A L'EXECUCIÓ DE LA UNITAT D'ACTUACIÓ NÚM. 26.- El senyor Secretari 
llegeix la part dispositiva de la proposta: 
 
ATÈS que el Ple de l’Ajuntament, en sessió que va tenir lloc el dia 9 de juny de 2008, 
va adoptar, entre d’altres, els següents acords:  
  
“Primer.- Aprovar el conveni urbanístic per a la modificació puntual del pla general 
d’ordenació urbana en l’àmbit de la unitat d’actuació núm. 26 i per la cessió 
anticipada dels terrenys qualificats d’equipaments destinats a la construcció d’un 
centre d’educació infantil i primària, a subscriure entre l’Ajuntament de les Franqueses 
del Vallès i la societat PROMOCIONES GANDUXER, SA, la societat PROMOCIONS 
ACUARI, SA, la Sra. Maria Rosa Barberillo Gesa, i les societats PROHABIT, SA i 
PROMIN 45, SL, que s’adjunta com annex al present acord. 
  
(...)” 
 
ATÈS que al pacte setè del conveni esmentat (que es va signar dies més tard), s’hi 
establia el següent:  
  
“Setè.- Terminis de tramitació del CU (conveni urbanístic) i de la modificació puntual 
del PGOU. 
  
Els terminis per a la tramitació del present CU i de la modificació puntual del PGOU 
seran els següents: 
  
1. Aprovació del CU pel Ple de l’Ajuntament durant els mesos de maig/juny de 2008. 
2. Publicació de l’acord d’aprovació del CU dins del mes següent a la seva aprovació. 
3. Aprovació inicial de la modificació puntual del PGOU en el termini de sis mesos 
comptadors a partir de la data de formalització del conveni. 
4. Tramesa dels edictes d’informació pública en el termini de deu dies hàbils des de 
l’adopció de l’acord d’aprovació inicial. 
5. Aprovació provisional de la modificació puntual del PGOU i de l’informe de 
sostenibilitat ambiental (article 115 del Reglament de la Llei d’Urbanisme) en el termini 
de sis mesos des del finiment del període d’informació pública.  
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6. Lliurament de l’expedient complet a l’òrgan a qui correspongui resoldre l’aprovació 
definitiva  en el termini de deu dies hàbils des de l’adopció de l’acord d’aprovació 
provisional. 
7. Aprovació inicial del Projecte de reparcel.lació i del projecte d’urbanització dintre del 
termini de sis mesos des de l’aprovació definitiva de la modificació puntual del PGOU.” 
  
ATÈS que el Ple de l’Ajuntament, en sessió del dia 22 de gener de 2009, va adoptar, 
entre d’altres, els següents acords:  
 
“Primer.- PRORROGAR per termini mínim d’un any els terminis fixats als punts 
3,4,5,6 i 7 del pacte setè del conveni urbanístic subscrit amb la societat 
PROMOCIONES GANDUXER, SA, la societat PROMOCIONS ACUARI, SA, la Sra. 
Maria Rosa Barberillo Gesa, i les societats PROHABIT, SA, relatiu a la modificació 
puntual del Pla General d’Ordenació Urbana en l’àmbit de la Unitat d’Actuació núm. 
26 i a la cessió anticipada dels terrenys qualificats d’equipaments destinats a la 
construcció d’un centre d’educació infantil i primària, per les raons exposades 
anteriorment.   
 
(...)”.  
 
ATÈS que l’Ajuntament no ha donat compliment als compromisos esmentats tot i que 
han transcorregut, amb escreix, els terminis, també assenyalats, per a fer-ho.  
 
VIST l’escrit del Sr. Xavier Nadal Puig, de data 8 de febrer de 2011 (RE 2011/1203, de 
data 11 de Febrer), en què, actuant en nom i representació de la societat “Promociones 
Ganduxer,s.a”, demana que l’ajuntament procedeixi a iniciar l'expedient expropiatori de 
la finca de la seva representada.  
 
ATÈS que interessa a l’Ajuntament, primordialment, acordar la inmediata execució dels 
compromisos urbanístics que va adquirir amb la signatura del conveni, i atès que, 
legalment, encara és a temps de fer-ho  
 
VIST l’informe de la Sra. Arquitecta municipal i del Secretari de l’Ajuntament.   
 
És per tot això que l’Alcalde proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents 
  
ACORDS: 
  
Primer.- APROVAR INICIALMENT la modificació puntual del PGOU a què fa 
referència el conveni urbanístic signat amb la societat PROMOCIONES GANDUXER, 
SA, la societat PROMOCIONS ACUARI, SA, la Sra. Maria Rosa Barberillo Gesa, i les 
societats PROHABIT, SA i PROMIN 45, SL, relatiu a la modificació puntual del Pla 
General d’Ordenació Urbana en l’àmbit de la Unitat d’Actuació núm. 26 i que va ser 
aprovat pel Ple de l’Ajuntament en sessió del dia 9 de juny de 2008.  
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Segon.- Disposar la informació pública (i l’audiència a PROMOCIONES GANDUXER, 
SA, a PROMOCIONS ACUARI, SA, a la Sra. Maria Rosa Barberillo Gesa, i les 
societats PROHABIT, SA i PROMIN 45, SL)  a que fa referència l’article 85.4 del 
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
d’Urbanisme de Catalunya i, si s’escau, sol·licitar els informes a què fa referència 
l’apartat 5 del mateix article 85 del Decret Legislatiu 1/2010.    
  
Tercer.- NOTIFICAR-HO, també, al Sr. Xavier Nadal Puig i a l’àrea de Territori de 
l’Ajuntament. 
 
El senyor President obre el torn d’intervencions. 
 
Pren la paraula el regidor senyor ROSÀS: Nosaltres creiem que aquesta solució no és la 
millor en aquests moments. A la reunió que vostè ens va convocar, vam voler arribar a 
acords i no va ser possible.  
Primer, lamentar que vostè no hi fos, que preferís anar al futbol abans de venir a una 
reunió que vostè mateix ens havia convocat.  
I després, doncs, les propostes que van fer no van semblar bé a l’altra gent, que era 
intentar arribar a un altre tipus d’acord amb els propietaris, negociar amb la Generalitat 
a veure si era possible, ja que ha canviat tota la situació des de fa dos anys que es va 
signar aquest conveni, perquè no ens perjudiqués a l’Ajuntament i que no hi hagués un 
major augment urbanístic a les Franqueses. Això no va ser possible, lamentem que vostè 
ens convoqui a una reunió i que vostè prefereixi no ser-hi, això ens va saber molt greu, 
quan vam saber que vostè estava al camp del Barça. És que ens va convocar vostè, ens 
podia convocar un altre dia, sempre i quant es respecti els vespres, el que sigui, no calia 
que fos el dia del partit, podia ser un altre dia. 
 
Seguidament pren la paraula el regidor senyor GONTÁN: Malgrat la situació no és la 
millor, nosaltres seguim mantenint el criteri del que vam acordar en el seu dia per poder 
fer l’escoles, arribar a aquest conveni amb els propietaris. Per tant, el nostre vot serà a 
favor. 
 
A continuació pren la paraula la regidora senyora GARCÍA: Tot i que en el seu moment 
varem votar a favor perquè es pogués construir l’escola, vostè a trigat massa en donar-li 
una solució, han canviat massa factors, factors que fan que ara aquest conveni no sigui 
el més adient. El primer és la crisi immobiliària i el segon, i més important, és que vostè 
va signar un conveni i ara no el pot aprovar definitivament perquè no està amb majoria. 
És un problema que només és seu i ens vol fer a la resta responsables. És seu perquè la 
seva gestió no ha estat bona. A més, el que ha dit el company, Martí Rosàs, varem fer 
una reunió on tots els regidors varem assistir i vostè va preferir anar a veure el futbol en 
comptes de buscar la solució més adient. 
 
Intervé el senyor ALCALDE: Com alguns dels ciutadans presents a la Sala saben, i la 
resta de regidors, aquest punt va ser portat per aquest equip de govern a l’últim Ple amb 
la voluntat de sotmetre’l a votació. En aquell Ple, l’últim Ple, el Ple del mes passat, els 
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regidors aquí presents van expressar la seva voluntat de buscar una altra solució a la 
solució que des de l’equip de govern proposàvem, amb voluntat de parlar-ne i debatre el 
tema, vam dir: “molt bé, si vostès tenen altres solucions i altres propostes per resoldre 
aquest tema, convoquem una reunió de regidors i aportin aquestes solucions”. 
Nosaltres, evidentment, vam dirigir una carta a tots vostès demanant que aquestes 
solucions que s’havien compromès aportar en l’últim, les portessin a aquesta reunió. 
Evidentment, cap dels regidors que hi va assistir, com era d’esperar i com s’ha vist 
durant tota la legislatura, va portar cap solució constructiva. Aquest ha estat el seu paper 
de treball pel municipi de les Franqueses; cap solució constructiva; cap solució positiva; 
només destruir; només votar en contra; i quan se’ls hi diu que assumeixin la seva 
responsabilitat de servir als ciutadans de les Franqueses, l’únic que fan és “posar pals a 
la roda”. Jo penso que la feina de regidor requereix d’un més alt nivell de dignitat, que 
és treballar al servei de la ciutadania, i això de que vostès aquí es comprometin a fer 
propostes, perquè la proposta que fem des de l’equip de govern no els agrada, és 
perfectament lícit i perfectament democràtic, però és trist, lamentable i vergonyós que 
es presentin aquí i diguin: “no, votarem en contra” i no aportin cap altra solució. La 
solució que hem aportat des de l’equip de govern per aquest tema és una solució que té 
el vist-i-plau de la Comissió d’Urbanisme de Barcelona, cosa que la solució que havia 
aportat l’anterior equip de govern, evidentment, la Comissió d’Urbanisme de Barcelona 
els va dir que “res de res”, que “era totalment il·legal”, que “no es podia compensar uns 
terrenys amb una sobrevaloració com se’ls hi estava donant”.  
Per tant, nosaltres considerem:  Primer, tenim la legitimitat de la Comissió 
d’Urbanisme.  
Segon, tenim la legitimitat dels propietaris.  
I tercer, hem fet una cosa que no s’havia fet, que és fer l’escola. I gràcies a aquest 
conveni s’ha fet l’escola.  
 
Vostès consideren que ara han de continuar fer electoralisme i treballant en contra del 
municipi, evidentment, són lliures de fer-ho. Votin en contra i no portin cap proposta, 
porten dos anys en que diuen que tenen la majoria i no han fet ni una sola proposta per 
millorar les Franqueses, ni una sola, només criticar allò que es feia, i han tingut 
oportunitats de votar coses amb la seva aportació i no ho han fet. Jo penso que és molt 
trist, és molt indigne i és molt vergonyós que persones que, arriben a unes eleccions per 
defensar els interessos dels ciutadans del municipi i per servir un poble, tinguin la poca 
vergonya de no portar en més de dos anys una sola proposta per millorar les condicions 
de vida dels seus veïns. I quan aquest ajuntament fa una escola, posen a la seva pàgina 
web que l’escola no estarà; quan aquest ajuntament fa una rambla, el que diuen és 
“aquesta rambla quan tornem a governar la tirarem a terra”; quan aquest ajuntament diu 
que el camp de futbol estarà per començar la temporada de Llerona, vagin dient a tots 
els veïns que no està; en canvi no són capaços de fer ni una sola aportació, ni una, ni 
una en dos anys. Jo penso que només per aquest motiu no són dignes de representar els 
ciutadans d’aquest municipi.  
 
Pren la paraula el regidor senyor ROSÀS: El veig una mica alterat. El dia del Barça no 
sé si ho va estar tant.  
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Respon el senyor ALCALDE: No tant. Quin problema té? 
 
Intenta continuar el senyor ROSÀS: Com deia, el veig molt alterat. 
 
Interromp el senyor ALCALDE: En absolut. 
 
Continua el senyor ROSÀS: No sé, l’he vist molt preocupat, molt alterat, molt d’això, 
molt exaltat. Sàpiga vostè que la requalificació d’aquests terrenys no l’ha feta vostè, 
vostè la va trobar feta. No digui que no hem fet res bo, a l’escola vostè es va trobar la 
requalificació feta. Sense aquesta requalificació l’escola no era possible, vostè va trobar 
la requalificació feta.  
Que la Comissió d’Urbanisme digués que no li agradava, no va dir que no era legal la 
permuta, la paraula legal no ho va dir, no va dir que no fos legal, i vostès quan vaig dir 
jo en la reunió, (que jo sí que hi era, no vaig anar a veure el futbol), vostès no van 
defensar aquesta postura perquè vostès ja els hi anava bé que la Comissió d’Urbanisme 
tombés aquesta proposta perquè havia estat nostra. Van ser vostès que no van saber 
defensar, perquè la Comissió d’Urbanisme en moltes coses, en molts plans parcials, 
amb el Pla General, sempre ha posat pegues, sempre ha dit que no, i al final s’ha 
negociat i s’ha arribat a acords. Vostès això no ho van saber fer o no ho van voler fer, 
vostès van preferir dir, com diu ara, “que això no era legal”, no, això no ho va dir la 
Comissió d’Urbanisme, no. Vostès no van voler defensar i el que vam demanar a la 
Comissió, a la reunió que vam estar l’altre dia, és que es vagi a la Generalitat i es 
negociï que potser entendran que els temps han canviat i que no és moment de créixer 
sinó que es poden fer aquestes permutes. Aquesta és la nostra proposta, no digui que no 
fem cap proposta, que a vostè no li agradi és una altra cosa, porti-la al Ple i sotmeti-la a 
votació, a veure que diu la gent. 
 
Seguidament pren la paraula el regidor senyor COLOMÉ: Veig que s’acosten eleccions 
i que el to anirà creixent, no? És llàstima, però és el joc que ens toca viure. Vostè ha dit 
que hem fet una oposició indigne, però a mi m’agradaria que vostè també es fes 
autocrítica i que vostè també digués que el govern també ha estat indigne. No pot ser 
que es faci una moció de censura, que hi hagi una majoria de nou que, per mi era 
legítima, però vostè està amb quatre, i estar amb quatre per mi també és indigne, quan hi 
ha una oposició que li ha dit que pot fer un govern alternatiu amb una majoria. Llavors, 
aquí tots hem de fer una mica d’autocrítica, no només l’oposició ho hem fet malament, 
per vostè, que jo crec que alguna cosa hem fet també bé. vostè també hauria de fer una 
certa autocrítica i de moment no li he sentit mai. 
 
A continuació pren la paraula el regidor senyor GONTÁN: Posem el tema en situació. 
En el moment del Ple en que es va portar això per primera vegada el conveni, recordo 
que es va votar unànimement a favor, vol dir disset regidors van votar unànimement.  
–( Rosa, al conveni)-. Unànimement. És podien haver abstingut, podien haver votat en 
contra, vostès també van votar a favor, al conveni també, al conveni.  
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Miri si m’importa, vostè podia haver votat a favor, podia haver votat en contra, podia 
haver-se abstingut, però va votar a favor. Per tant, assumeixi la seva responsabilitat. Les 
coses no han canviat tant, perquè la crisi afectarà als propietaris, i és una única manera 
de créixer que té raó de ser, falta d’un equipament, que vostès entre d’altres coses se’n 
van oblidar de buscar el lloc. Un que la Generalitat no els hi va donar permís, amb una 
formula que no els hi donava permís, perquè resulta que afavoria als propietaris cedint 
terrenys rurals, canviat terrenys rurals per terreny industrial, que, evidentment, té un 
altre cost. 
Per alguna la Comissió d’Urbanisme els hi va tombar, per alguna raó la Comissió 
d’Urbanisme va acceptar això. Ara resulta que no es va negociar. Llavors que passava? 
Perquè van votar a favor? Jo el que no entenc és el canvi de criteri, perquè no ha variat 
res des de llavors. En un sí que ha variat una cosa senyor Martí, ha variat que ara ens hi 
juguem diners, molts diners, perquè sinó aprovem aquest conveni l’ajuntament haurà de 
pagar als propietaris per no haver executat el pla parcial, la modificació del pla general. 
I això ens costarà cales, gràcies a qui voti que no, sí, sí, senyor Torné, gràcies a qui voti 
que no i que no és coherent amb una decisió i l’altre, que canvia de pensament segons li 
va bé o no li va bé. Miri, això és així, vostès en el seu dia van votar a favor podent haver 
canviat el vot i no van fer-ho. 
 
Tot seguit, el regidor senyor PROFITÓS pren la paraula: Home, tots els antecedents 
estan dintre d’una carpeta d’aquestes. Vull dir, que sí que va haver-hi unanimitat, jo soc 
l’únic que no hi era, però realment pel que vaig veure, va haver-hi disset vots a favor, va 
haver-hi unanimitat en aquest punt. 
 
Comenta el senyor GONTÁN: Si podem donar les xifres que es movien a la reunió que 
ens costaria a l’ajuntament, o sigui, a tots els ciutadans, votar en contra d’això, si us 
plau. 
 
Intervé el senyor ALCALDE: Jo penso que ja han esgotat els torns de paraules. L’últim. 
 
Pren la paraula el regidor senyor ROSÀS: Nosaltres el dia que es va portar aquest 
conveni al Ple és veritat que vam votar-hi a favor del punt, vam votar a favor del punt 
però vam dir que nosaltres volíem que es fes l’escola però no estàvem d’acord amb la 
formula, això ho vam dir, i per no endarrerir l’escola, nosaltres hi vam votar a favor. 
Cosa que el senyor Alcalde diu que nosaltres només proposem que pals, no, i vam votar 
a favor perquè vam voler que l’escola es fes, el que passa que nosaltres ja ho varem dir 
el seu dia, no estàvem amb aquesta formula i ho tornem a dir. I nosaltres no hem dit que 
hi votaríem que no, no ho hem dit, però nosaltres no estem d’acord amb aquesta 
formula. Nosaltres demanem que es treballen altres formules. Ho vam demanar a la 
Comissió, us vau tancar en banda, ens vau dir que “no, que vosaltres havíeu votat que 
sí, que si ara haveu canviat el vot, ara sou vosaltres que canvieu, nosaltres no canviem”, 
no, és que es poden buscar altres formules i es poden arribar a acords, i és el que 
demanem des de el nostre grup que s’arribi. Això s’ha de treballar, vol dir reunions, vol 
dir capacitat de negociació. –(Si està trencat, no s’ha complert el termini que es va 
posar, no s’ha complert)-, -(no s’ha complert aquest pas del conveni)-. 
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Interromp el senyor GONTÁN: El que sí han dit els veïns és que estan disposats a que si 
s’aprova per Ple, a no presentar la denúncia. Hi estan disposants. Estan disposats, això 
ho han dit. 
 
Comenta el senyor ROSÀS: Això on ho posa a l’expedient? 
 
Respon el senyor GONTÁN: No, a l‘expedient no, però s’ha dit a la reunió i ho sap 
vostè de sobres perquè ha parlat amb els propietaris, i ho sap vostè. 
 
Contesta el senyor ROSÀS: No. 
 
Comenta la regidora senyora GARCÍA: A la reunió no es va dir això. 
 
Comenta el regidor senyor BADIA: No s’ha parlat amb els veïns. 
 
Pren la paraula el regidor senyor PROFITÓS: Si els propietaris, a vostè li sembla que 
acceptaran negociar una cosa que sigui pitjor per ells? O la negociació conduirà a una 
cosa que sigui, no sé, és que jo no entenc que quan un té la paella pel mànec, com és en 
aquest cas, aquesta gent que poden dir que s’ha incomplert un conveni i que tenen la 
possibilitat de tirar endavant una denúncia, acceptin amb una negociació una cosa que 
sigui més beneficiosa per l’Ajuntament. 
 
El senyor ROSÀS comenta: Que sigui pitjor per ells no ho ha dit ningú. Al cas de la 
permuta el seu company no deia el mateix, que deia que era afavorir perquè ara no però 
d’aquí a uns anys això pot valdre, aquests terrenys industrials, el Ferran ho deia, que 
això podria valdre una barbaritat, que això era una especulació. Això ho vam sentir en el 
Ple quan nosaltres ho vam portar. Ningú diu que hi han de perdre, ningú ho diu, el que 
hem de mirar és que l’ajuntament no hi perdi, que els propietaris hi guanyin a mi no 
m’importa, a mi mai m’ha importat que els propietaris hi guanyin sempre i quan el 
municipi i vagi bé. 
 
Intervé el senyor ALCALDE: Si hi ha algun torn de rèplica, ja per acabar amb el tema.  
 
Pren la paraula la regidora senyora GARCÍA: Vostè ha dit que no s’ha aportat a la 
reunió cap solució. Jo recordo que van haver-hi dos regidors que van dir que aquest 
punt es deixés sobre la taula, que una nova majoria, quan passes el vint-i-dos de maig, 
pogués o tingués la capacitat per aprovar-ho. Això és una solució, i això no ho van voler 
fer.  
Jo crec que aquest conveni ja està passat, ja ha passat el termini, encara que s’aprovi els 
propietaris no demanen que es faci o que s’executi? S’ha parlat? Perquè nosaltres en 
aquella reunió no se’ns va informar de que ja havien parlat amb els propietaris i que 
encara que això s’aprovés avui no tirarien endavant per demanar diners, no ho van dir. 
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El senyor ALCALDE comenta: Ja per acabar els torns de paraules. Senyors regidors, ja 
per acabar amb els torns de paraules dels senyors regidors, parlarà el senyor Ferran 
Jiménez i després faré jo les explicacions pertinents. 
 
Pren la paraula el regidor senyor JIMÉNEZ: M’ha fet al·lusió de que jo vaig un, segons 
l’acta, vaig ser jo que vaig demanar que quedés aquest tema. 
 
Interromp la senyora GARCÍA: Varis regidors. 
 
Continua el senyor JIMÉNEZ: En l’acta diu que vaig ser jo, però en tot cas, és el 
mateix. Jo vaig demanar la voluntat de que era conscient, si més no, jo era conscient de 
que el punt no tindria una sortida favorable, seria votat en contra per la majoria del Ple. 
Això comporta i comportarà també, depèn de la decisió d’avui, un perjudici per 
l’ajuntament i pels ciutadans de les Franqueses, perquè si l’ajuntament a de pagar més 
diners que el que havia a l’acord, ho paguem de tots, no és que ho pagui l’ajuntament, 
aquí ho paguem tots. I entenc que això és el que hem de mirar tots plegats. No estem en 
una situació, en aquest moment l’economia d’aquest ajuntament, especialment aquest 
que és el que em preocupa, no està sanejada com perquè ara a sobre hagin de pagar més 
diners, quan fa dos anys tots vam votar que sí en aquest conveni. I els convenis són per 
complir-los. És evident que del resultat d’avui, l’altre part que ha signat el conveni pot 
prendre la decisió que cregui més convenient, però haurà estat forçat, haurem forçat els 
membres d’aquest Ple que votin en contra d’aquest conveni, hauran forçat a prendre una 
decisió vetllant pels seus interessos i, evidentment, causant, teòricament, segons alguns 
de vostès, un perjudici. Jo crec que es pot evitar el perjudici, i la coherència ha de ser-hi, 
la coherència ha d’existir, el que en un principi va dir que sí ara hauria de dir que sí, si 
més no, si m’apura, facin una extensió, perquè miri entraria dins de la lògica. D’acord? 
Hi han matisos, volíem l’escola, però no volíem no sé què, hi ha un matís. Quan hi han 
dubtes, evidentment, no ha de ser una cosa negativa, en tot cas, ni és negativa ni 
positiva, entenc jo; però cadascú és sobirà per poder posar i exercir el seu dret al vot 
com vulgui. Jo entenc que hauríem de fer un acte, tots, de responsabilitat i que això tirés 
endavant i que, en fi, l’ajuntament, i en definitiva, les Franqueses, no tingués que pagar 
res més que allò que és just i que estava en un conveni. 
 
Seguidament intervé el senyor ALCALDE: Molt bé, ja han exhaurit els seus torns de 
paraula i del torn de rèplica. A veure, jo començaré una mica contestant al senyor 
Colomé i després intentaré donar les explicacions pertinents per aclarir aquest punt de 
l’ordre del dia perquè penso que la majoria de ciutadans deuen quedar bastant astorats 
d’algunes intervencions que es fan aquí. 
 
Senyor Colomé, quan nosaltres varem arribar a l’Alcaldia, el motiu número u, -(que diu 
senyor Iglesias? Li demano una mica més d’educació, sinó haurà de sortir. Li demano 
que quan algú parla no interrompi)-. Torno a començar. 
 
Jo deia senyor Colomé que quan nosaltres varem arribar a l’Ajuntament, la moció de 
censura que vostè coneix perfectament, va ser motivada, i així constava en l’escrit que 
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varem entrar, per diferents aspectes que feien referència a una conflictivitat social que 
vivia el municipi. El primer o més greu per nosaltres d’aquests aspectes, era la greu 
situació que patia el mapa escolar. Entre el públic hi han pares d’alumnes que han viscut 
perfectament la situació dels seus fills amb escoles eventuals, amb mòduls, apilonats a 
una altra escola; i ho saben perfectament i hi estan aquí. I jo personalment vaig assumir 
el compromís d’acabar amb aquesta provisionalitat.  
Teníem dues escoles ficades dins de l’escola Grau de Lios, que no tenien edifici, no 
tenien res; i teníem un institut sobreocupat.  
Jo vaig assumir personalment que des d’aquest ajuntament faríem les gestions perquè 
les Franqueses no hi haguessin aquests problemes. 
Puc dir, en aquest moments, i amb certa satisfacció perquè quan una persona agafa uns 
compromisos públics, davant de molta gent, i aquests es compleixen; puc dir amb molta 
satisfacció que en aquests moments a les Franqueses del Vallès hem acabat amb la 
provisionalitat educativa, cosa que molts municipis del voltant no poden dir. En aquests 
moments a les Franqueses del Vallès, només en tres anys, s’han construït, com vostès 
saben, dues escoles, un institut i dues llars d’infants. Tenim municipis molt a prop que 
porten vint anys amb mòduls i no han aconseguit tirar endavant aquests projectes. I n’hi 
ha molts a la comarca, i n’hi ha molts a Catalunya, i amb la situació actual potser que 
triguin uns altres vint anys.  
Per tant, des d’aquest punt de vista, jo penso que la nostra feina aquí, que com he dit 
abans és de servir al ciutadà, en aquest punt, penso que hem pogut dotar al nostre 
municipi dels equipaments que els nostres ciutadans i els fills dels nostres ciutadans és 
mereixen.  
Hi ha tota una comunitat educativa que sap perfectament que a la seva època vostès 
s’amagaven el cap sota ala dient que això era una cosa de la Generalitat i que, per tant, 
vostès no podien fer res. 
Aquest punt senyor Colomé, i d’altres, per exemple ens vam trobar amb una policia 
local amb quinze agents, la meitat dels quals no tenien ni permís d’arma, i ara hem 
duplicat, tenen una caserna, tenen unes condicions dignes; i molts d’altres, una 
conflictivitat social d’empresaris al Sector N, d’empreses que havien de tancar i vam 
evitar aquest tancament; i d’altres. Puc dir amb satisfacció que, i penso que amb molta 
dignitat i així ho corroboren els propis agents, els propis membres de la comunitat 
educativa, el propi sector empresarial; que hem aconseguir aquests objectius que ens 
vam marcar. 
 
Quan vostès han fet referència durant aquesta legislatura a que nosaltres no teníem els 
suports necessaris, jo sempre els hi he contestat una cosa, (hem sorprèn molt que el 
senyor Colomé avui s’atreveixi a fer aquesta pregunta, perquè quan un té tants 
problemes a casa, em sembla que ha de tenir una mica més de prudència).  
La meva resposta sempre ha estat “molt bé, d’acord, jo no disposo d’una majoria” i 
quan feia aquesta resposta, evidentment, érem cinc regidors de l’equip de govern; “i 
vostès quin candidat proposen per l’alcaldia?” Amb aquesta pregunta jo volia saber si 
era el senyor Torné, si era el senyor Colomé, si era alguna regidora; no han tingut la 
capacitat de contestar-la mai, mai han fet una proposta, mai, mai ho han dit a cap Ple. Jo 
aquesta pregunta se’ls hi he fet constantment. 
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Estic contestant al senyor Colomé.  
 
Interrompen diversos regidors: Està fent campanya. 
 
Continua el senyor ALCALDE: Els hi demano que callin, si us plau. Aleshores quan jo 
penso que he dit, amb orgull i amb dignitat, que “si algun regidor d’aquesta Sala era 
capaç de tenir cinc suports que aixequés el dit”, ningú ha aixecat el dit per dir “jo tinc 
més suports que el senyor Ribalta”, ningú, ningú ha estat capaç de dir-ho durant aquests 
dos anys. Jo els hi deia “molt bé, d’acord, vostès diuen que jo no tinc el suport 
necessari” però la democràcia és això, el que més suports té, i vostès han estat 
incapaços, en dos anys, de posar-se d’acord, i la prova és la situació que tenen 
actualment.  
 
Continuant una mica amb les respostes. Aquest punt a mi em tranquil·litza bastant 
perquè si d’aquest punt depengués la construcció o no de l’escola, evidentment, que em 
preocuparia molt pel meu municipi, però, per sort, això s’ha fet. Aleshores, per què 
portem aquest punt aquí? Perquè com ha dit molt bé el senyor Jiménez, tenim una 
responsabilitat d’uns impostos, que l’ajuntament no som nosaltres, l’ajuntament són les 
divuit mil persones que viuen a les Franqueses i que paguen els seus impostos, per 
administrar els diners d’aquests ciutadans. Si aquest punt no s’aprova i els propietaris 
tiren endavant la seva demanda, nosaltres podem dir davant d’un jutge que hi ha algú 
que té la responsabilitat patrimonial de que l’ajuntament es gasti aquests diners, 
d’acord? Per tant, la realitat no és tant si s’aprova o no, sinó quina responsabilitat genera 
sobre els regidors que hi votin en contra. I, per tant, jo vull que això senyor Secretari 
consti en acta, perquè si d’aquí es deriven responsabilitats cap a l’Ajuntament, la 
responsabilitat que tenim de governar aquest municipi i d’administrar els seus impostos, 
hauran d’anar cap algú, no l’han de pagar aquests senyor que hi ha aquí i els que hi ha al 
carrer, no; l’ha de pagar qui ha produït que això s’hagi de pagar. 
 
Seguidament pren la paraula el regidor senyor BADIA: Senyor Secretari, jo m’absentaré 
de la Sala, com vostè ha dit, perquè crec que tinc possible incompatibilitat. Però senyor 
Ribalta, ja està bé de demagògia, la responsabilitat la té vostè.  
 
Interromp el senyor ALCALDE. Els torns de paraules se li han acabat. És que jo he dit 
que si no hi havia cap més paraula demanada s’havien acabat. Ho he dit per activa i per 
passiva. Si ara a vostè si la encès la llumeta. Ha tingut temps de sobres per fer-ho, ara 
no. Sí ja pot sortir. 
 
Finalitzades les intervencions, la Presidència dóna pas a la votació de la proposta. 
 
En el moment de la votació, el regidor senyor JOSEP BADIA surt de la sala per no 
influir en el resultat de la votació, dient que té interès personal en la qüestió que se 
sotmet a la consideració del Ple. 
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SOTMESA a votació la proposta, és rebutjada per set vots a favor dels regidors del grup 
municipal PSC-PM, ERC-EV-AM i el regidor FERRAN JIMÉNEZ, deu abstencions 
dels regidors del grup municipal CiU i els regidors VANESA GARCIA, Ma DOLORS 
ISART i JOSEP BADIA.  
 
Finalitzades les votacions, la Presidència dóna pas al següent punt de l’ordre del dia. 
 
Abans de començar el següent punt de l’ordre del dia, intervé el senyor TORNÉ: Una 
qüestió d’ordre. M’agradaria que el senyor Secretari expliqués quin quorum necessita 
aquest punt, si us plau. 
 
Comenta el senyor ALCALDE: Si vol ja li explico jo mateix. 
 
Respon el senyor TORNÉ: No, no, jo vull que ho expliqui l’especialista, no vostè. 
 
Contesta el senyor ALCALDE: És una modificació puntual del Pla General 
d’Ordenació Urbana que requereix de la majoria absoluta, que és nou, i, per tant, no que 
aprovat. 
 
Finalitzada l’intervenció, la Presidència dóna pas al següent punt de l’ordre del dia. 
 
Abans de començar la lectura, comenta el senyor SECRETARI: Intervens tu, és el 
Sector C. 
 
Intervé el senyor ALCALDE: Sí, amb el tema del Sector C, a petició d’algun regidor i 
perquè no han tingut la documentació a temps. Sabeu que el Sector C és una zona del 
municipi a Corró d’Amunt, que és urbana des de l’any 1983, si no recordo malament, 
des del primer Pla General d’Ordenació Urbana d’aquest municipi. En aquest Ple 
preteníem dues coses: canviar el sistema d’urbanització d’aquesta zona de Corró 
d’Amunt, que des de fa aproximadament uns trenta anys ja és urbanitzable. A petició 
dels propietaris volíem canviar el sistema de cooperació per sistema de compensació. I, 
a més, volíem aprovar el projecte que els propietaris havien realitzat.  
Com que no hi ha hagut temps suficient, perquè al final el projecte no ha arribat a 
temps, deixem aquest tema sobre la taula perquè els senyors regidors se’l puguin 
estudiar amb més temps i el portarem al proper Ple. 
 
Finalitzada l’intervenció, la Presidència deixa el punt sobre la taula i es dóna pas al 
següent punt de l’ordre del dia. 
 
 
5. APROVAR DEFINITIVAMENT EL PLA PARCIAL DEL SECTOR C DE 
CORRÓ D'AMUNT I EL CANVI DE SISTEMA D'ACTUACIÓ.- 
 
QUEDA SOBRE LA TAULA 
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ATÈS que la Junta de Govern Local, en sessió que va tenir lloc el dia 25 de març de 
2008, va adoptar, entre d’altres, els següents acords:  
 
“Primer.- APROVAR INICIALMENT EL PLA PARCIAL i PROJECTE BÀSIC 
D’URBANITZACIÓ DEL SECTOR C, CORRÓ D’AMUNT, amb el benentès que abans 
de l’aprovació definitiva s’hauran d’incorporar les reserves de sòl per a habitatge 
assequible i de protecció pública d’acord amb el que determina el Decret 305/2006, de 
18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme i el Decret Llei 
1/2007, de 16 d’octubre, de mesures urgents en matèria urbanística. 
 
Segon.- SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA L’EXPEDIENT, que es diligenciarà 
pel secretari de la Corporació, mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en un dels 
diaris de major circulació de la província i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, 
durant el termini d’un mes, a efectes de poder ésser examinat i formular pels interessats 
les al·legacions pertinents. 
 
Tercer.- SOL·LICITAR INFORME A LA COMISSIÓ TERRITORIAL D’URBANISME 
DE BARCELONA previ a l’aprovació definitiva. 
 
Quart.- SOL·LICITAR INFORME als organismes afectats, AGÈNCIA CATALANA DE 
L’AIGUA I ÀREA DE VIES LOCALS DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA.” 
 
ATÈS que la Comissió d’Urbanisme, en sessió del dia 30 d’abril de 2008, va adoptar, 
entre d’altres, els següents acords:  
 
“1. Emetre informe, a l’efecte de l’article 85 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme, 
aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, en relació amb el Pla Parcial i el 
projecte bàsic d’urbanització del sector C, Corró d’Amunt, de les Franqueses del Vallès, 
promogut i tramès per l’Ajuntament, en sentit desfavorable, en base a les prescripcions 
següents:  
 
1.1-cal mantenir la delimitació del sector establerta pel Pla General per tal de complir 
amb les determinacions pròpies establertes al planejament urbanístic superior, d’acord 
amb el que disposa l’article 81.4 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme.  
 
1.2-cal preveure, d’acord amb la disposició transitòria segona del Text Refós de la Llei 
d’Urbanisme, la reserva de sòls per habitatges de protecció pública i donar compliment 
a l’article 65.2 g) de la Llei d’Urbanisme, a fi de preveure la localització concreta dels 
terrenys on s’ha de materialitzar aquesta reserva.  
 
1.3-cal incrementar la reserva d’equipaments a 1.260 m2s a fi de donar compliment a 
l’article 65 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme. Així mateix, cal canviar la posició 
dels espais lliures situant-los en el límit est de manera que es permeti una major 
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adaptació topogràfica i s’obtingui una franja de separació amb el sòl agrícola d’especial 
protecció.  
 
1.4-cal preveure una vialitat en paral.lel a la carretera que permeti reduir el nombre 
d’accesos a dos, un d’entrada i l’altre de sortida, i a més permeti accedir a les parcel.les 
privades sense afectar a la circulació. Així mateix, cal adaptar la vialitat a la topografia 
de manera que no es generin importants moviments de terres i es doni compliment a la 
condició fixada en el Pla general per al sector en relació a la minimització de l’impacte 
de la nova malla viària en el territori. A més, cal preveure un cul de sac en l’extrem nord 
del vial paral.lel a la carretera per tal de millorar la circulació, garantir l’accesibilitat per 
a la intervenció dels bombers i resoldre la trobada amb el sòl no urbanitzable en aquest 
punt.  
 
Tanmateix, cal indicar en els plànols d’ordenació la línia d’edificació respecte la 
carretera que ha de ser de a 25 m, sens perjudici del que puguin establir els informes 
preceptius de l’Àrea de Vies Locals de la Diputació de Barcelona i la Direcció General 
de Carreteres.  
 
1.5-cal replantejar l’ordenació tot modificant les dimensions de les illes edificables per 
tal de donar compliment a l’article 232.2 del text normatiu del Pla general que fixa uan 
superficie mínima de les illes de 7.000 m2s amb una amplada mínima de 30 a 50 m 
depenent de si es defineix una única línia de parcel.lació o no i suprimir la peça 
edificable proposada en el límit est sobre el talús. 
  
1.6-cal corregir la normativa, d’una banda incorporant les consideracions anteriors i 
d’altra banda segons l’exposat en la part valorativa 
 
2.Indicar a l’ajuntament que aquest document està sotmès al que determina la disposició 
transitòria 12ª del Reglament de la Llei Urbanisme sobre la subjecció a l’avaluació 
ambiental. 
 
3.Indicar a l’ajuntament que aquest informe és vinculant pel que fa a les prescripcions 
que es fonamenten en motius de legalitat i supramunicipalitat contemplats a l’article 
85.4 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 26 
de juliol. (...)” 
 
ATÈS, per altra banda, que l’acord de la Junta de Govern Local es va exposar a 
informació pública, per termini d’un mes, mitjançant la publicació dels corresponents 
anuncis al DOGC, al BOP de Barcelona, al tauler d’anuncis i al diari “AVUI” i que 
durant l’esmentat termini no hi va haver al.legacions, reclamacions o suggeriments de 
cap mena.  
 
ATÈS que no consta que ni l’Àrea de Vies Locals de la Diputació de Barcelona ni 
l’Agència Catalana de l’Aigua hagin emès l’informe que se’ls va sol.licitar.     
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ATÈS que no es va demanar informe a la Direcció General de Carreteres  
 
VIST l’escrit de la Sra. Maria Victòria Font Compte; la Sra. Maria Ribas Colomer (qui 
actua en representació de l’herència del senyor Ribas Mateu) i del sr. Josep Cardús 
Grau, de data 21 de gener de 2011 (RE 2011/1838, de data 7 de març de 2011), en què 
sol.liciten (insisteixen), en la seva condició de propietaris de la totalitat dels terrenys 
inclosos al sector, que l’ajuntament (seguint les prescripcions i les indicacions de 
l’esmentat informe de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona) procedeixi a 
l’aprovació definitiva del Pla Parcial i, alhora, que s’acordi el canvi de sistema 
d’actuació del referit instrument de planejament, procedint a substituir l’actual sistema 
de cooperació pel de compensació, modalitat bàsica.         
 
És per tot això que, de conformitat amb els informes emesos per l’arquitecte municipal i 
pel secretari de l’ajuntament, l’Àrea de Territori proposa al Ple de l’Ajuntament 
l’adopció del següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- APROVAR DEFINITIVAMENT el PLA PARCIAL i el PROJECTE BÀSIC 
D’URBANITZACIÓ DEL SECTOR C, CORRÓ D’AMUNT, amb inclusió de totes i 
cadascuna de les prescripcions i les indicacions establertes en l’informe que la  
Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona va aprovar en sessió del dia 30 d’abril 
de 2008.  
 
Segon.- AUTORITZAR el canvi de sistema de gestió urbanística sol.licitat pels 
propietaris del sector en el seu escrit amb RE 2011/1838, de data 7 de març de 2011, 
esmentat anteriorment.  
 
Tercer.- NOTIFICAR-HO  a la Sra. Maria Victòria Font Compte; a la Sra. Maria Ribas 
Colomer; al sr. Josep Cardús Grau; a la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Barcelona; a l’ Agència Catalana de l’Aigua, a l’Àrea de Vies Locals de la Diputació 
de Barcelona i a l’àrea de Territori de l’Ajuntament. 
 
Quart.- NOTIFICAR-HO, també, a la Direcció General de Carreteres de la 
Generalitat, als efectes previstos al segon paràgraf, in fine, de l’apartat 1.4 de 
l’informe de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona de 30 d’abril de 2008 
tantes vegades esmentat. 
 
 
6. APROVAR EL COMPTE GENERAL DE L'AJUNTAMENT, ELS SEUS 
ORGANISMES AUTÒNOMS I LES SOCIETATS DE CAPITAL PÚBLIC 
CORRESPONENT A L'EXERCICI DE 2008.- El senyor Secretari llegeix la part 
dispositiva de la proposta: 
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ATÈS que per part de la Intervenció s’ha procedit a formar els estats i comptes anuals 
de l’Ajuntament, dels seus organismes autònoms i de les societats mercantils de capital 
íntegrament local, corresponents a l’exercici de 2008, comprensius de totes les 
operacions pressupostàries, independents i auxiliars, patrimonials i de tresoreria, dutes a 
terme durant aquell exercici, de conformitat amb allò que disposen els articles 208 i 
següents del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text 
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i les regles 413 i següents de la 
Instrucció de Comptabilitat per a l’Administració Local, aprovada per Ordre de 27 de 
juliol de 1990 del Ministeri d’Economia i Hisenda i el que estableix l’Ordre EHA 
4041/2004, de 23 de novembre, per la que s’aprova la Instrucció del Model Normal de 
Comptabilitat. 
 
ATÈS que aquests estats i comptes anuals han estat informats favorablement per la 
Intervenció i desfavorablement per la Comissió Especial de Comptes d’aquest 
Ajuntament. 
 
ATÈS que aquests estats i comptes anuals han estat exposats al públic per un termini de 
quinze dies i vuit més mitjançant edictes inserits en el Butlletí Oficial de la Província, 
sense que s’hagi formulat cap reclamació, reparament o observació. 
 
D’ACORD amb allò que estableix l’article 212.4 del referit Text Refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, aquesta àrea de Planificació Econòmica i Règim 
Interior proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents  
 
ACORDS: 
 
Primer.- APROVAR els estats i comptes anuals de l’Ajuntament, el Patronat Municipal 
d’Esports, el Patronat Municipal de Cultura, la societat Les Franqueses Entorn Verd, 
S.A. i la societat Les Franqueses Dinamització Econòmica, S.L., corresponents a 
l’exercici de 2008. 
 
Segon.- RENDIR els esmentats comptes de la Corporació, esdevinguts com a resultat 
de l’exercici econòmic 2008, a la Sindicatura de Comptes de Catalunya. 
 
El senyor President obre el torn d’intervencions: 
 
Pren la paraula la regidora senyora CLAVERIA: Nosaltres, com hem fet en altres 
ocasions que s’han presentat aquests comptes a l’aprovació d’aquest Ple, seguirem amb 
la mateixa línea per coherència i perquè creiem que després de tot aquest temps que 
porta vostè en el govern, senyor Ribalta, ho sento molt però no hem vist ni una mica 
d’esforç per arribar a acords i per gestionar, com nosaltres creiem que s’ha de gestionar, 
aquest ajuntament.  
 
Seguidament pren la paraula la regidora senyora GARCÍA: Sí que és veritat que durant 
aquest any 2008 vaig ser la responsable d’aquesta àrea. Ja en aquell moment li vaig 
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avisar que no estava conforme amb la despesa que tenia de la visa. Vostè va fer cas 
omís, va continuar gastant i per això li votarem en contra. 
 
Intervé el senyor ALCALDE per explicar-se: Bé, explico una mica al públic assistent i 
als senyors regidors que també aquest punt som conscients de la manca de voluntat per 
part de molts regidors d’aquesta Sala d’aprovar-los. El fet de portar-los a Ple és un acte 
per part nostre de responsabilitat, tot i saber que segurament per part d’un grup de 
regidors d’aquesta Sala no ens votaran de cara a la Sindicatura de Comptes, i pel fet que 
han estat exposats al públic durant més de quinze dies i no hi ha hagut cap al·legació i 
cap regidor d’aquesta Sala a presentat cap al·legació, que podia haver-ho fet, i cap 
ciutadà, tenim la responsabilitat de portar aquests comptes i els de l’altre any al Ple de 
cara a la Sindicatura de Comptes. 
Com he dit en el punt anterior, és una responsabilitat deportar-ho i, en tot cas, si això 
genera responsabilitats que siguin sobre aquells que no fan possible la seva aprovació. 
Per tant, som conscients de la voluntat d’alguns regidors però preferim complir els 
preceptes legals i, en tot cas, si hi ha la no aprovació que quedi reflectit en acta qui és 
que no els aprova. 
 
A continuació pren la paraula la regidora senyora CLAVERIA: Li recordo senyor 
Ribalta que quan es va fer la Comissió Especial de Comptes, referent a aquest exercici, 
nosaltres en el seu moment ja varem aportar els nostres pros i contres i es va comentar. 
Jo en cap moment des d’aquella data, des de que es va tancar l’exercici 2008, en cap 
moment, ni com a regidora ni com partícip del meu grup municipal, diríem 
“especialitzada en aquest tema i de més”, en cap moment he rebut ni mitja trucada de 
vostè, o de ningú del seu equip de govern, per dir-me “Núria, de tot allò que varem estar 
parlant i de tot allò que no estàveu conformes, assentem-se i parlem-ne”. Vostè el que 
no té és cap capacitat de diàleg, ni voluntat sobretot; capacitat potser sí que la té en 
algun moment però voluntat ni una ni mitja, ni al 2008, ni al 2009, ni al 2010, i així per 
“secula seculorum”. 
 
Seguidament pren la paraula el regidor senyor BADIA: La meva responsabilitat ja la sé 
jo, no fa falta que m’he la digui vostè ara. I precisament estava jo al govern i li votaré en 
contra, és clar!, i  a més és la meva responsabilitat. Però li votaré en contra per varis 
motius, no per un, per varis. Però el que m’interessa més és: “vostè amb la visa de 
l’Ajuntament com és que va a comprar a un Ikea o a un Caprabo?” per això li votaré en 
contra. I és la meva responsabilitat sí senyor sí. 
 
Finalitzades les intervencions, la Presidència dóna pas a la votació de la proposta. 
 
SOTMESA a votació la proposta, és rebutjada per quatre vots a favor dels regidors del 
grup municipal PSC-PM, deu vots en contra dels regidors del grup municipal CiU i els 
regidors VANESA GARCIA, Ma DOLORS ISART i JOSEP BADIA, i tres abstencions 
dels regidors del grup municipal ERC-EV-AM i el regidor FERRAN JIMÉNEZ.  
 
Finalitzada la votació, la Presidència dóna pas al següent punt de l’ordre del dia. 
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7. APROVAR EL COMPTE GENERAL DE L'AJUNTAMENT, ELS SEUS 
ORGANISMES AUTÒNOMS I LES SOCIETATS DE CAPITAL PÚBLIC 
CORRESPONENT A L'EXERCICI DE 2009.- El senyor Secretari llegeix la part 
dispositiva de la proposta: 
 
ATÈS que per part de la Intervenció s’ha procedit a formar els estats i comptes anuals 
de l’Ajuntament, dels seus organismes autònoms i de les societats mercantils de capital 
íntegrament local, corresponents a l’exercici de 2009, comprensius de totes les 
operacions pressupostàries, independents i auxiliars, patrimonials i de tresoreria, dutes a 
terme durant aquell exercici, de conformitat amb allò que disposen els articles 208 i 
següents del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text 
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i les regles 413 i següents de la 
Instrucció de Comptabilitat per a l’Administració Local, aprovada per Ordre de 27 de 
juliol de 1990 del Ministeri d’Economia i Hisenda i el que estableix l’Ordre EHA 
4041/2004, de 23 de novembre, per la que s’aprova la Instrucció del Model Normal de 
Comptabilitat. 
 
ATÈS que aquests estats i comptes anuals han estat informats favorablement per la 
Intervenció i desfavorablement per la Comissió Especial de Comptes d’aquest 
Ajuntament. 
 
ATÈS que aquests estats i comptes anuals han estat exposats al públic per un termini de 
quinze dies i vuit mes mitjançant edictes inserits en el Butlletí Oficial de la Província, 
sense que s’hagi formulat cap reclamació, reparament o observació. 
 
D’ACORD amb allò que estableix l’article 212.4 del referit Text Refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, aquesta àrea de Planificació Econòmica i Règim 
Interior proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents  
 
ACORDS: 
 
Primer.- APROVAR els estats i comptes anuals de l’Ajuntament, el Patronat Municipal 
d’Esports, el Patronat Municipal de Cultura, la societat Les Franqueses Entorn Verd, 
S.A. i la societat Les Franqueses Dinamització Econòmica, S.L., corresponents a 
l’exercici de 2009. 
 
Segon.- RENDIR els esmentats comptes de la corporació, esdevinguts com a resultat de 
l’exercici econòmic 2009, a la Sindicatura de Comptes de Catalunya. 
 
El senyor President obre el torn d’intervencions. 
 
Pren la paraula la regidora senyora CLAVERIA: Únicament repetir el mateix que ja 
s’ha dit en el punt anterior. 
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Seguidament pren la paraula el regidor senyor GONTÁN: Miri, a diferència del punt 
anterior, aquest cop sí que li votarem en contra, i li votarem en contra perquè ja vam 
intentar participar en els pressupostos del 2009, vostès es van encaparrar amb una 
despesa com la que tenim a la Plaça de l’Espolsada, de tres-cents noranta-quatre mil 
euros, en aquella bajanada, pèrgola perdó. Com a mínim per la necessitat del moment, ja 
li vam dir que no era prioritari, nosaltres li vam indicar cap a on crèiem que havia d’anar 
el pressupost, vostè van tirar per una altra banda. Evidentment, si no li aprovem el 
pressupost no li podem aprovar els comptes i, per tant, li votarem en contra. 
 
Intervé el senyor ALCALDE: Li recordaré al senyor Gontán que en els pressupostos de 
l’exercici això no hi consta, que això és una subvenció del Ministeri per portar a terme 
activitats d’energia renovable i de sostenibilitat. Home!, el punt és el pressupost i el que 
vostè ha dit no està al pressupost, parli del pressupost no de coses que no hi són. 
 
Respon el senyor GONTÁN: Jo he posat un exemple per detall d’exemple.  
 
Interromp el senyor ALCALDE: Un exemple que no forma part del pressupost. 
 
Intenta continuar el senyor GONTÁN: Parlem de totes les obres d’urbanisme que han 
entrat al pressupost i que no ha destinat a Benestar Social que és on tenim el problema. 
 
El senyor ALCALDE comenta: Això és el que hauríem de debatre els regidors 
d’aquesta Sala. 
 
El senyor GONTÁN continua: Vam tenir com quatre o cinc reunions en les quals vostès 
es van tancar en banda i van fer aportacions ínfimes on nosaltres li dèiem que havien 
d’incidir. Per tant, no pretendrà que després de no acceptar les nostres indicacions 
perquè vostè tenia uns altres lligams o uns altres acords, que ara li votarem a favor dels 
comptes. Faríem el que va fer Convergència al punt anterior però per coherència. 
 
Interromp el senyor ALCALDE: Jo li admeto que ho faci per coherència, molt bé, però 
el que no li admeto és que faci referència a obres que venen clarament subvencionades 
per realitzar obres, no venen per altres coses.  
 
Comenta el senyor GONTÁN: Sap greu que aquesta obra sigui necessària havent-hi 
altres necessitats d’obres que potser feien més, com arreglar les voreres o arreglar els 
desaigües de Bellavista? En lloc de fer coses a veure sis surten i no acabar de trobar la 
solució justa? 
 
Respon el senyor ALCALDE: Jo el que li diria és que es mirés més bé la documentació, 
el FEOSL corresponent a l’any 2010, és una subvenció que ve donada per uns motius 
molt concrets que no es pot arreglar una vorera, és per sostenibilitat i energia renovables 
i aquesta actuació precisament és energia solar. 
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Interromp el senyor GONTÁN: Es podia haver arreglat voreres perquè altres municipis 
ho han fet, podia haver arreglat els desaigües de Bellavista perquè altres municipis ho 
han fet. 
 
Continua responent el senyor ALCALDE: Es podia haver arreglat voreres si es feia un 
carril bici, si eres voreres que no eres accessibles per minusvàlids, però aquest cas no el 
tenim. 
 
Comenta el senyor GONTÁN: I Bellavista és accessible per tots els minusvàlids? 
 
Respon el senyor ALCALDE: No, però no entraven. Digui alguna que no. 
 
Contesta el senyor GONTÁN: El carrer Sant Joquim, el carrer Sant Isidre, carrer Sant 
Jordi, el carrer Cardedeu... 
 
Continua responent el senyor ALCALDE: El carrer Cardedeu és accessible, el que passa 
és que es amb pendent que és una altra cosa.  
 
El senyor GONTÁN continua: Ho hagués pogut maquillar i tindríem resolts més 
problemes que ara fer una pèrgola que no era estrictament necessària igual que la ronda. 
Són exemples d’actuacions que vostè podia haver destinat a una cosa i no ho ha 
destinat. 
 
El senyor ALCALDE intenta respondre: Deixi que m’expliqui la rambla i la pèrgola una 
mica.  
 
Comenta el senyor GONTÁN: No si ja ho sé, no li estic donant perquè faci “bombo i 
platillo”. 
 
Comenta el senyor ALCALDE: Permeti’m home per al·lusions. Jo penso el municipi de 
les Franqueses del Vallès té una riqueses geogràfiques, territorials; per exemple, tenim 
un patrimoni natural i paisatgístic que realment fan que aquest municipi tingui una 
particularitat molt important; tenim un sector productiu agrari que ocupa aquest territori; 
tenim cinc pobles, que molts municipis, sobretot de Catalunya, no ho tenen; però jo li 
diria senyor Gontán que el municipi que ens vam trobar quan vam arribar aquí, sobretot 
a Corró d’Avall, sobretot, i també a algun punt de Bellavista, no era un poble, era una 
ciutat dormitori. Aleshores, sota el nostre criteri polític creiem que la rambla és el 
primer pas que està convertint una ciutat dormitori en un poble.  
La Plaça de l’Espolsada va ser una actuació urbanística de l’antic govern i jo considero 
que urbanísticament s’havia fet com un bolet aïllat de la resta de l’urbanisme de la 
població i que realment qui havia fet allò havia pensat molt poc en construir un poble.  
Nosaltres considerem que hi ha d’haver un nucli que vagi de la plaça de l’Ajuntament a 
la plaça de l’Espolsada per crear un centre de relacions humanes, de comerç, de 
civisme, de festa; i per això s’han fet aquestes dues actuacions, per transformar el que 
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creiem que era una carretera nacional i un bolet d’una plaça que estava al marge de la 
resta del poble i que calia donar-li forma.  
Jo penso que la Festa de Sant Jordi que es va fer l’any passat, que no s’havia fet mai, és 
un exemple d’un abans i un després de com es pot construir un poble. 
 
Seguidament pren la paraula el regidor senyor GONTÁN: Bé ara ja pot guardar la 
cabra.  
Miri, estàvem parlant dels comptes i acabo al·lucinant. Però miri, jo li posava a tall 
d’exemple i vostè ho ha fet perfectament, només ha parlat d’urbanisme. A l’any 2009, -
(era un tall d’exemple el que li estava posant i vostè només ha parlat d’urbanisme)-, i al 
2009 ja li estàvem dient que els pressupostos havien d’anar cap a una altra manera 
perquè estàvem en mig d’una crisi. Vostè ni se’n va assabentar, i així estem, que s’ha 
quedat en minoria, que anem amb pressupostos prorrogats des de 2008, que els comptes 
no li aproven; miri, si vostè hagués destinat, com li dèiem, els pressupostos cap a salvar 
la crisi, ajudar a la gent que està fotuda; ara potser igual tindria majoria, i va ser vostè 
qui ho va perdre tot solet. 
 
Respon el senyor ALCALDE: Jo li puc dir, i aquí tenim la regidora de Benestar Social, 
ho dic perquè els temes d’urbanisme els ha tret vostè. Curiosament, i perquè ho sàpiga 
tot el públic, amb un tema que són inversions extraordinàries que no estan al pressupost 
que aprovem. No hi són! És que hauria de conèixer-ho.  
 
Comenta el senyor GONTÁN: La seva política no quadra amb la època que estem. 
Simplement li estic dient això i estic posant exemples. 
 
A continuació pren la paraula la regidora senyora GARCÍA: Deixem de fer 
electoralisme i anem al que tenim d’anar que és el punt aquest i a veure que passa. 
Nosaltres li votarem en contra, tal i com varem fer amb els pressupostos, per molts 
motius que ha dit el Ferran. 
Quan vaig venir a mirar els comptes, vaig anar a buscar dos coses: un, les factures de 
benzina; i segona, la seva visa.  
La factura de la benzina: hi ha molts comprovants sense signar i falten molts. 
 
Interromp el senyor ALCALDE: Quina benzina? Aclareixi. 
 
Continua la senyora GARCÍA: La benzina que es gasta, la benzina que es posa en els 
cotxes, en els vehicles que hi ha de l’Ajuntament. Hi ha molts tiquets que estan sense 
conformar. He demanat o s’ha demanat que aquests tiquets demanin un duplicat a la 
benzinera per veure qui posa benzina i m’han dit que això no ho faran. Clar, això dóna 
per sospitar que alguna cosa s’ha d’amagar.  
Segona, la seva visa: per segon any consecutiu vostè té un promig de sis-cents euros 
mensuals de despeses en restaurants, en menjars que van de noranta a tres-cents euros, 
sí, tres-cents euros de la Masia de l’Ametlla; vostè sap que amb aquest import més 
d’una família menja tot el mes? Vostè en el primer punt va dir que si no s’aprovava el 
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punt tot això ho tindrien que pagar els veïns de les Franqueses. Sap que els veïns de les 
Franqueses també li paguen els seus menjars? Ho sap? 
 
Interromp el senyor ALCALDE: Deixi que li contesti.  
 
La senyora GARCÍA segueix: Encara no he acabat. Només vull fer-li una pregunta. Els 
tiquets de tots aquests menjars ho passa o passen directament a despeses? Presenta vostè 
els tiquets a Intervenció? 
 
Respon el senyor ALCALDE: Jo el que li demanaria és que no fes demagògia amb 
aquest tema. Ara deixi’m parlar a mi. A veure, si convé que fem aclariments en aquest 
tema, evidentment, no tinc cap inconvenient en fer-los ara mateix. De totes maneres 
vostè està dient coses molt greus, que l’Interventor també li pot contestar, que està aquí 
present.  
En el tema de la benzina, perquè vostè està parlant de la benzina dels cotxes de policia. 
Jo penso que l’Interventor li pot contestar perfectament que cada cap d’àrea conforma, i 
si vostès veuen que un tiquet posa mil trenta-sis, això és un nombre que vostè hauria de 
saber que correspon, -(deixi’m parlar si us plau que jo li he deixat parlar)-, a un nombre 
d’un agent i tots aquests tiquets estan conformats per l’Inspector de Policia i pel cap 
d’àrea corresponent. No s’aprova cap factura que no estigui conformada pel cap d’àrea 
corresponent. I això, a més, tota aquesta documentació és una documentació que és 
accessible a tots els ciutadans. Que vostès tinguin una obsessió amb aquest tema, molt 
bé; però tots els ciutadans ho poden veure: hi ha les despeses dels cotxes amb les seves 
matrícules, els cotxes de policia, els cotxes de la brigada i amb la despesa que fan 
mensual. Jo els hi demanaria que no facin electoralisme vostès d’això, que no manipulin 
a la gent perquè es mereixen un respecte i una informació que està accessible.  
 
Miri, en quant a la despesa de la visa: la mitjana que ha dit vostè i la que han dit abans 
no es veritat, però és igual, li diré altres coses.  
Miri, quan jo vaig arribar a aquest ajuntament, aquest Interventor que hi ha aquí em va 
venir un dia amb la tarja i em va dir: “per evitar el que passava amb l’anterior Alcalde 
que cada mes venia amb una pila de tiquets, et dono això perquè a nivell comptable és 
molt més còmode”.  
Segon punt, la despesa mitjana, i això ho dic de cara al públic perquè penso que és 
important que ho sàpiga i qualsevol del públic que està aquí pot comprovar això: la 
despesa mitjana que hi havia de l’anterior Alcalde que està aquí assegut és 
aproximadament d’uns mil tres-cents euros mensuals. Anem per parts. I això incloïa, 
per exemple, dinars al Restaurant Monchos un 1 de gener; caps de setmana a Andorra; 
coses que no sé com es poden fer servir com a dietes de restaurant.  
En el moment en que varem entrar nosaltres amb aquesta tarja s’han pagat un munt de 
coses, un munt. S’ha pagat per exemple, no sé, hi ha ciutadans il·lustres que han faltat, 
com el jutge de pau, esqueles als mitjans de comunicació nacionals de Catalunya, a 
diferents, que val dos mil euros cada esquela, com vostè hauria de saber; s’han pagat 
publicacions a butlletí perquè les primeres ho demanaven i així s’ha fet. I s’han fet una 
sèrie de despeses.  
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Quan vostè parla de tres-cents euros, estem parlant de dinars, per exemple, amb premsa 
o amb consellers o amb directors generals, que han vingut al municipi i que, 
evidentment, si venen a un acte a les dotze del migdia se’ls hi ha de dir si volen anar a 
dinar, se li ha de dir.  
També m’agradaria molt que la premsa que està aquí present en lloc de publicar coses 
que es diuen també vingués a mirar aquests números, perquè és molt fàcil dir “aquest ha 
dit”, no, no, que se sentin i diguin “ostres! Aquest senyor gastava només amb 
restaurants mil tres-cents euros”, aquest senyor que hi ha aquí sí que pot tenir una 
despesa que no arriba als cinc-cents, però és que aquí s’han de descomptar dos mil euros 
d’una esquela, tres mil d’una publicació; faci la mitjana real, faci la mitjana. Per tant, jo 
li demano a vostè que no faci demagògia i, evidentment, que això és una documentació 
que està oberta per tots els ciutadans. 
 
Seguidament pren la paraula el regidor senyor TORNÉ: Jo em quedo meravellat és que 
realment no debatem els punts que es porten a l’ordre del dia i tinguem que parlar 
d’això. Vostè sàpiga que pel càrrec que ostenta dir mentides no pot ser. 
Primer, el que realment vostè ha gastat amb la visa, està escrit i denunciat a les 
Comissions de Comptes, d’acord? I que són superior a aquesta quantitat, de cinc-cents o 
sis-cents euros mensuals, en aquest últim any i a l’altre similar. I això és el que vostè ha 
gastat. La visa, que quedi molt clar, no l’ha tret el senyor Interventor, sinó que la ha 
demanat vostè.  
 
Interromp el senyor ALCALDE: No és veritat. 
 
Intenta continuar el senyor TORNÉ: El senyor Interventor no té la potestat de treure una 
visa pel senyor Alcalde. 
 
El senyor ALCALDE torna a interrompre: Miri, em sap greu, no, no, és que està posant 
vostè a una altra persona que està aquí present a més.  
 
El senyor TORNÉ continua: Aquest senyor si vol pot parlar.  
Primer, la visa del senyor Alcalde, que porta el seu nom, només l’ha tret vostè, només 
ha signat vostè i ha donat ordre vostè, si vostè s’hagués negat no tindria la visa, 
d’acord? Això és el punt número u, no té res a veure l’Alcalde.  
Jo si mai tenia una depesa de representació firmava una declaració, posava la relació i 
els comprovants. Vostè mai des de que està gestionant aquest diners, mai ha posat cap 
rebut, mai perdoni, mai. Ha gastat amb la visa anant al Caprabo, a Ikea, a la farmàcia, a 
posat benzina al seu cotxe. 
 
Intervé el senyor ALCALDE: Miri, això és mentida lo de la farmàcia! Confon la visa 
del SAC, no, no, és mentida senyor Torné. A veure, no, no, digui públicament si jo he 
fet alguna despesa a la farcia amb la meva visa. 
 
Comenta el senyor TORNÉ: Deixi’m parlar és que sinó al final vostè vol tenir la raó 
tant si la té com si no.  
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A veure, nosaltres hem comprovat les dades i hem al·legat a la Comissió de Comptes, 
hem fet les al·legacions que no s’han desestimat i han servit per res. Ara, tinguem clara 
una cosa, vostè no s’ha equivocat, vostè expressament ha gastat amb la visa de 
l’ajuntament, ha anat a l’Ikea, ha anat al Caprabo, home està registrat! (per una 
Comissió de Comptes) ha anat a la farmàcia i ha anat a posar benzina al seu cotxe que 
ho ha estat.  
Per tant, que a les comptes queda reflectit i jo mai, i això és una mentida que realment si 
vol poden fer tots els certificats de l’Interventor que vulgui, mai una despesa que està 
registrada amb totes les factures, mai és de l’import que vostè ha dit, mai, i els imports 
estan tots registrats i liquidats perquè els ha vist tothom. Per tant, que si l’alcalde de 
llavors, que era jo, tenia una despesa, posava el rebut i el que fos, d’acord? Però hi havia 
el rebut.  
 
Interromp el senyor ALCALDE: Amb la família! 
 
Continua el senyor TORNÉ: Han anat a Ikea, al Caprabo, i han fet qualsevol cosa i no 
hi ha cap rebut, que ho tingui en compte. Ara, a partir d’aquí l’import no és aquest mai, 
de mil tres-cents euros no he fet mai cap despesa, a partir d’aquí si us plau. 
 
Intervé el senyor ALCALDE: Mireu, si em permeten ho tinc aquí al despatx, ho vaig a 
buscar i ho ensenyo a tothom. Deixi’m tres minuts. Qui es vulgui esperar a final del Ple, 
li ensenyaré aquesta despesa de mil tres-cents euros. 
 
Interromp el senyor TORNÉ: És lamentable que per excusar-se vostè que no ha donat 
cap explicació, primer, per què va treure una visa quan realment tenia que justificar les 
seves despeses?  
 
El senyor ALCALDE comenta: Vagi acabant que ja ho ha dit.  
 
El senyor TORNÉ continua: I per què va fer-ho? I, després, per què s’ha gastat coses 
que no són ni de l’ajuntament ni es poden fer amb una visa municipal? Lamentable. 
Senzillament lamentable.  
Senyor Marín, el dia que vostè em digui que realment el senyor Ribalta va anar a l’Ikea 
o al Caprabo amb la seva targeta visa i va pagar amb diners públics una cosa privada, 
contesti’m això, és lícit? Vol dir si això és veritat. 
 
Respon el senyor ALCALDE: Ara li contesto senyor Torné.  
 
Respon el regidor senyor MARÍN: Jo li contestaré a vostè. Primer el que ha de fer vostè 
és justificar que feia l’1 de gener a Monchos, dinant, a 1 de gener, justifiqui això, 
comenci per aquí. 
 
Intervé el senyor ALCALDE: A veure, senyor Marín i senyor Torné, deixi’m parlar.  
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Seguidament pren la paraula la regidora senyora GARCÍA: El que és inadmissible és 
que si el senyor Torné a fet despeses que vostè ho faci també. I vostè ho fa! I els papers 
hi són. I miri, és una cosa que ho vaig mirar. 
 
Interromp el senyor ALCALDE: Miri, els papers estan aquí al despatx i convido a tots 
els assistents al final del Ple a veure’ls tots. 
 
Continua la senyora GARCÍA: Jo no estic dient que ell no ho faci, si vostè ho ha vist i 
ho ha fet, denunciï-ho, però el que no pot fer és vostè tornar-ho a fer, perquè vostè 
també ha gastat diners públics. El que jo li deia, la benzina, són els cotxes. 
 
El senyor ALCALDE torna a interrompre: No barregi temes, expliqui-ho bé, si us plau. 
 
La senyora GARCÍA continua: Explico bé el que jo he vist. Les factures de benzina, 
cada cotxe amb cada matrícula té una targeta per anar a posar benzina. Qui sigui, la 
persona que sigui, va posa benzina. 
 
Aclareix el senyor ALCALDE: Qui sigui no, la policia local i la brigada d’obres, i ningú 
més. 
 
Continua la senyora GARCÍA: Tres o quatre i, si us plau, dixi de interrompre’m. Posen 
benzina. Hi ha tiquets ja sigui de policia local, de brigades d’obres, que estan sense 
signar, i no vull dir signatura, jo sé que la policia té un número que és el número 
d’agent, però no hi ha ni signatura ni número. Evidentment, el Cap d’Àrea conforma la 
factura, però jo crec que aquestes factures es paguem amb diners públics i si aquest 
tiquet no està signat, per molt que el Cap d’Àrea doni la conformitat, heu de demanar el 
duplicat a la benzinera firmat. No s’ha fet perquè ho hem demanat i no s’ha fet. 
I després, de la seva visa, ho he mirat meticulosament, vaig venir i vaig estar una hora i 
mitja mirant totes les despeses amb la seva targeta, la majoria són de parkings i de 
restaurants, i en una setmana potser ha anat tres i quatre vegades a dinar fora. Jo no crec 
que aquí vingui tanta personalitat, jo crec que no, és un ajuntament prou petit, no és tan 
gran com perquè vingui tanta personalitat, però bé, ho deixo aquí. Si vostès, com 
sempre ha dit, vostè vol un ajuntament transparent, la transparència comença amb les 
comptes per presentar el tiquets, de quants comensals hi ha hagut, amb qui ha anat; no 
passar directament a les despeses. I jo ho he mirat.  
Les esqueles no s’han pagat amb la visa, només hi ha hagut una cosa que s’ha pagat 
amb la visa de mil dos-cents euros, només en tot l’any 2009 només hi ha hagut això, i 
els papers hi són, i si ho vol mirar la premsa que ho mira perquè és el que hi ha. 
 
Respon el senyor ALCALDE: Molt bé. A veure, intentaré ser breu.  
Primer, he dit que la documentació està a disposició de tothom, també de la premsa. 
Segon, m’agradaria que no fes demagògia amb la benzina. A mi el que em sap greu, tant 
al senyor Torné com la senyora Vanessa, és que posin pel mig funcionaris d’aquest 
ajuntament. Hi han unes certificacions d’un cap d’àrea que té una responsabilitat i aquí 
també és pot mirar que la despesa mitjana de benzina és la que és; la brigada d’obres té 



Ple 31/03/2011 – pàg. 28 

unes hores de funcionament als camions i als cotxes i la policia també, per tant, entrar 
en aquest punt, em sembla per la seva part, bastant lamentable.  
En quant al que deia el senyor Torné. Jo ho he explicat clarament com anat el tema de la 
visa. Em sap greu que es posi al mig un funcionari que està aquí present i que li poden 
dir com va el tema. Jo quan portava una setmana aquí, la proposta va ser: “em sembla 
una millor manera de comptabilitzar les despeses que venen d’Alcaldia fer-ho d’aquesta 
manera, si et sembla fem això”, i li vaig dir “doncs, sí” perquè fins ara la manera era 
farragosa, comptablement complicada, i d’aquesta manera és més clara i més 
transparent. I això és el que se’m va dir, i em sembla que tenim aquí al senyor 
Interventor que ho pot clarificar davant de tothom i jo li demano que faci. 
 
A continuació pren la paraula el senyor INTERVENTOR: Va ser una proposta, no com 
a crítica a l’anterior sistema sinó com un sistema més fàcil de comptabilitzar.  
 
Interromp el senyor ALCALDE: I d’on va sortir aquesta proposta? 
 
Comenta el regidor senyor TORNÉ: Qui va signar va ser ell. 
 
El senyor INTERVENTOR continua: I a més quan es van aprovar els pressupostos de 
l’any 2008, en base a l’execució dels pressupostos, es va preveure que aquest sistema de 
la visa i que únicament seria suficient amb el càrrec bancari sense necessitat de que hi 
haguessin unes factures detallades.  
 
El senyor ALCALDE continua: Segona cosa. Jo faig una pregunta molt clara: vostè és 
el tercer Ple que parla de despeses farmacèutiques amb la meva visa, ho ratifica ara per 
què consti en acta?, que hi ha alguna despesa farmacèutica amb la meva visa? Ho 
ratifica ara, si us plau? 
 
Respon el regidor senyor TORNÉ: Què vol que li digui? 
 
Repeteix el senyor ALCALDE: Vostè es ratifica en el fet que amb la meva visa hi han 
despeses farmacèutiques? Sí o no? Sí o no!? 
 
El senyor TORNÉ contesta: Que no queda gravat? 
 
Aclareix el senyor ALCALDE: O sigui que ho ratifica. Molt bé, doncs, per una tonteria 
com aquesta li haurem de posar una demanda perquè no hi ha ni una.  
Sí, i ara explicaré lo de Ikea i Caprabo, però ara estic explicant això.  
Ho dic perquè aquí va ser una confusió d’una persona que havia estat regidora 
d’hisenda. Evidentment que a l’Ajuntament hi han moltes farmacioles i vostès saben 
que els ciutadans poden efectuar els pagaments dels seus impostos amb una targeta. I 
em sembla que estan barrejant les coses. No, no, vostè ho ha dit.  
 
Comenta la regidora senyora GARCÍA: No, no, jo no dic això. 
 



Ple 31/03/2011 – pàg. 29 

Continua el senyor ALCALDE: Ho ha escrit fins i tot, i ara calli, si us plau. Sí, sí, 
consta en actes. I vostè en aquestes actes que consta, i vostè en el dia d’avui, estan 
confonent quan treballadors d’aquesta casa van a fer la reposició de gelocatils, aspirines 
i ibuprofens. I és aquesta la confusió que fan, perquè no en tenen ni idea i no comproven 
el número. Per tant, si vostè es ratifica en això haurem de fer alguna cosa.  
 
I ja per acabar, el famós tema del Caprabo i l’Ikea, immediatament i això tinc el 
certificat de l’Interventor que també l’ensenyaré a tothom, per una qüestió d’un error es 
va reposar de forma immediata i estem de tres-cents seixanta euros que es van pagar en 
metàl·lic de forma immediata. No és veritat, si hi ha el senyor Interventor aquí que 
també ho pot ratificar i que ho ha certificat per escrit que ho he fet així. Per tant, no 
menteixi, perquè vostè no en tenia ni idea d’això, i després s’inventa les coses per 
aprofitar-les.  
 
Molt bé, demano que acabem amb aquest tema i passem a votació. 
 
Finalitzades les intervencions, la Presidència dóna pas a la votació de la proposta. 
 
SOTMESA a votació la proposta, és rebutjada per quatre vots a favor dels regidors del 
grup municipal PSC-PM, tretze vots en contra dels regidors del grup municipal CiU, 
ERC-EV-AM i els regidors VANESA GARCIA, Ma DOLORS ISART, JOSEP BADIA 
i FERRAN JIMÉNEZ.  
 
Finalitzades les votacions, la Presidència dóna pas al següent punt de l’ordre del dia. 
 
 
8. APROVAR INICIALMENT L'EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE 
CRÈDITS DEL PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE 2011, NÚM. 1/2011.- El 
senyor Secretari llegeix la part dispositiva de la proposta. 
 
ATÈS que l’Ajuntament es troba en situació de pròrroga de pressupost per no haver-se 
aprovat els pressupostos per a l’exercici 2011, sent vigents per tant, els aprovats de 
manera inicial per a l’exercici 2008, de conformitat amb el que preveu l’art. 169.6 del 
Reial Decret Legislatiu 2/2004, mitjançant el qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals. 
 
ATÈS que aquesta situació de pròrroga de pressupost comporta la necessitat d’ampliar 
determinades partides que es preveuen insuficients per a tot l’exercici 2011 pel que 
respecte a ajuts socials.  
 
VIST l'informe d'Intervenció. 
 
VIST la memòria.  
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D'ACORD amb allò que estableix l'article 177 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, 
mitjançant el qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, 
i l'article 37.3 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el 
capítol primer del títol vuitè del precitat Text Refós de la Llei Reguladora de les 
hisendes locals, aquesta àrea de Planificació Econòmica i Règim Interior proposa al Ple 
de l’Ajuntament l’adopció dels següents  
 
ACORDS: 
 
Primer.- APROVAR INICIALMENT l'expedient de modificació de crèdits del 
Pressupost de l’Ajuntament de 2011, núm. 1/2011, per transferència de crèdit que tot 
seguit es detalla: 
 
Necessitat de finançament        Import  
08.3231.48000 Ajust socials         75.000  
 
Capacitat de finançament        Import  
03.0111.31001 Interessos préstecs d’entitats financeres    75.000 
 
Segon.- EXPOSAR al públic l'esmentat expedient per un termini de quinze dies hàbils, 
mitjançant la seva publicació en el BOP. Cas de no presentar-se reclamacions durant 
el període d'exposició al públic, l'expedient s'entendrà aprovat definitivament. 
 
El senyor President obre el torn d’intervencions. 
 
Pren la paraula la regidora senyora CLAVERIA: Miri, jo una vegada més quedo 
al·lucinada amb aquests expedients de modificació de crèdit. Ja m’imagino perquè és, 
sempre estem amb el mateix, sempre és fer demagògia sobre el mateix tema, ajuts 
socials, etc, nosaltres no som sensibles, etc; però clar, m’emociona o al·lucina, ja no sé 
ni com dir-ne, quan fa deu dies ens presenta vostè un decret aprovant una modificació 
de crèdit de set-cents i pico mil euros i ara ens passa una al Ple de setanta-cinc mil, 
escolti, per què no el posava dintre del mateix paquet? Per què necessita un crèdit, oi?  
 
Respon el senyor ALCALDE: No, ara li explicaré, hauria de ser per una mica més. 
 
Continua la senyora CLAVERIA: Doncs, miri no en sé més, m’ho explica vostè perquè 
no ho entenc. De totes maneres nosaltres li votarem en contra, per seguir amb la línia 
que hem seguit sempre amb aquests temes i, sobretot, perquè tenim claríssim que vostè 
la setmana que ve farà un decret, que els fa a “tort i a dret” cada vegada que li convé, i 
l’aprovarà.  
 
Intervé el senyor ALCALDE: Deixi’m contestar-li només això perquè és una qüestió, jo 
penso, que de desconeixement, tot i que ja s’ha atribuït en el seu grup polític la que 
portava el tema econòmic. Tots els ajuntaments dels món, totes les empreses, totes les 
institucions, durant l’exercici, evidentment, que han de fer modificacions de crèdit 
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perquè, com diu el seu nom, un pressupost és pressuposar unes coses que es poden 
modificar. Hi ha modificacions de crèdit que puc firmar jo directament perquè tinc la 
competència, i així ho feia l’anterior Alcalde, i així ho fan tots els ajuntaments, també 
ho dic per la premsa que en tingui coneixement perquè a vegades diuen coses i no saben 
ben bé o no tenen tota l’informació, que potestat de l’Alcalde, per què? Perquè són de 
partides de les mateixes partides, si jo el passo de la llum d’aquí a la llum d’allà, això 
puc fer-ho jo; i en canvi hi ha partides que no.  
Que fem avui? A veure, que fem? Abans el senyor Gontán feia referència als números 
d’aquest Ajuntament. Segurament gràcies a la situació econòmica; gràcies a que tenim 
pressupostos prorrogats; però també gràcies a la nostra gestió; hem passat d’un deute, 
quan vam arribar a l’Ajuntament, del 87% dels ingressos ordinaris a un 64%, hem fet 
una reducció del deute impressionant, per diferents motius, perquè en molts àmbits no 
s’ha gastat tant, però també perquè la partida que en el pressupost que ara tenim 
prorrogat de 2008, dedicada a interessos bancaris, corresponia a un tipus molt i molt 
elevats que no hem gastat en interessos. D’una banda hem amortitzat més capital, per 
tant, hem reduït endeutament i, d’una altra, ens sobren diners en aquesta partida.  
 
La senyora Claveria hauria de saber que per passar diners de la partida d’interessos 
bancaris a ajuts socials, que ens en sobren en aquesta partida d’interessos bancaris, ens 
en sobren molts perquè estem parlant dels tipus d’interès que hi havia gairebé al 2007, i 
tots els ciutadans que hi ha aquí presents saben com anaven aleshores els tipus d’interès 
i com van ara; estem parlant de dos, tres, i quatre punts percentuals, per tant, la previsió 
de despesa de capital que s’havia fet era molt més gran; l’amortització de capital que 
s’ha fet és menys, hi ha menys interessos i més baixos. I això ens permet passar-ho a 
ajuts socials.  
 
Aquesta modificació de crèdit ens veiem obligada legalment a fer-la per Ple, i n’hi ha 
d’altres, com li he dit, que si en lloc de gots jo vull tovallons, la puc fer jo des 
d’Alcaldia i no hi ha cap problema, però aquesta la portem al Ple. I a mi em sap greu 
quan veig que un regidor té tant alt desconeixement de les modificacions que es fan. 
 
Seguidament pren la paraula el regidor senyor GONTÁN: Gràcies perquè m’ha respòs 
la pregunta d’avançada, però m’agradaria intervenir perquè ha fet una al·lusió a que 
estem menys endeutats. És cert, però també és cert, i no ho podrem saber mai, però la 
meva intuïció és que no haguéssim hagut pressupostos prorrogats, donada la seva 
facilitat a l’obra pública, haguéssim hagut d’endeutar-nos, potser, més. 
 
Comenta el senyor ALCALDE: Miri senyor Gontán, aquest Ajuntament ha finançat una 
escola de cinc milions i mig d’euros. –(Home no, és que clar, si parlem de números, en 
parlem i sinó no en parlem, el que no podem és només parlar dels que ens interessen a 
nosaltres)-.  
Quan el senyor Gontán diu que dues escoles, dues llars d’infants, i un institut, és obra 
pública, sí, és obra pública. 
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El senyor GONTÁN intervé: Escolta, no estàvem parlant de l’escola, que sempre us 
hem donat suport; no estàvem parlant de l’institut, que sempre us hem donat suport; no 
estàvem parlant de les escoles bressol, que malgrat està allà, en aquell nyap que es va 
fer, us hem votat a favor. O sigui, no estem parlant de serveis públics, estem parlant de 
coses que potser no són prioritàries: la pèrgola; estem parlant de la rambla; i en canvi, 
no es fan coses prioritàries com arreglar els desaigües de Bellavista quan plou. 
 
Interromp per respondre el senyor ALCALDE: Estan molt arreglats. 
 
Continua el senyor GONTÁN: Vostès saben que potser no és definitiva i ho saben 
abans de començar. I vostès ho saben abans de començar, perquè saben a més que per la 
solució definitiva toca pactar amb Granollers, i toca pagar, cosa que fa bé i ha de 
negociar, però no pot posar nyaps. I quan jo li parlo de l’obra pública i de l’endeutament 
amb l’obra pública és perquè el seu projecte de municipi és aquest, vostè l’ha defensat. 
–(no, no)-. Pèrgoles, rambles que potser no toquen; jo no dic que no facin falta al 
municipi però potser no era la prioritat. I és això el que li vam dir al 2009, i això el que 
va fer que vostè es quedés amb minoria. 
 
Respon el senyor ALCALDE: I l’autobús urbà, per exemple. Però jo penso que vostè en 
aquest Ple està intentant justificar constantment no sé davant de qui i no sé per qui, que 
ens deixés de donar suport, ho ha dit moltes vegades, escolti’m un moment. No, no, és 
que jo veig que ho repeteix. 
A veure, el tema de la rambla, evidentment, és un tema totalment subjectiu, i els 
ciutadans són els que decideixen i consideren. És que vostès poden dir que jo faig 
electoralisme, però els temes els han tret tots vostès i jo, evidentment, em veig obligat a 
contestar. Jo no els he tret cap dels temes, no n’he tret cap. El tema de les clavegueres 
de Bellavista l’ha tret vostè ara i m’ha dit que era un nyap, jo que he de fer aquí? 
Aguantar i dir que és un nyap o explicar-li, no sé que consideren els assistents, jo diria 
que li he de contestar.  
 
A veure, hi ha un conveni amb Granollers que s’està signant, perquè Granollers 
considerava que ho havíem de pagar tot nosaltres, i a nosaltres ens ha costat però els hi 
hem hagut de fer entendre que ells també van connectant aquí; però hem fet moltes 
actuacions mentrestant en aquest sentit, i als veïns d’aquests carrers digui’ls-hi vostè, 
que abans se’ls inundava i que ara no se’ls inunda, digui’ls-hi vostè això, perquè s’han 
solucionat molts casos puntuals perquè estaven mal fets els còdols i aquests dies ha 
plogut i no ha passat el que passava abans en el carrer Aragó. No s’han aixecat les tapes 
ni del carrer Aragó, ni del carrer Provença, ni del carrer Extremadura, i han tingut índex 
de pluja iguals o superiors als que ho produïen. Per tant, sí que s’està enfocant. 
Hi ha una partida de subvencions del Pla de Barris que també preveu aquesta actuació i 
tenim la subvenció concedida i es pot portar a terme de forma immediata. Però està tot 
endavant això. 
-(Sí, doncs digui-li al senyor Gontán que no em tregui el punt)-.  
 
Repeteixo senyor Colomé que jo no trec cap tema, que els temes me’ls treuen vostès. 
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A continuació pren la paraula la regidora senyora ISART: Ja sé que ha explicat alguna 
cosa, però segueixo veient molt incoherent el que per exemple aprovi per decret 
d’alcaldia, jo que sé, despeses i modificacions de crèdit de publicitat i aquesta no, 
aquesta que estem portant al punt.  
 
Interromp el senyor ALCALDE: No ho entenc i ja li he explicat. 
 
Continua la senyora ISART:  El que passa és que vostè ho explica perquè pels demés. 
Jo crec que necessiten donar-se protagonisme en alguna cosa, i a més avui ho està fent 
perfectament.  
 
Senyora Santos, li demano no hem contesti fent demagògia. Diu que no penso en les 
persones que no tenen ni que menjar. Com s’ha dit abans, vostès es gasten els diners en 
coses incoherents o innecessàries.  
 
Li votarem en contra perquè sabem que igualment, demà el senyor Ribalta, farà un 
decret d’alcaldia i li canviarà el pressupost. D’acord? 
 
Intervé el senyor ALCALDE: A veure si l’entenc. O sigui, a veure li ho entenc. O sigui, 
vostè votarà en contra perquè jo demà... és aquest el motiu, no? 
 
Respon la senyora ISART: No, no. 
 
Continua el senyor ALCALDE: No, no, és important eh! És important! O sigui, el motiu 
pel qual votarà en contra és perquè jo demà ho aprovaré? Ah! Aclareixi-ho perquè 
tothom ha entès això. 
 
Contesta la senyora ISART: Ho he dit al principi. Que ho aclareixi? No voto en contra 
per això, voto en contra perquè vostè, evidentment que pot fer això i ho està fent amb 
altres coses, però en quin sentit em dóna a mi i quina coherència em dóna a mi que 
vostè faci això i porti aquest punt al Ple? Quin? Si ho fa igualment amb tots els altres 
apunts que vostè vol, els porta, els fa per decret d’alcaldia i fa canvi de modificació de 
crèdits. Per què? Quin sentit té? 
 
Comenta el senyor ALCALDE: Ara li contesto, un moment. Només un moment. Jo ho 
he explicat abans. Quan jo passo d’una partida de despeses de protocol a despeses de 
publicitat, o de despeses d’alguna regidoria com participació o així, això no requereix la 
majoria d’un Ple. Jo només per respecte als ciutadans que hi ha aquí i als veïns de les 
Franqueses. 
 
Interromp el regidor senyor TORNÉ, però ho fa sense micròfon. 
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El senyor ALCALDE comenta: Senyor Torné ara no té la paraula, no té la paraula, 
esperi si us plau, li demano que no interrompi més perquè em veure obligat a aixecat la 
sessió. 
 
El regidor senyor TORNÉ continua: Quan es diu “una qüestió d’ordre”, sap vostè que 
és? 
 
Contesta el senyor ALCALDE: Sí, però no té la paraula. 
 
Torna a comentar el senyor TORNÉ: Sap interpretar quan un regidor diu “una qüestió 
d’ordre” sap vostè que vol dir? 
 
El senyor ALCALDE torna a respondre: Sí, però no té la paraula senyor Torné. A veure, 
li contestaré a la senyora Dolors que no ha entès el tema de les partides. 
 
El senyor TORNÉ torna a interrompre: Li demano que doni la “qüestió d’ordre” perquè 
li estic demanant. 
 
Respon el senyor ALCALDE: Senyor Torné si vostè s’espera a que jo li doni la paraula, 
sinó si em continua interrompent no es pot parlar així. És igual, s’espera a que jo li doni 
la paraula. Li pregunto per segona vegada, puc continuar amb la meva intervenció?  
 
El senyor TORNÉ respon, però ho fa sense micròfon. 
 
Continua el senyor ALCALDE: A mi em sap molt greu haver d’aixecar la sessió senyor 
Torné.  
 
Diversos regidors fan comentaris al respecte de la “qüestió d’ordre” però ho fan sense 
micròfon. 
 
El senyor ALCALDE intervé: Senyor Torné, li dic per tercera vegada, si no em deixa 
parlar aixeco el Ple i atenc als ciutadans que vulguin. El senyor Secretari ja li ha dit que 
si jo no li he donat la paraula s’esperi a que li doni, que jo no li he dit que li trec, li he 
dit que li trec, li he dit que li donaré quan acabi de parlar, que a mitja intervenció no tinc 
perquè fer-ho.  
 
Els ciutadans del públic fan diverses intervencions. 
 
Intervé el senyor ALCALDE: A veure, demano al públic una mica d’ordre, jo només 
voldria acabar la meva intervenció i després li donaré la paraula senyor Torné. Ara ho 
ha entès, li ha costat molt, però deixi’m acabar. 
 
Jo ja li he explicat a la senyora Claveria i li he explicat a la senyora Isart, si no ho 
entenen jo crec que com a regidors d’aquest Ple haurien d’entendre-ho, perquè jo penso 
que hi ha molta gent del públic que ho ha entès i que calen uns mínims coneixements 
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per això. (No, perquè ja han exhaurit els torns que tocaven). Senyor Torné, ara sí que el 
deixo parlar. 
 
Seguidament pren la paraula el regidor senyor TORNÉ: Jo només volia la paraula per 
una qüestió d’ordre, per explicar que tot el que s’està dient del canvi de partides per 
vinculació o per modificacions de crèdit que es tenen de passar pel Ple, moltes, (i això sí 
que requereix una explicació tècnica), molts dels canvis de partides que s’han fet en 
aquests dos últims anys que no hi ha hagut pressupost, s’han fet per decret, quan havien 
de passar per Ple. Per tant, que no pot ser que ara es digui que totes les que es fan per 
decret són les que s’havien de fer quan s’han resolt malament. 
 
Interromp el senyor ALCALDE: Això és una qüestió d’ordre?  
 
Respon el senyor TORNÉ: Quantes modificacions de crèdit s’han fet malament. 
 
El senyor ALCALDE comenta: Jo li puc dir que la setmana passada, i es fan a tot arreu i 
se’n han fet.  
 
A continuació pren la paraula la regidora senyora SANTOS: Jo vull, primer de tot, 
disculpar-nos davant de tothom que estem aquí, de l’espectacle lamentable que estem 
fent tots plegats.  
 
Passat això, jo crec que, a mi que em toca la competència de l’Àrea de Polítiques 
Socials, volia contestar per una banda a la senyora Claveria dient-li que, bé, si vostè 
creu que el fet de passar un punt com aquest, com altres que hem passat en altres 
vegades, el tema de modificacions de crèdit o ampliació de crèdit; tot basat en una sola 
qüestió.  
Primer, l’Àrea de Polítiques Socials, Igualtat i Sanitat ha estat sempre una àrea que ha 
estat deficitària als seus pressupostos, i d’això la senyora Isart en pot dir la seva opinió 
perquè ella sap perfectament, quan va entrar en aquest equip de govern, que era així. 
Inclús el nostre equip de govern, quan vam entrar, era una de les coses que nosaltres 
teníem sobre la taula, i la senyora Isart també ho pot confirmar.  
 
Dit això, arrel del tema de pressupostos, arrel de la crisi actual, i arrel de que 
contínuament l’àrea de serveis socials estem per ajudar a les persones, i no estic fent 
demagògia, estic dient la realitat. Que hem de fer nosaltres? Buscar una solució, és una 
responsabilitat d’aquest equip de govern i de tots plegats. Si tenim el coratge, el valor, i 
el sentit comú que això ens farà dignes de solucionar aquests temes, tots aquí, tindríem 
que mirar cap a la vesant de l’atenció a les persones. I això és el que jo vull declarar. 
Demanar que aquest tipus de coses que estem fent, sinó s’ha fet per decret, perquè 
creiem que això ha de ser una decisió de tots plegats. O sigui, que jo poso per endavant 
que el motiu és perquè hem de complir la llei de serveis socials, els bàsics. Tenim la 
oportunitat de resoldre molts temes a nivell pressupostari; no podem esperar que això es 
resolgui en una posterior legislatura, perquè crec que les persones no mereixen que 
nosaltres esperem a la data que sigui adient, sinó que les persones necessiten això cada 
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dia. I per acabar, i no vull allargar-me amb el tema d’articles, lleis i tal, la cosa és molt 
senzilla: hem de valorar el sentit comú i la dignitat.  
 
Finalitzades les intervencions, la Presidència dóna pas a la votació de la proposta. 
 
SOTMESA a votació la proposta, és rebutjada per sis vots a favor dels regidors dels 
grups municipals PSC-PM i ERC-EV-AM, nou vots en contra dels regidors del grup 
municipal CiU i les regidores VANESA GARCIA i Ma DOLORS ISART, dues 
abstencions dels regidors JOSEP BADIA i FERRAN JIMÉNEZ.  
 
Finalitzada la votació, la Presidència dóna pas al següent punt de l’ordre del dia. 
 
 
9. MOCIÓ QUE PRESENTA EL REGIDOR SENYOR JOSEP BADIA 
TORRENTS PER A LA MODIFICACIÓ PARCIAL DE L'ORDENANÇA FISCAL 
NÚM. 24 "TAXA PER L'OCUPACIÓ DE TERRENYS D'ÚS PÚBLIC AMB 
TAULES I CADIRES AMB FINALITAT LUCRATIVA".- El senyor Secretari 
llegeix la part dispositiva de la moció: 
 
ATÈS que en data 2 de gener de 2011 ha entrat en vigor la Llei Antitabac, Llei 42/2010, 
de 30 de desembre, en la que s’ha regulat la total prohibició de poder fumar en els bars i 
restaurants, ... etc 
 
ATÈS que el sector hoteler està patint greus perjudicis econòmics donat que han vist 
reduït els consumidors i en conseqüència les vendes de consumicions i menjars, i que el 
volum d’ingressos ha disminuït molt.  
 
ÉS per això que, davant d’aquest fet, demano al Ple que es modifiqui l’ordenança fiscal 
número 24 que es va aprovar el dia 2 d’octubre de 2008, i que s’ha anat prorrogant 
anualment, per ajudar a potenciar aquest sector de l’hoteleria en el nostre poble. 
 
Per això, 
 
SOL·LICITO: 
 
Primer.- Que es modifiqui parcialment l’Ordenança fiscal núm. 24 “Taxa per 
l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa”. 
 
Segon.- L’article 6 de l’ordenança fiscal 24 on es regula la quota tributària a cobrar al 
subjecte passiu s’ha de modificar en el sentit que es bonifiqui el 100%. 
 
El senyor Predient obre el torn d’intervencions. 
 
Pren la paraula el regidor senyor BADIA: Aquesta proposta o aquesta moció la vaig 
presentar el mes passat i no es va passar, no sé perquè, no em van donar explicacions. I 
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ara passa aquest mes, vull dir, es tractava d’agotar la llei que va haver-hi el dia 31 de 
desembre, de la Llei Antitabac. Als bars de tota la ciutat, que jo he donat voltes, han 
baixat l’activitat, tenen problemes, i es tractava o es tracta d’arribar a un acord. Jo havia 
posat al primer punt modificar l’Ordenança 24, que és la taxa de les cadires. I el segon 
punt era demanar que si fos gratuïta al 100% aquest any, perquè poguessin sortir del 
tema que estan.  
Hi ha bars que s’estan traspassant, hi ha alguns que estan tancats ja, i bé, es tractaria de 
debatre aquesta proposta o arribar a un acord, si el 100% o mirar de donar dues taules i 
vuit cadires a fora, i la resta que ho paguin. I, a part d’aquesta proposta, al propietari si li 
podia demanar que netegés el carrer, que netegés el tros que ocupa perquè últimament 
estan plenes de “colilles”. 
És una proposta per debatre, crec que és el moment de debatre-la i si es pot fer una 
modificació, jo he posat el 100%, l’Interventor suposo que haurà fet un estudi dels bars 
que demanen terrassa, més o menys quan puja, i bé, és per debatre. 
 
Seguidament pren la paraula la regidora senyora CLAVERIA: Nosaltres no és que 
estiguem absolutament en contra d’aquesta moció, però sí que la hem valorat molt, hem 
estat comentant-la molt, i veiem que té, per nosaltres, que hi ha molts apartats o moltes 
qüestions que s’han de tenir en consideració per no caure en la generació d’un greuge 
comparatiu entre establiments. Perquè clar, evidentment, hi ha establiments que poden 
tenir l’opció de posar taules i cadires al carrer, perquè tenen una vorera prou ample, 
però n’hi ha que no i també queden perjudicats per aquesta llei antitabac. Aleshores, 
més que negant-se, nosaltres ens abstindrem perquè considerem que a l’hora de fer les 
modificacions de les ordenances que s’aplicaran l’any que ve, perquè aquest any ja 
estan aprovades, es pogués estudiar amb una mica més de profunditat i, si convé, amb el 
tècnic corresponent analitzar o crear una petita comissió que pugui analitzar els “sets i 
uts” que pot tenir aquesta proposta que presenta el senyor Badia. 
 
A continuació pren la paraula la regidora senyora GARCÍA: Nosaltres també ens 
abstindrem. Encara que s’aprovés avui aquesta moció no es podria fer efectiva. Jo crec 
que tindríem que parlar més pel mateix motiu que ha dit la Núria, hi han bars que 
estarien igualment perjudicats perquè no podrien posar les taules fora i també ho 
voldrien fer. 
 
El senyor GONTÁN pren la paraula seguidament: La proposta ens sembla insuficient, 
perquè l’únic argument vàlid per demanar això que demana en Josep és una qüestió 
moral, d’ètica potser, pels dos anys de trànsit que va haver-hi des del començament de 
si fem tota la llei per tothom o fem troços en un bar i troços en un altre, i per tant, els 
propietaris de bars es van haver de gastar uns diners, que no tots, però en aquest cas és 
la única justificació. 
Tot i això, demanar el 100%, perquè demanes el 100% i no acotes, per tant, fins la 
propera modificació, si com aquest any tenim els pressupostos prorrogats, ens podem 
trobar tres anys seguits amb benefici del 100%.  
A més, tampoc acotes l’espai en la proposta concreta, perquè hi ha bars que posen dues 
taules, que són precisament per fer això; hi ha bars, com algun de la Plaça de 
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l’Espolsada, que en posa vint-i-cinc; i tampoc creiem que s’hagi de fer tot el període de 
l’any, hi ha sis mesos de l’any que els bars demanen les taules “de facto”, perquè són 
l’època d’estiu, l’època en que més gent surt a les terrasses. Per tant, està mancada de 
rigor i et demanaríem que la presentessis amb més rigor i, per això, avui ens hem 
d’abstenir.  
 
Intervé el senyor ALCALDE: Des del grup municipal del Partit dels Socialistes, estem 
totalment d’acord amb les exposicions fetes per la regidora representant de CiU, per la 
regidora no adscrita i pel senyor Gontán. El que passa que si féssim com ells que 
s’abstenen, quedaria aprovada amb l’únic vot del senyor Badia. I, per tant, nosaltres ja 
ho teníem previst, i votarem en contra, tot i que som sensibles a aquesta realitat, però 
pensem, i penso que ho han explicat molt bé els tres regidors que han parlat abans que 
jo, que cal fer-li molts matisos, molts; i que això mereix un debat molt més intens que 
un sí o un no en una sessió plenària. Hem fet l’estudi econòmic, l’estudi econòmic no 
significa per aquest ajuntament cap daltabaix, em sembla que estem parlant que aquest 
ajuntament ingressa nou mil euros a l’any per aquest concepte. Per moltes coses que es 
diguin, tenim una economia, com he dit abans, molt sanejada i no seria cap daltabaix per 
aquest ajuntament ingressar-los o no si hi ha una raó social, una raó pública; aquest no 
seria el motiu. Suposo que hi ha altres ajuntament que en aquests moment sí que 
patirien molt si deixessin d’ingressar un import com aquest, però l’ajuntament de les 
Franqueses no. I des d’aquest punt de vista, dic això, només falta que ens abstinguem 
nosaltres i el senyor Badia voti a favor i s’aprovi. No, votarem en contra per coherència. 
 
Finalitzades les intervencions, la Presidència dóna pas a la votació de la moció. 
 
SOTMESA a votació la proposta, és rebutjada per un vot a favor del regidor JOSEP 
BADIA, quatre vots en contra dels regidors del grup municipal PSC-PM, dotze 
abstencions dels regidors dels grups municipals CiU, ERC-EV-AM i els regidors 
FERRAN JIMÉNEZ, VANESA GARCIA i Ma DOLORS ISART.  
 
Finalitzada la votació, la Presidència dóna pas al següent punt de l’ordre del dia. 
 
 
10. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL ERC-EV-AM PER 
DISMINUIR LA DESPESA ELECTORAL PER LA LIMITACIÓ DE LES VIES 
PÚBLIQUES DEL MUNICIPI PER A LA FIXACIÓ DE BANDEROLES, 
PANCARTES I CARTELLS.- El senyor Secretari llegeix la part dispositiva de la 
moció: 
 
ATÈS la situació de greu crisi econòmica en què ens trobem, tant a nivell local, com 
nacional, com estatal, com gairebé mundial. 
 
ATÈS també que des de tots els nivells de l’Administració s’han pres decisions i 
mesures per reduir la despesa, tant privada com pública. 
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ATÈS que, tot i que no és responsabilitat d’aquest Ajuntament sinó dels propis partits i 
grups polítics participants als processos electorals el control de la despesa i 
l’acompliment d’allò especificat a la Llei Orgànica estatal 5/1985 del 19 de juny del 
Règim Electoral General (LOREG) i a les modificacions i actualitzacions posteriors 
(especialment les contingudes a la Llei orgànica 13/1994 del 30 de març, i la molt recent 
Llei orgànica 2/2011 del 29 de gener) que tenen per objecte, entre d’altres, la 
disminució de les despeses electorals, sí que correspon a tots els nivells de 
l’Administració complir la llei. 
 
ATÈS que la citada LOREG fa esment al seu títol 4t de la potestat dels Ajuntaments per 
establir quins espais (fanals, baranes, i demés elements del mobiliari urbà) són 
susceptibles de ser ocupats i quins no, i el seu repartiment de forma ordenada i gratuïta 
entre els diferents competidors a les eleccions. 
 
ATÈS que l’ús endreçat de només una part dels espais del municipi ha de permetre, 
sense restar capacitat de fer arribar el seu missatge a totes les persones de les 
Franqueses, que tots els grups participants a les eleccions moderin la seva despesa per 
aquest concepte. 
 
ÉS per tots aquests motius que el grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya + 
Els Verds, proposa al Ple de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès l’aprovació dels 
següents acords, per tal de donar mostra de racionalitat i adaptació a les actuals 
circumstàncies econòmiques als ulls de la nostra ciutadania: 
 
Primer.- ENCARREGAR als serveis tècnics d’aquest Ajuntament la confecció d’un 
inventari dels principals carrers i places del municipi, amb representació de tots els 
nuclis de les Franqueses del Vallès, i amb un màxim per la col·locació de cartells i 
banderoles de 1.500 fanals, així com els espais per a pancartes que considerin adients. 
 
Segon.- ENCARREGAR als serveis jurídics d’aquest Ajuntament que, d’ara en 
endavant, procedeixin com  preveu la legislació vigent (article 56.1 de la LOREG).  
 
Tercer.- PROCEDIR, tant bon punt es conegui el total de partits, federacions, 
coalicions i agrupacions participants a cada elecció, al repartiment per sorteig dels 
espais corresponents a cada llista electoral. Aquest repartiment es farà amb la 
possibilitat d’assistència de representants de totes les candidatures, i l’ordre de tria 
serà establert per sorteig dins de cada zona. 
 
El senyor President obre el torn d’intervencions. 
 
Intervé el senyor ALCALDE: Aquí hi ha una proposta del senyor Colomé per esmenar 
el tema, ho dic ja com a prèvia, que hem compartit i que hem consensuat, que és: en el 
tercer punt, jo penso que el que s’ha e dir és: “que es doni compliment a la LOREC”. 
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Primer de tot, he de dir que agraeixo que un grup polític presenti aquesta moció, perquè 
fins ara, a les anteriors eleccions municipals això era “campi qui pugui” i, evidentment, 
hi ha una legislació i també ha d’haver una voluntat d’acord dels grups polítics. 
La nostra voluntat era únicament fer complir la Llei Orgànica de Regim Electoral 
General, la LOREC, en aquest sentit. Per tant, el punt número tres, que és susceptible de 
no complir exactament la LOREC, demanaríem afegir: “fer complir els preceptes de la 
Llei Orgànica de Regim Electoral General”. 
 
A continuació pren la paraula el regidor senyor COLOMÉ: Breument. És evident que 
s’hauria de regular la campanya electoral, com fan els gran ajuntaments, que cada partit 
polític tingués el seu espai, i així no ens haguéssim de trepitjar els uns als altres, fanals 
amb quatre cartells. Això els grans ajuntaments ho fan i amb civisme, veritablement, ho 
aproven, però sempre seguint el que diu la LOREC. La LOREC és la Llei Orgànica de 
Règim Electoral General.  
He consultat a diversos juristes i diversos secretaris d’ajuntaments i hem diuen que el 
punt tercer, que vosaltres demaneu, no s’ajusta a llei, no s’ajusta a dret; per tant, no es 
podria aplicar. I veritablement el que s’ha d’aplicar és el que diu l’art. 56.2 de la 
LOREC. Per tant, jo proposo suprimir el punt tercer i que posi senzillament “procedir a 
l’aplicació d’allò que determina l’art. 56.2 de la LOREC”, llavors estaríem ajustats a 
dret. 
 
Comenta el senyor ALCALDE: La proposta és d’algú del seu grup, que li expliqui ell. 
 
Respon el senyor COLOMÉ: Jo, evidentment, estic parlant com a Convergència i Unió. 
Això està claríssim. Llavors, a partir d’aquí, com tots sabeu, hi ha una situació que hi és 
i cadascú ha de defensar els seus interessos. Evidentment, jo tinc que defensar els 
interessos de Convergència i Unió. Que diu l’art. 56.2 de la LOREC?, (que és llei 
orgànica, per tant, s’ha d’aplicar), diu: “s’hauran de distribuir atenent al nombre total 
de vots obtinguts per cada partit, federació o coalició, en les darreres eleccions, 
equivalents a la mateixa circumscripció, atribuint-se segons les preferències dels 
partits, federacions o coalicions amb major nombre de vots en les darreres eleccions 
equivalents a la mateixa circumscripció”, i això és llei. 
Llavors jo demano que veritablement s’apliqui la llei i que si la moció no s’aprova 
l’ajuntament ha de fer complir la llei i ho ha de tirar endavant. 
 
El regidor senyor TORNÉ fa comentaris fora de micròfon. 
 
Comenta el senyor ALCALDE: Això digui-ho per vostè no pels altres. Ho sap tothom!  
 
Continua el senyor TORNÉ: En principi el tema del qui presenta la moció són els 
ponents, hi ha uns signants, i això vol dir que la representació que està dient és sobre les 
últimes eleccions. En aquestes eleccions vostès ja no es presenten amb la mateixa llista. 
No, no, perdoni, una única llista, un únic resultat. A partir d’aquí vostès no tenen 
resultat  que sàpiguen.  
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Interromp el regidor senyor PROFITÓS. Aquí em sembla que s’equivoquen. A veure 
com a pare de la criatura, per entendre’ns. Aquesta moció del que parla inicialment és 
de contenir i reduir les despeses electorals. Llavors, jo no sé, sembla que el correcte és 
llegir només el final i jo diria que aquí fora entenedor, vostès suposo que s’ho han llegit, 
però fora entenedor llegir tot el text de la moció, no sé si és possible o no és possible. És 
la part d’acords el que s’ha de llegir, molt bé. Llavors, que es compleixi la llei, jo diria 
que aquí la mare dels ous està en que es fixi quina és la quantitat de fanals; quins són els 
espais d’aquest municipi que són aptes per això; i això no crec que ho hagi de fixar la 
llei. Si la llei ve i ho diu “hi ha barra lliure”. 
 
Un dels regidors fa comentaris al respecte però fora de micròfon. 
 
Continua el senyor PROFITÓS: Un moment. El motiu de reduir la despesa electoral va 
condicionat al fet de que es fixi un màxim d’espais per això. Llavors, el punt on estem 
parlant de mil cinc-cents fanals en total, estem d’acord. 
 
Respon l’anterior regidor però fora de micròfon. 
 
Comenta el senyor PROFITÓS: Ho sigui ho han de dir els tècnics? Per què ho han de 
dir els tècnics?  
 
Intervé el senyor ALCALDE: A veure, deixeu-me fer unes puntualitzacions. Senyor 
Profitós, aquesta moció, jo ja ho he dit d’entrada, que d’una banda li agraïa. El que 
passa que en el moment d’acceptar la seva admissibilitat de cara al plenari, hi havien 
unes parts que proposen que hi hagi aquest acord entre els regidors d’aquest ajuntament, 
però d’una altra part que entrava en contradiccions o amb paral·lelismes amb la 
LOREC, que és una llei orgànica i, que ni aquest Ple ni cap del món és pot manifestar 
en contra d’una llei orgànica o pot fer aprovacions que siguin complicades.  
En aquest punt el que fan altres ajuntaments és reunir els grups municipals i arribar a 
acords. És a dir, en el moment en que vostè demana que es redueixi la despesa, podem 
estar-hi d’acord; en el moment en que demana que es faci un repartiment, podem estar 
d’acord; però en el moment en que demana que es faci un sorteig, no. S’ha de complir 
estrictament la LOREC en quant a la representacions polítiques. Per tant, d’aquí que 
nosaltres donéssim suport a l’esmena perquè sinó era incompatible la LOREC amb la 
seva proposta i no es pot aprovar una cosa que vagi en contra d’una llei, i molt menys 
una llei orgànica. 
 
El senyor PROFITOS continua: Perdoni. Aquesta llei es vigent des de fa molts anys, en 
concret, els articles aquests no estan modificats recentment; en aquest municipi s’han fet 
eleccions de tota mena, i a veure, jo no acabo de veure per què. 
Jo que acabo d’arribar he estat qui hagués de proposar que es poses una mica de seny 
amb això.  
Llavors, per altra banda, no veig la incongruència en que un cop se sap quin és el 
percentatge d’espai que s’assigna a cada grup, que demanem que sigui restringit, que no 
tot el poble sigui l’espai, perquè és aquí on està la despesa, aquest espai es distribueixi 



Ple 31/03/2011 – pàg. 42 

entre els diferents grups de forma que un grup triï primer una vegada; un altre grup  
sigui qui triï primer una vegada... No sé on és el problema i no veig en lloc que això 
vagi en contra del que diu la llei orgànica. 
 
Intervé el senyor ALCALDE: Sí hi ha algun matis i jo i el senyor Secretari també n’hem 
parlat molt d’aquest tema. L’únic objectiu és complir la LOREC però que no hi hagin 
males interpretacions al que vostè demana. Jo parlo i, probablement a les eleccions 
municipals no, ja li he dit jo que era “campi qui pugui”. 
 
Pren la paraula el regidor senyor GONTÁN: Amb referència al que es fa per aquí, que 
possiblement els partits que no hagin tingut vots a les anteriors eleccions no tindran 
espai. Miri, sí que els tenen, evidentment, que tenen espai, i sinó aquest article 56.2 si 
que ha estat modificat darrerament però l’esperit de la LOREC ja ho diu que si en el 
repartiment inclús dels espais de publicitat, radio i televisió, ja hi ha un acotament, 
inclús, i dic textualment: “los partidos o selecciones, federaciones i coaliciones que no 
cumplan el requisito de presentación de candidatura establecido en el apartado 
anterior” que ve a dir que no s’han presentat “sin embargo tienen derecho a quinze 
minutos de programación general”, vull dir, que li donen un espai. La filosofia de la llei 
no deixa a ningú sense espai.  
L’únic que s’està demanant aquí és: Primer, demanar si hi ha possibilitats de que els 
serveis tècnics de l’ajuntament acotin l’espai.  
Segona cosa, que ens posem d’acord totes les candidatures que concorrin a les eleccions 
del maig. 
I que ens posem d’acord amb el mètode i triem cadascú els seus espais. I anem amb un 
acord signat a la Junta Electoral de la Zona, com fan els pobles raonables, cívics i 
normals; i no cinc cartells en un fanal.  
Recordo una foto de la contraportada del Nou 9 a les passades eleccions, ho dic perquè 
està allà, que el fanal que hi ha centre de la plaça Espanya de Bellavista, n’hi havien 
cinc cartells, és que no es veien. Això és subrealisme, a part de malbaratament de 
recursos, però és subrealisme. El normal és repartir-se l’espai cívicament. Pancartes, 
banderoles, cartells i és simplement que els serveis tècnics facin l’inventari i acotin 
l’espai; que a més garanteixin que els fanals i on es pengi la propaganda electoral no hi 
hagi risc de que es trenqui ni caigui, i entre tots agafem un sistema, que evidentment els 
partits que van tenir més representació i més vots tenen més avantatges, però l’esperit 
de la llei ja es així de tota la vida, i els que no van tenir representació o es presenten per 
primera vegada tindran menys espai. Ja està. 
 
Intervé el senyor ALCALDE: Jo penso que primer hem de votar l’esmena que presenta 
el senyor Colomé i després el punt amb l’esmena inclosa o no.  
 
Finalitzades les intervencions, la Presidència dóna pas a la votació de l’esmena a la 
moció. 
Favor: 8 
Contra: 2 
Abstencions: 7 
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Intervé el senyor ALCALDE: S’admet l’esmena del senyor Colomé que substitueix el 
punt 3 de la proposta del senyor Profitós per fer complir el que determina la LOREC. 
Ara hem de votar la moció amb l’esmena inclosa. 
 
Pregunta el regidor senyor PROFITÓS: I com queda exactament, doncs? 
 
Respon el senyor ALCALDE: Senyor Secretari, pot llegir com queda?  
 
Lleig el senyor SECRETARI: “Procedir a l’aplicació de l’article 56.2 de la LOREC pel 
que fa al repartiment dels esmentats espais” 
 
Intervé el senyor ALCALDE: Molt bé, per tant, ara hem de votar la moció amb 
l’esmena aprovada. 
 
Interromp el senyor PROFITÓS: Perdó. Això vol dir que el que farà aquest Ajuntament 
serà enviar els espais que determini a la Junta? Perdoni, qui distribueix els llocs és la 
Junta Electoral de Zona. Llavors no estan dient que faran el que diu la LOREC. 
 
Respon el senyor SECRETARI: Amb l’inventari fet per si hi ha possibilitats d’arribar a 
acord, si no hi són... 
 
El senyor PROFITÓS l’interromp: Doncs, no estem dient que es faci el que diu el punt 
56.2 de la LOREC. 
 
Intenta continuar el senyor SECRETARI: Jo entenc que en un sorteig hi ha un 
component aleatori que no s’adiu gens amb el que diu la LOREC. Si tot i així els grups, 
i no només els presents aquí sinó els que es presenten a les eleccions (si és que n’hi ha 
algun que no tingui representació aquí en aquests moments), no veuen clar la 
distribució, entenc que prima la LOREC naturalment, i aleshores, vostès hauran de 
demanar-ho individualitzadament a la Junta Electoral.  
Jo crec que la voluntat de l’Alcalde era, i veig que la del senyor Colomé també, és que 
un cop fet l’inventari (que és el que ens preocupava més perquè no el tenim, l’hem fet 
segurament per primera vegada a les Franqueses en molts anys), doncs, fer una cosa una 
mica digna, i per això fa dies que en parlem.  
-(Perdoni, deixi’m acabar)-. Dic que fa dies que en parlem perquè em semblava molt bé 
la proposta de vostès, la trobava molt assenyada pel que fa a repartiment i pel que fa al 
contenció de despesa; però el punt que expliquen aquests senyors és evident que no es 
pot procedir amb un sorteig. Jo m’he llegit divuit vegades el redactat del punt tercer i no 
l’he sabut entendre plenament, i m’ha semblat que tenia raó la preocupació de l’Alcalde, 
després manifestada pel senyor Colomé. 
Per tant, jo crec que la idea seria aquesta, convocar-los a una reunió a veure si vostès 
poden presentar una proposta conjunta, signada per tots, a la Junta Electoral, o que no 
calgui presentar-la i simplement dir que s’ha arribat a un acord i que ja ens ho farem 
aquí a les Franqueses que som prou intel·ligents i espavilats i educats. 
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Comenta el senyor PROFITÓS: Si ens ho fem aquí a les Franqueses, cosa que em 
sembla que assentarà precedent, no estarem aplicant l’article 56.2 de la LOREC. 
 
Intervé el senyor ALCALDE: Utilitzem les paraules però intervinguin més. S’ha fet una 
votació, s’ha aprovat incloure l’esmena a la moció i, em sembla, que el senyor Torné i 
el senyor Jiménez havien demanat la paraula. 
 
Seguidament el regidor senyor TORNÉ pren la paraula: Jo dirigir-me als ponents que 
han presentat aquesta moció, perquè si han votat en contra d’una esmena i, realment, no 
estan d’acord amb la moció, el que sí que poden fer és retirar la moció. Jo ho dic perquè 
al final estan introduint modificacions a una modificació que no tenen clar com 
s’acabarà aquesta moció. Jo penso que si són capaços vostès de dir que es farà amb 
aquesta moció, jo penso que no. Per això dic que si no estan d’acord, retirin-la.  
 
Comenta el senyor ALCALDE: Sí, sí, és una potestat que tenen de retirar-la si volen. 
 
A continuació pren la paraula el regidor senyor JIMÉNEZ: Si decideixen ja no cal que 
parli. 
 
Demana el senyor ALCALDE: Han pres alguna decisió senyors ponents? 
 
Continua el senyor JIMÉNEZ: Agraeixo que depengui de mi la seva decisió, bé a de ser 
molt important el que vaig a dir, però no hi haurà cap sorpresa. O sigui, la sorpresa és 
que la llei s’ha de complir independentment del que ara es voti. Independentment del 
resultat la llei s’haurà de complir. Llavors, també heu de tenir en compte que l’acord 
hauria de ser per unanimitat, perquè sinó, evidentment, és la llei la que en cas que no hi 
hagi acord s’haurà d’aplicar, que és en tots els casos. Per tant, en fi, no sé quines 
sortides li queden. Si depèn de la meva explicació retiri la moció. 
 
Respon el regidor senyor GONTÁN: No, no, és el dubte de retirar-la o no retirar-la, si hi 
ha capacitat d’arribar aquí a un acord. Si hi ha capacitat d’arribar a un acord complint en 
gran part els criteris de la llei, perquè diguem-ho clar... Miri, l’explico la primera 
experiència:  
L’Ajuntament de Granollers, en el qual em tocar fer el control de ser representant de 
zona del meu partit l’any 99, era “campi qui pugui”. Gràcies a un recurs que van 
presentar a la Junta Electoral perquè l’ajuntament no havia posat els espais per penjar 
propaganda electoral, la Junta Electoral va convocar a tots els partit dos dies abans de 
començar la campanya electoral i es haver de fer un repartiment. Evidentment, els 
partits majoritaris, recordo l’actitud del PSC, i no vull dir res. 
 
Interromp el senyor ALCALDE: Aquí podem explicar batalletes tots si vol, no ens 
expliqui la seva vida i anem de cara al gra. 
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Continua el senyor GONTÁN: L’actitud del PSC era “cony estic perdent poder”, 
d’acord? Però arrel d’allò, l’Ajuntament de Granollers, les eleccions següents, no les 
municipals, totes, convoca als partits que es presenten, arriben a un acord, el signen i 
posen plànols de la ciutat amb els fanals, els signen i el porten.  
I això és el que es pretenia, l’esperit d’aquesta moció és això.  
 
Interromp el regidor senyor COLOMÉ: Ferran, prefereixo perdre poder però que tot 
estigui ordenat. 
 
El senyor GONTÁN comenta: Si aquest és l’acord i això s’inclou. 
 
El senyor COLOMÉ diu: Les Franqueses ha d’estar ordenada. 
 
Continua el senyor GONTÁN: Si això s’inclou a la moció, hi ha un compromís per part 
de tothom d’arribar a l’acord amb els criteris de repartiment que marca la LOREC, 
endavant. 
 
Intervé el senyor ALCALDE: Sí, però, senyor Gontán, vostè creu que els disset podrem 
arribar a un acord? Tots els que estem aquí? 
 
Respon el senyor GONTÁN però ho fa sense micròfon. 
 
Comenta el senyor ALCALDE: Per això ho dic. Precisament per això ho estic dient.  
 
Comenta el senyor GONTÁN: Però el dia 22 d’abril quan les tinguin presentades totes 
les candidatures. Però si aquí hi ha el compromís els que no hi són aquí o agafen el 
compromís o estaran en pitjors circumstàncies. És més senzill, vull dir, el que surti 
d’aquí pot ser més raonable, més normal, millor per tothom; que aplicar la LOREC. 
 
Respon el senyor ALCALDE: A veure, la LOREC tenim l’obligació d’aplicar-la, el que 
passa és que sempre el detall d’una prescripció és pot matissar i aprofundir o emmarcar 
més. 
 
Pregunta el regidor senyor PROFITÓS: Quant temps fan que tenen l’obligació 
d’aplicar-la?  
 
Respon el senyor GONTÁN: Des de l’any 85. 
 
Seguidament pren la paraula el regidor senyor JIMÉNEZ: Estem d’acord en que s’ha 
d’acotar els espais, s’han de definir els espais, per ordenar i que no passi que tothom 
pugui posar on sigui. Això no és la discussió, la discussió és un cop determinat els 
espais que s’apliqui la llei, si és que no estem dient altra cosa. 
 
Interromp el senyor GONTÁN: Miri, això és fàcil. Si arribem a un acord aquí o 
acabarem anant a la Junta Electoral de Zona. És així de senzill. 



Ple 31/03/2011 – pàg. 46 

 
Comenta el senyor JIMÉNEZ: No, depèn del que vostè proposi. 
 
Respon el senyor GONTÁN: Si ja li estem proposant. 
 
Continua el senyor JIMÉNEZ: Si està proposant el que li estem dient de que si 
l’ajuntament comptabilitzarà els llocs a on realment es pot posar publicitat, siguin els 
carrers que siguin, això és fàcil arribar a un acord, però sempre que es compleixi la llei. 
I aquí el que sembla és que no es vulgui complir la llei. 
 
El senyor GONTÁN diu: No, no. 
 
El senyor JIMÉNEZ continua: El que es vol és que aquí tothom pugui fer com fins ara, 
posar-ho a on vulgui, doncs no senyor. Una vegada per totes s’ha de posar ordre. 
 
Comenta el senyor GONTÁN: Senyor Jiménez, en cap moment de la moció estem dient 
això. 
 
Intervé el senyor ALCALDE: Demano als senyor regidors que acabin ja la discussió i o 
passem a votació o votem o retiren el punt. Al proper Ple tenim termini per parlant-ne, 
retirin la moció i en parlem. 
 
Responen els regidors senyors GONTÁN i PROFITÓS: Retirem la moció. 
 
Finalitzades les intervencions, es retira la moció i la Presidència dóna pas al següent 
punt de l’ordre del dia. 
 
 
11. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL ERC-EV-AM DE 
SUPORT A ACCIÓ CULTURAL DEL PAÍS VALENCIÀ I A L'ARRIBADA DE 
LES EMISSIONS DE TV3 AL PAÍS VALENCIÀ.- El senyor Secretari llegeix la part 
dispositiva de la moció: 
 
Les emissions de TV3 al País Valencià s’han pogut veure gràcies a l’esforç i al treball 
que han fet molts ciutadans a través d’Acció Cultural del País Valencià.  
 
Ara, però, després d’un llarg procés de setge per part del govern de la Generalitat 
Valenciana format pel Partit Popular i encapçalat pel seu president Francisco Camps, 
aquests han aconseguit el seu objectiu pel qual ACPV s’ha vist obligada a deixar de 
reemetre el senyal que permetia les emissions de TV3 en aquest territori. 
 
Tal i com declara Acció Cultural del País Valencià (ACPV): “Reunida la Junta 
Directiva d’Acció Cultural del País Valencià el dijous 17 de febrer del 2011, ha pres la 
decisió de cessar les emissions de TV3 al País Valencià. Això és provocat per les 
renovades amenaces de noves multes del govern valencià. La nostra entitat ja ha pagat 
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una primera multa de 126.943,9 euros i ara ha de fer efectives dues multes més que 
sumen 600.000 euros. La data límit per a fer-ho és el 20 de març, si no volem que 
s’inicie el procés de constrenyiment i embargament de comptes corrents, ajudes i 
propietats, com l’Octubre Centre de Cultura Contemporània. Ara, a més, se’ns 
amenaça amb noves multes que significarien 120.000 euros més cada mes”. 
 
La continuïtat d’aquestes emissions són de vital importància per a la normalització del 
català en el conjunt del seu àmbit lingüístic, i de les relacions entre Catalunya i el País 
Valencià. D’altra banda, davant del fet que cada dia tenim accés a més televisions en 
llengües i continguts ben diversos, la resposta d’un govern no pot ser mai la censura 
d’un canal en particular, sinó garantir l’accés dels ciutadans a la més àmplia oferta, com 
a mostra de pluralitat informativa i de llibertat d’expressió. 
 
És per tots aquests motius que el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya 
+ Els Verds proposa al Ple de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès l’aprovació 
dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- MANIFESTAR el nostre rebuig a les pressions exercides per part del Govern 
valencià sobre Acció Cultural del País Valencià. 
 
Segon.- EXPRESSAR el nostre convenciment que les emissions de TV3 al País Valencià 
són una mostra de normalitat en l’exercici de la llibertat d’expressió, la pluralitat 
informativa i la promoció de la llengua. 
 
Tercer.- REFERMAR el nostre suport a l’arribada d’un acord entre els governs de 
Catalunya i el País Valencià perquè tots els respectius canals de ràdio i televisió 
autonòmiques arribin als dos territoris amb normalitat, i demanar al Govern de 
Catalunya que consideri una prioritat el tancament d’aquest acord el més aviat 
possible. 
 
Quart.- FER ARRIBAR aquest acord al Ministeri d’Indústria, al Govern de Catalunya, 
al de la Generalitat Valenciana i a Acció Cultural del País Valencià. 
 
El senyor President obre el torn d’intervencions. 
 
Pren la paraula el regidor senyor PROFITÓS: L’altre l’he defensat quan ja havíem 
parlat quatre o cinc regidors entre mig, però jo diria que no. 
 
Seguidament pren la paraula el regidor senyor BADIA: Tinc una esmena per aquesta 
moció per presentar. Senyor Secretari, és una moció que s’ha aprovat ja varis 
ajuntaments. 
 
Comenta el senyor ALCALDE: Doncs, podia haver avisat abans. 
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Demana el regidor senyor GONTÁN: La pregunta és: substituir el que proposem 
nosaltres per tota aquesta moció? 
 
Respon el senyor BADIA: No, substituir no. Aquesta moció s’ha presentat a varis 
ajuntaments i s’ha aprovat i alguns d’Esquerra Republicana. Substituir no, vull dir, 
acoplar-hi això. 
 
Comenta el regidor senyor PROFITÓS: Perdó. Algú s’ho ha acabat de llegir? 
 
Es realitza un recés de cinc minuts. 
 
Intervé el senyor ALCALDE: Molt bé, prosseguim. Senyor Badia, té alguna cosa a dir 
respecte a l’esmena a la moció? 
 
Respon el regidor senyor BADIA: S’ha quedat que passem aquesta moció, la que ha 
presentat Esquerra - Els Verds, i l’altra la passarem al proper Ple. 
 
Comenta el regidor senyor PROFITÓS: O sigui, retira l’esmena, per entendre’ns. 
 
Respon el senyor BADIA: Sí. 
 
El senyor ALCALDE comenta: Molt bé, doncs, per tant, passem a votació sobre la 
moció. 
 
Finalitzades les intervencions, la Presidència dóna pas a la votació de la moció. 
 
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per unanimitat dels disset membres 
assistents, sobre els disset que de dret i de fet componen la Corporació, i per tant, amb 
el quòrum legal.  
 
Finalitzada la votació, la Presidència dóna pas al següent punt de l’ordre del dia. 
 
 
12. PRECS, PREGUNTES I MOCIONS.- El senyor President dóna pas al torn de 
precs i preguntes, tot recordant els regidors la conveniència que indiquin a qui van 
adreçades i de que disposen de cinc minut per grup municipal. 
 
Pren la paraula el regidor senyor TORNÉ: Voldria preguntar sobre la zona esportiva 
de Corró d’Avall, que no se’ns ha aclarit el tema de la propietat i el permís, si les obres 
tenen ja el permís d’intervenció pública pertinent perquè sigui correcte l’expedient o 
no, i si es reafirma de la propietat si es GISA al final o no. 
I també un altre pregunta que no s’havia contestat, és el requeriment que va arribar de 
la Conselleria sobre l’expropiació dels terrenys a l’entorn de la ronda, si ens demanen 
més diners i quina quantitat ens demanen per pagar l’ajuntament? 
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Seguidament pren la paraula el regidor senyor ROSÀS: Vull saber, que ja es va dir, 
perquè va convocar la Junta General de l’empresa pública Entorn Verd, a la una del 
migdia, era un dimarts, i aquell dia el Barça no jugava ho podia haver convocat per la 
tarda. I ens agrada als regidors complir amb el nostre acte de regidor i poder assistir a 
aquestes convocatòries, però clar, a la una del migdia hem de comptar que la gent 
treballa. 
 
A continuació pren la paraula el regidor senyor GONTÁN: Un prec. Al Ple passat vaig 
explicar que hi havia queixes perquè no arribaven les cartes de la Diputació, que 
l’empresa no les repartia bé, que inclús les llençava pel terra. Vostès van fer el 
requeriment a la Diputació, de la resposta de la Diputació m’abstindré de fer 
comentaris, però bé a dir alguna cosa així com “hem contractat una empresa que es va 
presentar a un concurs perquè era més barata però si no té capacitat per arribar a tot 
arreu, doncs, com Correus, que era l’altre empresa que competia, té l’obligació del 
servei postal universal, doncs, les col·loca a Correus i les envia”. I per tant, li passava 
el mort a correus. 
Bé, per no entrar en més detalls, el que em sembla és que primer la Diputació és 
absurd, paguem dues vegades, l’empresa privada i després Correus, perquè també s’ha 
de pagar, amb lo qual els ciutadà surt perjudicat. 
Però a banda d’això tenim constància de les queixes que feien. No era culpable 
Correus sinó que la pròpia empresa a Corró d’Amunt pujava i ho feia de qualsevol 
manera. Però el que no tenim són proves, perquè si tinguéssim proves ja ho haguéssim 
dit. 
 
El prec ve de la següent manera. Demanaríem que l’ajuntament que estigui governat la 
propera legislatura, si s’ha de renovar l’acord amb l’Organisme de la Gestió 
Tributària, poses una clàusula de tal manera que el repartiment el fes Correus, perquè 
pagar dues vegades perquè ens facin la feina malament, doncs miri, els ciutadans 
tenim altres prioritats i les Franqueses hauria de ser modèlica amb això. 
 
Seguidament pren la paraula el regidor senyor PROFITÓS: Una pregunta molt curta 
perquè el soci m’ha deixat trenta segons. L’escriptura notarial que feia referència en el 
punt quatre, al tema dels terrenys de l’escola i tal, a l’últim Ple vaig preguntar que per 
què estava redactada en espanyol. Em van dir que ja s’ho mirarien i que em dirien el 
què, suposo que tots hem tingut un mes per mirar-ho, a veure si m’ho saben dir. 
 
El regidor senyor BADIA, pren la paraula: Pregunta pel senyor Marín. La rotonda que 
hi ha venint de Granollers quan s’acabarà? Les dues rotondes, hi ha la grossa i l’altra 
de més avall. Quan s’acabaran? Perquè hi havia un conveni amb les oliveres, no sé si 
s’han perdut o a on estan les oliveres. 
 
Després una altra pregunta, que aquesta és pel senyor Ribalta o senyor Randos. 
Resulta que en cosa de tres mesos, s’han arxivat més de quaranta multes de la Policia. 
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m’agradaria saber si és que la Policia no sap posar multes o per què s’arxiven les 
multes? 
 
I després una altra pregunta pel senyor Randos. He vist una proposta d’unes mini 
olimpíades a les escoles de Bellavista, que es faran el dia trenta del proper mes, i em 
quedo sorprès perquè Patronat d’Esports no organitza res, però el Patronat d’Esports sí 
que paga sis mil euros d’aquestes olimpíades, i això pertany a l’Oficina Tècnica del 
Pla de Barris de Bellavista. per què es fan? Crec que no són necessàries perquè fa dos 
mesos que ja n’han fet unes. 
 
Pren la paraula la regidora senyora GARCÍA: Tots hem vist que en els últims dies han 
fet moltes inauguracions i festes i de més events, i en totes un petit piscolavis, un 
catering. Molta gent m’ha preguntat que, quin és l’import de tots aquests piscolavis? 
Ja sé que ara no m’ho podrà dir perquè no tindrà aquí els números, però li prego que 
m’ho enviï per correu, i suposo que sí que sabrà quina és la empresa que ho fa i si és 
d’aquí de les Franqueses? 
 
Després. L’obra del final del carrer Aragó, al parc nou. Jo crec que l’obra ja està 
acabada. Aquella obra, cap al final, hi ha una com una carril bici que arriba a les 
escales i acaba amb unes voreres, bé no sé com es diuen tècnicament, són com unes 
maons de ciment, si ha anat per allà ja sabrà que és. Aquests maons o panots la 
majoria estan solts, no estan enganxats amb ciment, està sense acabar, crec. Això és un 
perill perquè qualsevol nen ho pot agafar i es pot fer mal. Si us plau, aneu a mirar-ho i 
si això, crec que li correspon posar-ho bé a l’empresa, no a l’ajuntament. 
 
Intervé el senyor ALCALDE: Jo li diria al senyor Torné que tenim els permisos per 
escrit dels propietaris de la zona esportiva i que s’acabarà.  
Amb el tema del requeriment. Estem negociant amb la Conselleria l’import que se’ns 
demana. Té algun dubte? Ho ha entès? Doncs, ja li dic al senyor Secretari ara que li 
faci arribar per correu. 
Jo li dic que tenim el permís dels propietaris perquè allà vostè sap, i tots els veïns 
també saben, que hi ha una utilització per uns horts, hi ha una mena de barraques, hi 
ha un mur, i això tenim el permís per renovar-ho i que es pugui fer el parc. Ja li dic jo 
que el tenim. 
Per això m’estranya que faci la pregunta, si és públic. No, és de l’ajuntament. Senyor 
Torné va signar vostè el conveni.  
 
Al senyor Dia. Jo ja li vaig explicar en el seu moment. Hi ha dos temes: el dia i l’hora. 
El dia era preceptiu que se celebrés abans del 31 de març perquè aquest dia s’havia de 
celebrar un Consell d’Administració amb els acords o no acords de la pròpia Junta. Els 
acords o no acords que es van portar a terme a la Junta era preceptiu, també, segons la 
legislació mercantil, que si algú havia de donar fe fos un notari, i en el requeriment 
que vam fer al notari ens va dir que només podia en aquesta hora, que no es podia 
combinar amb una altra hora. També per una qüestió econòmica perquè si 
aconseguíssim que vingués a una altra hora el cost era molt més elevat. Per això vam 
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decidir que es celebres a la una del migdia. De totes maneres, li recordo que vostès 
cobren una dieta molt important per assistir a la Junta General que va durar poc més de 
mitja hora i que cobraran aquesta dieta. Per tant, vostès han de saber que si vostès 
volen ser regidors han de fer compatible, de vegades, actes o situacions que no 
necessàriament han de ser al vespre. I això ha succeït ara i succeïa abans quan vostès 
estaven a l’equip de govern. Per tant, em sobta que se’n estranyi. 
 
Al senyor Gontán. És veritat això, nosaltres vam requerir immediatament a la 
Diputació i la resposta va ser més o menys la que vostè ha dit. Nosaltres ja estem 
preparant una altra queixa perquè no pot ser que succeeixi això, que un grup de veïns 
del municipi no pugui rebre determinades cartes. De totes maneres, és un tema que es 
va tractar al Consell de Poble de dilluns, per la problemàtica amb Correus i tot això, i 
estem a sobre, esperem que la Diputació en sigui conscient. 
De totes maneres, si vostè demana una cosa, per la propera legislatura demani-ho 
també a la propera legislatura. Un prec és una demanda. A la propera legislatura potser 
molts regidors d’aquí no hi són. Em sobta. 
 
Aquí tinc l’escriptura notarial, senyor Profitós, i em diu el senyor Secretari que per 
aquí ho diu: “Leo integramente, en alta voz y en un solo acto esta escritura redactada 
siguiendo la Ley de Política Lingüística a los comparecientes por su elección, previa 
advertencia i renuncia al derecho que tienen de hacerlo por sí, segun el artículo 193 del 
Reglamento Notarial. Hacen constar su consentimiento y firman conmigo.” 
 
Comenta el regidor senyor PROFITÓS: Aquí el que passaria és que estan llegint 
aquesta escriptura en la llengua que han triat els compareixents. Pot ser que 
l’Ajuntament de les Franqueses comparegui en aquesta escriptura. 
 
Respon el senyor ALCALDE: Sí. Si hi ha una persona que demana, pel seu origen o 
perquè no entén el català i el notari accedeix, l’ajuntament pot accedir-hi si vol, clar. 
 
El senyor SECRETARI dona explicacions però ho fa sense micròfon. 
 
Respon el senyor PROFITÓS però ho fa sense micròfon. 
 
Comenta el senyor ALCALDE: No tergiversi les coses. Algú ho va demanar en 
castellà. Si demanàvem una redacció d’una escriptura com aquesta en dos idiomes, era 
molt car. L’escriptura és un document privat. És el doble de car, vostè ho ha dit.  
 
Continua el senyor PROFITÓS però sense micròfon. 
 
El senyor ALCALDE continua: Jo entenc que vostè, si hagués tingut la responsabilitat 
que en aquell moment tenia l’ajuntament, hagués fet la despesa i hagués pagat per 
duplicat, i n’hagués fet un. Doncs, no ho entenc. 
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Respon el senyor PROFITÓS: Normalment qui paga les despeses de l’escriptura és qui 
tria l’idioma en que es redacta. Em serveix la seva explicació. 
 
El senyor ALCALDE continua responent: El senyor Badia que ha exercit durant algun 
temps la responsabilitat de regidor d’Obres i Serveis, hauria de saber que els arbres 
tenen un període de transplantament i hauria de saber que el projecte de la rotonda 
d’entrada a les Franqueses des de Granollers, l’arbrat que hi ha són oliveres, i les 
oliveres tenen un moment de transplantament que no correspon amb la majoria dels 
arbres, que sol ser en el període d’hivern. No ho sap això? No? 
Sí senyor Rosàs, el pots trasplantar quan vulguis però el risc que corres quan les 
temperatures sota cero i les precaucions que has de prendre per temes de que es pot 
morir o que pot agafar infeccions són molt grans, i això també ho hauria de saber. 
 
El regidor senyor ROSÀS fa comentaris al respecte però sense micròfon. 
 
Respon el senyor ALCALDE: I va matar moltes oliveres, ja ho sé. És una qüestió de 
precaució. Si els tècnics diuen que és més recomanable fer-ho quan la temperatura és 
més suau... no, si la temperatura supera els vint-i-cinc graus tampoc seria 
recomanable. És una qüestió tècnica. Tots els que estan aquí ho poden per internet o a 
un manual de jardineria i se sap que és més recomanable fer el transplantament de les 
oliveres quan no fa molt fred. Si volen fer polèmica d’això no en tenen ni idea. Per 
sort nosaltres creiem als tècnics i creiem els seus criteris. 
 
El tema del piscolavis. Aquells que conec les empreses que els han fet li puc dir que 
són de les Franqueses. Per exemple, una empresa de restauració que està aquí al 
polígon, que a més té uns preus molt competitius. Ja procurem utilitzar proveïdors de 
les Franqueses sempre que és possible. Vingui vostè a consultar-ho. 
 
I els panots a que es referia al final del carrer Aragó. Les empreses tenen la 
responsabilitat i l’obligació d’algunes coses, i em sembla que els serveis tècnics ja li 
han requerit aquest tema.  
 
Ara que, si ja s’ha acabat. Això ho havia de dir abans, home!. Va, encara hi ha 
preguntes per respondre, però va. 
 
Seguidament pren la paraula el regidor senyor JIMÉNEZ: Volia preguntar sobre 
l’abonança dels comptes de l’ajuntament. Jo li vull fer una reflexió i que aquesta 
resposta si m’he la vol donar la faci pensant en el moment d’ara i que el dia 23 de 
maig depenent del que vostè hagi dit podrem donar fe o no en podrem donar fe. 
L’empresa Entorn Verd, si fora seva, vostè creu que l’hauria de tancar ara mateix? 
 
Continua les respostes el regidor senyor RANDOS: Al senyor Badia sobre les mini 
olimpíades que diu que hem fet no sé quan. Si m’ho pot dir? És un projecte d’esport i 
salut que hem preparat des del Pla de Barris. Vull dir, hem cregut que no li tenim que 
donar més feina a la gent del Patronat d’Esport, però és un projecte del Pla de la Llei 
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de Barris, que l’hem presentat a la Generalitat i ha donat el vist-i-plau i ens ha dit que 
està molt ben fet. 
 
Sobre les multes arxivades. Si vol ser més explícit? És que no sé a que es refereix. 
Vull dir, multes que s’arxiven per error sempre n’hi ha, per error dels agent o per error 
de forma i per recursos que fa la gent. Vull dir, almenys des de que jo porto aquesta 
àrea, no tinc afany recaptatori. Vull dir, si a mi em ve un ciutadà i em porta proves de 
que aquella multa està mal posada, si ho crec convenient, clar que la traiem, amb les 
proves que aporti. Si vostè es refereix a una altra cosa, digui’m que és. 
 
El regidors senyors BADIA i RANDOS fan comentaris però fora de micròfon. 
 
Intervé el senyor ALCALDE. No té torn de rèplica, però com molts projectes que 
s’han portat a terme de la Llei de Barris, el finançament és el 50% de l’àrea 
corresponent i, que jo sàpiga, olimpíades és un concepte que fa referència a esports, i 
el 50% de la subvenció atorgada per la Generalitat de Catalunya. I així és com es 
finança. 
No, no, és vostè que no ho sap. No. S’està equivocant de ple. Totes les aportacions 
fetes a Llei de Barris signifiquen el 50% de la subvenció, totes. I la resta les ha de 
suportar l’àrea corresponent. I això sí que ho hauria de saber. 
 
Li contestaré al senyor Ferran Jiménez. Vostè feia referència als comptes de 
l’ajuntament. És veritat que considero que els comptes d’aquest ajuntament estan molt 
sanejats i això es pot comprovar amb números. He parlat abans de l’índex 
d’endeutament. És veritat que per les circumstàncies que s’han produït durant aquests 
últims tres anys hem amortitzat molt de crèdit, molt; no hem generat nou endeutament, 
com han generat molts municipis, entre d’altres coses perquè no teníem pressupost. 
Per tant, això és una política d’austeritat claríssima, tres anys que altres municipis han 
generat endeutament i nosaltres no n’hem generat. Això ens ha permès que amb 
aquells recursos que altres ajuntaments han augmentat el seu endeutament, nosaltres 
no n’hem generat. Això ens ha permès que amb aquells recursos que altres 
ajuntaments han augmentat el seu endeutament, nosaltres reduíssim aquest 
endeutament, això són números; hem passat del 87% d’endeutament respecte als 
ingressos ordinaris del pressupost al 64% d’aquest endeutament. Jo penso que molts 
ajuntaments de la comarca i de tota Catalunya estarien encantats de tenir uns números 
com aquests, són diferents circumstàncies les que han portat aquí. Vostè sap que hem 
tancat repetidament els exercicis. (Ara faig referència a Entorn Verd, esperi, però 
vostè ha fet referència a això).  
El que no poden pretendre és dir una cosa i que jo no. Tinc dret a explicar-les. 
 
Deia que, com vostè sap hem tancat aquests exercicis amb un superhàbit de prop de 
tres milions d’euros en el pressupost ordinari de l’ajuntament, i això, són faves 
comptades, és així. Des d’aquest punt de vista, com a gestor d’aquest ajuntament això 
produeix una gran satisfacció i, t’agradi o no, per comparació amb d’altres 
ajuntaments que en aquests moments estan passant una situació molt complicada, no 
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és el nostre cas, per sort, i ara arribo a Entorn Verd, i això és per diferents motius. És 
veritat que ens han baixat molt els ingressos ordinaris, sobretot en temes d’obres i 
permisos i llicencies, però la política de contractació d’aquests anys ha estat molt 
limitada i, per tant, la despesa amb el capítol més important de qualsevol pressupost, 
que és Capítol I, es manté amb menys del 25%; quan ajuntaments que tenim al nord, al 
sud, a l’est i a l’oest, estan amb una despesa d’entre el 45-50% de Capítol I. Aquests 
ajuntaments quans els van baixat els ingressos ordinaris s’han vist amb l’aigua al coll. 
Nosaltres no requerim de cap pla de sanejament ni res; som un ajuntament que les 
entitats bancàries, si el demanéssim ens donen crèdit, cosa que no passa enlloc. Per 
tant, des d’aquest punt de vista i això és bastant objectiu, pot parlar amb el Banc de 
Bilbao, amb la Caixa de Catalunya, amb qui vulgui, és així.  
 
No és tan bona la situació de l’empresa pública Entorn Verd, evidentment, la situació 
és molt més complexa en aquest sentit. Per què? Doncs, perquè s’arrosseguen unes 
despeses d’un pla parcial, que és el Sector N, que va iniciar l’anterior equip de govern, 
amb una conflictivitat laboral i empresarial impressionant; que això obligava a moltes 
empreses a abandonar l’activitat; haver de pagar quatre milions d’euros; estic parlant 
d’empreses com FLOR DE LOTO, com LEVESTA, com SANDOZ, que havien de 
pagar imports de tres, quatre milions d’euros i sis milions d’euros, per una 
requalificació mal feta, perquè altres ajuntaments s’han ordenat zones d’indústria 
consolidada no urbanitzable i s’ha fet diferent, evidentment; i a més, una planificació, i 
vostè estava en aquest govern, que incloïa, i té molta responsabilitat aquí, que incloïa 
un tros de la Roca del Vallès, i vostè estava a Entorn Verd i vostè estava en aquest 
govern. Imagineu-se un ajuntament, quina responsabilitat, que agafa fa un polígon i es 
fica en el municipi veí. A mi m’agradaria que el públic sàpigues la realitat. 
 
Diversos regidors fan comentaris al respecte, però ho fan sense micròfon. 
 
El senyor ALCALDE intenta continuar: El senyor Jiménez que fa aquesta pregunta, va 
aprovar un pla que estava dins de la Roca del Vallès. Evidentment, els jutjats aquest 
pla que vostè va aprovar ficant-se en el municipi veí li van anul·lar, i en aquests 
moments està anul·lat. Jo penso que hi ha molta gent del públic que té ganes de saber-
ho això. 
 
Diversos regidors fan comentaris al respecte però sense micròfon. 
 
Continua el senyor ALCALDE: La qüestió és que un jutjat va anul·lar aquesta 
planificació. –(Vol callar si us plau)-. I per tant, aquesta mala planificació anul·lada 
pels jutjats, s’havien gastat els diners que generaven les quotes urbanístiques, i 
nosaltres per responsabilitat tenim aquesta planificació aturada perquè sinó se’ns 
anaven les empreses. I ja està. 
 
Passem al torn de precs i preguntes del públic. 
 
El President aixeca la sessió, de la qual, com a secretari estenc aquesta acta. 


