ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
Data: 24 de febrer de 2011
Caràcter: Ordinari
Horari: 20:00 a 21:45 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 dóna inici a l’acte: Molt bona nit a tothom. Benvingudes i
benvinguts al Ple Municipal de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès,
corresponent al mes de febrer.
Donarem inici a la sessió plenària amb el primer punt de l’ordre del dia, que és:
“aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió anterior”. Si algun dels regidors té alguna
esmena a aquesta acta? No?
Finalitzada l’intervenció, la Presidència dóna pas al següent punt de l’ordre del dia.

2.
DONAR COMPTE DE L'ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL, DE DATA 3 DE FEBRER DE 2011, PEL QUAL S'APROVA LA
SOL·LICITUD D'ADHESIÓ CONJUNTA AMB ELS AJUNTAMENTS DE LA
GARRIGA I DE L'AMETLLA DEL VALLÈS, COM A SECCIÓ DE LA
XARXA D'ESPAIS DE LA MEMÒRIA DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA.El senyor Secretari llegeix la part dispositiva de la proposta:
ATESA l’Ordre IRP/91/2010, de 18 de febrer, per la qual es crea la Xarxa d’Espais de
Memòria Democràtica, publicada al DOGC núm.5576 (document adjunt), que té per
objecte recuperar la memòria democràtica a través de la posada en valor, la
senyalització i la difusió del patrimoni memorial pel període 1931-1980, i atès que
l’Ajuntament de la Garriga, l’Ajuntament de l’Ametlla del Vallès i l’Ajuntament de les
Franqueses del Vallès tenen com un dels seus objectius la gestió i el manteniment del
patrimoni històric i memorial del seu municipi posant-los a l’abast dels ciutadans.
ATÈS que l’Ajuntament de la Garriga és titular del Refugi antiaeri de l’Estació i cotitular de l’Aeròdrom de Rosanes, i que els Ajuntaments de l’Ametlla del Vallès i les
Franqueses del Vallès són co-titulars de l’Aeròdrom de Rosanes.
VISTA la proposta de sol·licitud d’adhesió a la Xarxa d’Espais de Memòria
Democràtica de Catalunya (document adjunt).
AQUESTA Àrea de Cultura, Educació, Infància i Joventut proposa a la Junta de Govern
local, de conformitat amb el disposa el decret d’alcaldia núm. 319/2008, de 27 de març.
l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- SOL·LICITAR, conjuntament amb els Ajuntaments de la Garriga i de l’Ametlla
del Vallès, a la Direcció General de la Memòria Democràtica l’adhesió com a secció
de la Xarxa d’Espais de Memòria Democràtica de Catalunya.
Segon.- NOTIFICAR aquest acord als ajuntaments de la Garriga i de l’Ametlla del
Vallès i a la Direcció General de la Memòria Democràtica.
El senyor President obre el torn d’intervencions.
No hi ha intervencions.
Finalitzades les intervencions, 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 17 DE FEBRER DE 2011, PEL QUAL S'APROVA
DECLARAR EL DIA 24 DE MARÇ COM A FESTIVITAT DE LA POLICIA
LOCAL DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS.- El senyor Secretari llegeix la
part dispositiva de la proposta:
ATÈS que la policia local de les Franqueses del Vallès s’ha consolidat en els darrers
anys dintre dels serveis que ofereix l’Ajuntament i també entre la resta de cossos de
policia.
TENINT EN COMPTE que han estat moltes les col·laboracions i els serveis que la
nostra policia local ha realitzat durant la seva història, un treball diari que ha marcat una
dinàmica de servei i que de ben segur ha participat en el progrés i creixement del nostre
poble i dels seus veïns i veïnes.
ATÈS que aquest grau de maduresa ha de retroalimentar-se amb actuacions que per una
part facin expressió del recolzament institucional, per altre una motivació necessària als
agents i per altre l’expressió pública d’aquest sentiment.
ATÈS que la millor expressió és la definició d’un dia patronal, un dia de festivitat del
cos, dia que tenen totes les organitzacions policials de prestigi i que el reglament
orgànic en vigor preveu per la nostra policia local, per exemple en el paràgraf 4t de
l’article 167:
“l’acte de lliurament o d’imposició de les condecoracions s’ha de fer amb la
rellevància pública i adequada, preferentment en el dia de la festivitat del cos.”
TENINT EN COMPTE que la nostra policia s’ha definit com un servei de protecció
dels veïns i veïnes davant dels “mals usos” d’uns pocs, però també de protecció de la
terra, del medi ambient, urbà i agrícola, però especialment agrícola; responent a les
característiques del nostre municipi.
ATÈS que aquesta realitat d’avui no és nova, les nostres terres es varen tenyir de sang el
24 de març de 1485, segons les cròniques, 200 pagesos van perdre la vida a terres de
Llerona en defensa dels drets dels pagesos, per defensar els drets dels que treballen la
terra enfront dels “mals usos feudals”.
TENINT EN COMPTE que aquest sacrifici màxim va marcar segons els historiadors el
principi de la fi dels mals usos feudals, la història recull aquest episodi com la “Segona
Remença”.
ATÈS que els episodis així com el sacrifici no són comparables però sí el sentit dels
fets.

VIST la necessitat d’establir en el calendari anual un dia per la festivitat de la policia
local.
AQUESTA Àrea de Seguretat Ciutadana 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
ACORD:
Primer.- DECLARAR el dia 24 de març com dia de la festivitat de la policia local de les
Franqueses del Vallès, en reconeixement de les nostres arrels i en la voluntat de
mantenir l’ideal REMENÇA:
“Defensa de la nostra terra davant dels mals usos”
Segon.- NOTIFICAR aquest acord al Coordinador d’Administració i Atenció
Ciutadana de la Corporació.
Tercer.- DONAR COMPTE d’aquest acord en la propera sessió que realitzi el Ple de
l’Ajuntament.
El senyor President obre el torn d’intervencions.
No hi ha intervencions.
Finalitzades les intervencions, la Presidència dóna pas al següent punt de l’ordre del
dia.

4.
NOMENAMENT DEL SR. ÀNGEL PROFITÓS MARTÍ COM A
VOCAL DEL CONSELL DEL POBLE DE CORRÓ D'AMUNT, EN
REPRESENTACIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D'ERC-EV-AM.- El senyor
Secretari llegeix la part dispositiva de la proposta:
ATÈS que el Sr. Ferran Gontán Ferrer, portaveu del grup municipal d’ERC-EV-AM i
membre del Consell del Poble de Corró d’Amunt, ha presentat un escrit, de data 8 de
febrer de 2011 (RE 2011/1042), en què comunica la intenció del grup que el regidor Sr.
Àngel Profitós Martí el substitueixi com a vocal del Consell del Poble esmentat.
DE CONFORMITAT amb allò que disposen els estatuts del Consell del Poble,
l’Alcalde proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents
ACORDS:

Primer.- NOMENAR el Sr. Àngel Profitós Martí com a vocal del Consell del Poble de
Corró d’Amunt, en representació del grup municipal d’ERC-EV-AM i en substitució del
Sr. Ferran Gontán Ferrer.
Segon.- NOTIFICAR-HO a les persones interessades, al grup municipal d’ERC-EV-AM
i al President i a la Secretària del Consell del Poble de Corró d’Amunt.
El senyor President obre el torn d’intervencions.
Pren la paraula el regidor senyor ROSÀS: Bona tarda. Nosaltres no ens oposarem a que
Esquerra hagi decidit fer aquest canvi. És lícit, són ells, nosaltres els hi votarem a favor.
L’única cosa és que com a President del Consell de Poble m’hagi d’assabentar pel Ple
que hi hagi aquest canvi, vull dir, trobo que és una falta de respecte vers el Consell de
Poble i vers al President del Consell de Poble, només volia dir això.
Seguidament pren la paraula el regidor senyor PROFITÓS: En el darrer Ple vaig
comunicar això tant al senyor Alcalde com a vostè i així consta a l’acta de l’últim Ple,
no sé si m’explico? Vull dir, que se’n va assabentar vostè perquè hi era aquí i, a més, si
no recordo malament, però hi ha l’acta aquí, sí que vaig fer menció expressa a la seva
condició de President del Consell de Poble.
A continuació pren la paraula el regidor senyor GONTÁN: Martí, permetem un detall.
No és Esquerra qui ho decideix, som Esquerra Republicana més Els Verds. D’acord?
D’altra banda, res més que agrair les crítiques i els suports que he rebut, però crec que
era més honest que algú de Corró d’Amunt hi estigués que no pas jo.
Finalitzades les intervencions, la Presidència dóna pas a la votació de la proposta.
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.

5.
NOMENAMENT DEL SR. ANTONI RIERA CORTÈS COM A VOCAL
DEL CONSELL DEL POBLE DE CORRÓ D'AMUNT, EN REPRESENTACIÓ
DELS VEÏNS DE L'ESMENTAT NUCLI DE POBLACIÓ.- El senyor Secretari
llegeix la part dispositiva de la proposta:
ATÈS que el passat dia 3 de febrer, el Sr. Àngel Profitós Martí va prendre possessió
del càrrec de regidor de l’Ajuntament.
ATÈS que immediatament després de prendre possessió, el Sr. Profitós -que havia
estat nomenat, per acord del Ple de l’Ajuntament de data 27 de setembre de 2007,

ratificat el dia 29 de novembre de 2007, com a vocal representant dels veïns del
Consell de Poble de Corró d’Amunt- va manifestar la seva intenció de renunciar a
aquest càrrec per tal de facilitar el nomenament d’un altre/a veí/veïna al mateix
Consell del Poble.
ATÈS que el Ple de l’Ajuntament havia aprovat en la sessió de data 27 de setembre de
2007 abans esmentada el nomenament del Sr. Antoni Riera Cortès com a representant
dels veïns al Consell del Poble de Corró d’Amunt, encara que després el va deixar sense
efectes per encabir al Consell un representant de la parròquia de Corró d’Amunt.
DE CONFORMITAT amb l’informe de la Secretaria municipal, l’Alcalde proposa al
Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- NOMENAR el Sr. Antoni Riera Cortès com a vocal del Consell del Poble de
Corró d’Amunt, en representació dels veïns del nucli i en substitució del Sr. Profitós
Martí.
Segon.- NOTIFICAR-HO a les persones interessades i al President i a la Secretària del
Consell del Poble de Corró d’Amunt.
El senyor President obre el torn d’intervencions.
Pren la paraula el regidor senyor ROSÀS: Bé, aquí sí que ningú havia dit res, ni
vosaltres. Jo crec que hauria d’haver estat el Consell de Poble qui fes la proposta a
l’Ajuntament de que entrés aquesta persona i ho vam dir el dia de la Comissió
Informativa. Abans de les eleccions ens queda un Consell de Poble, no hi posarem cap
pega, vull dir, endavant, però creiem que no s’ha fet bé. No és té en compte ni al
President ni al Consell de Poble en sí. Si això és la política de participació ciutadana,
em sembla que hem d’aprendre molt i hem de canviar.
El senyor ALCALDE comenta: Senyor Rosàs, jo només li recordaré que quan es va
iniciar la legislatura i un cop s’havia de constituir el nou Consell de Poble, es va obrir
un procés participatiu a nivell popular per triar els representants dels ciutadans de
Corró d’Amunt, en el propi Consell de Poble.
En el moment en que el senyor Àngel Profitós deixa la vacant com a representant dels
ciutadans i agafa la representació en nom d’Esquerra Republicana – Els Verds, mirem
aquest procés participatiu. Hi participa activament la pròpia secretaria del Consell de
Poble de Corró d’Amunt i el Secretari de la Corporació, i veuen que dins del procés de
participació per triar al representants del ciutadans hi havia una persona que finalment
no va ser escollida i no hi havia cap més vacant. Aleshores, se li pregunta a aquesta
persona si atenent a que durant aquesta legislatura va tenir la voluntat de ser
representant dels ciutadans en el propi Consell de Poble, si hi estaria disposat. I aquest
ha estat el procés.

Precisament pel que vostè diu només queda un Consell de Poble fins les eleccions, en
tot cas en poden quedar dos o com a molt tres fins a la nova constitució del proper
Consell de Poble a la propera legislatura. Penso que tampoc era adient obrir tot un
procés de representació ciutadana per un, dos o tres consells de poble, em sembla que
era el més correcte per complir els estatuts i també per complir el procés de
participació ciutadana que fa quatre anys hi va haver.
El senyor ROSÀS respon: Jo no dic que no sigui correcte, el que sí que no és correcte
és la manera en que s’ha fet. Jo com a President del Consell de Poble no en sabia res
fins la setmana passada a la Comissió Informativa i cap membre del Consell de Poble
en sap res. Em sembla que hagués estat bé primer fer aquesta consulta que s’ha fet
amb el Secretari, i això, haver-me-la fet també a mi com a President.
Nosaltres, ja dic, sabem que és veritat, que en Riera va estar bastant nomenat per
aquest Ple, que després va entrar a la Parròquia de Corró d’Amunt i ell es va quedar
fora, que ell va renunciar a aquest càrrec a favor de l’Àngel Profitós.
Escolti, amb això no tenim res a dir. Ell va ser un dels que es va presentar, si faltés
més temps, jo estic d’acord que s’hauria d’obrir un procés, però d’un consell que
queda i per dues internes que queden abans de les eleccions, no cal, jo no hagués tocat
cap membre. Ens va semblar, per l’Àngel Profitós, que sí que quedava més bé i era
més legal fer-ho d’aquesta manera. Del que jo em queixo és que vostès s’han saltat el
Consell de Poble, la participació ciutadana vostès se la salten, d’això és del que em
queixo, no de la persona, ni del grup, ni res, jo em queixo de com ho han fet vostès.
El senyor ALCALDE aclareix: A mi em sembla que ja li he explicat molt clar que ha
estat un procés portat a terme i conduit des d’un bon principi per aquest Secretari i per
la secretaria del Consell de Poble. Que vostè com a President del Consell de Poble
potser hi hauria de tenir aquest vincle. En tot cas, durant aquest procés, potser, ha estat
la secretaria qui ha oblidat d’informar-lo. Com a funció de secretaria, igual que el
Secretari d’aquesta Corporació, el senyor Lluís Muñoz, em va informar a mi quan el
procés ja estava iniciat, es podria haver fet igual.
Finalitzades les intervencions, la Presidència dóna pas a la votació de la proposta.
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.

6.
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.
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.
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: Al nostre grup creiem que no necessitem en
aquests moment més creixement urbanístic a les Franqueses, o sigui, que ara no toca,
diríem.
Vostè va ser qui va signar aquest conveni amb els propietaris i no l’ha portat a terme.
Creiem que després de dos anys no cal venir amb presses. Dos anys o dos anys i pico
que es va signar el conveni que no s’ha complert, creiem que no fa falta cap pressa. Si
més no, creiem que hi han altres formules per portar endavant aquesta cessió d’aquests
terrenys on està construïda l’escola, i que no sigui amb més pisos i amb més cases per
les Franqueses.
Respon el senyor ALCALDE: Jo faré una mica de memòria i d’antecedents del procés
perquè potser alguns dels espectadors no tenen tota la informació.
Evidentment que hi han altres formules, vostès en van intentar una i van fracassar. La
Comissió d’Urbanisme, en un dictamen del febrer del 2009, els hi va dir que la
formula que vostès havien intentat per convertir els terrenys que avui en dia estan
ocupats per l’Escola Camins i que eren uns camps, en equipaments, no era legal i no
era viable, i aquí disposem d’aquest informe.
Jo, quan vostès van portar aquesta proposta a Ple, quan governaven, vaig utilitzar un
barbarisme per qualificar-la, em semblava que vostès estaven portant a terme un
“pelotazo”, -(està a les actes aquesta afirmació meva)-, estaven canviant uns camps de
conreu per uns terrenys industrials amb un valor incalculable. De fet, la pròpia
Comissió d’Urbanisme de Barcelona va declarar il·legal això i ho va comunicar a
aquest Ajuntament quan vostès encara estaven a l’equip de govern.
Nosaltres, quan varem arribar al govern, al març del 2008, amb la voluntat de portar a
terme la construcció de l’Escola Camins, vam explorar totes les formules legals i
aquesta ens va sembla que era la que ens facilitava més ràpidament i de forma més
correcta, poder construir una escola, com així s’ha fet, a l’Escola Camins. Aleshores,
aquest conveni va ser el fruit i el producte de parlar amb els propietaris i portar a terme
aquest desenvolupament urbanístic que no és tant i que en aquests moments
segurament no es portaria a terme.
Però li recordo que això és una formula que hem utilitzat per poder tenir una escola
que vostès s’havien compromès a fer i no havien fet.
Seguidament pren la paraula el regidor PROFITÓS: Tres qüestions.
La primera, per què l’escriptura pública en la que es formalitza aquesta cessió, una
escriptura en la que intervé el nostre ajuntament, no està redactada en català?
La segona, per què si en el Ple del juny del 2008 això es va aprovar per unanimitat
dels disset regidors, estem al 2011, i no s’ha seguit endavant amb el procés?
I la tercera, saber si s’ha avaluat el cost des de l’equip de govern i si s’han fet números
de quin seria l’import a pagar pel just-i-preu que preveu el propi conveni en el cas que
no es modifiqui el Pla General?
Respon el senyor ALCALDE: Això de l’escripturació en català no ho sé, farem les
consultes però suposo que deu ser una qüestió de registre o de notari.

Comenta el senyor PROFITÓS: El notari redacta amb la llengua que se li demana.
Continua el senyor ALCALDE: Segurament els propietaris ho van demanar. Ja ho
estudiarem i li donarem una resposta.
Es veritat que al mes de juny de 2008 aquest Ple, la majoria dels regidors que estem
aquí, varem votar a favor d’aquest conveni, que es veia positivament per construir una
escola i era la forma més ràpida, pràctica i correcte de portar-la endavant. Per tant, tot
això té un procés, en el moment en que s’aprova un conveni per portar a terme aquest
conveni s’ha de portar a una aprovació inicial del que diu aquest conveni i
posteriorment una aprovació definitiva i, per tant, és aquest procés el que portem ara.
Jo ara no recordo exactament però potser que en algun Ple l’haguem portat i persones
que inicialment havien votat a favor d’aquest conveni després sobtadament van
canviar d’opinió. Potser que sigui això, perquè es porta ara.
El cost de just-i-preu l’hem parlat moltes vegades, no ho hem calculat però seria una
despesa molt important per l’ajuntament, ara no tinc els números aquí, n’hem parlat
amb el senyor Interventor i amb els tècnics de l’ajuntament, en canvi el fet de portar
endavant el conveni propiciaria o facilitaria que l’ajuntament disposes de catorze
habitatge de protecció oficial, amb la qual cosa amb el conveni guanyem i amb el
pagament de just-i-preu, evidentment, l’ajuntament hi perd.
Si això ara no s’aprova la solució serà que s’haurà d’abonar als propietaris allò que
preveu el conveni i s’haurà d’abonar de les arques municipals, per tant, el fet que ara
no s’aprovi significarà que l’ajuntament tindrà una despesa molt gran per
l’incompliment d’un conveni. Aleshores, si això es produeix l’ajuntament pagarà.
El senyor PROFITOS comenta: Si el que ha de pagar l’ajuntament està molt clar en el
propi conveni, vull dir, és el preu a valor del mercat dels quinze mil i pico metres que
es van cedir no a data d’avui sinó a data en la que es va signar el conveni. Per això, jo
el que preguntava és: si ja han fet números de quin import estem parlant?
Continua responent el senyor ALCALDE: El que sí que és evident, com li deia, és que
si ara no aprovem aquest conveni l’ajuntament haurà de pagar aquests diners.
A continuació pren la paraula el regidor senyor ROSÀS: Vostè parla de “pelotazo” i jo
diria que això sí que és un “pelotazo”, uns terrenys que ja estaven requalificats i donar
uns habitatges, uns metres, per construir. Si això no és un “pelotazo” que baixi Déu i
ho vegi.
No estem d’acord al nostre grup quan vostè diu que si no es requalifiquen, no s’aprova
avui, que s’haurà de pagar. Es pot intentar negociar, ja li he dit abans, nosaltres
estaven per la permuta, tot i que al seu dia la Comissió va dir que no, es pot negociar i
crec que podem arribar a acords. Ha canviat molt la situació del 2008 al 2011.
Nosaltres li vam votar a favor per la cessió dels terrenys, no estaven d’acord, i això se
li va dir, amb la manera que es feia, la cessió la tenim, l’escola està feta, però
continuem amb la manera que es fa, no estàvem d’acord, i continuem no estant
d’acord.

Creiem que no és necessari més creixement en aquests moments a les Franqueses,
tenim molta cosa per ocupar, tenim encara per poder créixer, no cal fer més
creixement, podem buscar altres formules, sigui permuta o altres formules, per arribar
a un acord i no haver de pagar i que aquests propietaris urbanitzin l’entorn de l’escola
que pensem que encara és molt important, que està per urbanitzar i jo no sé que
passaria si haguéssim estat nosaltres al govern i ho haguéssim fet, que ens haguéssim
arribat a dir, que hi havia pous, que insoluble, i ara no passa res, estant vostès al
govern no passa res, està sense urbanitzar i tots tan tranquils, hi ha pous, és igual.
Creiem que és necessari que s’acabi l’urbanització de l’entorn de l’escola i això ho han
de pagar els propietaris, podem buscar acords perquè això no costi ni cinc a
l’ajuntament, i és feina de l’equip de govern el buscar aquests acords i si no ho saben
fer, pleguin.
Respon el senyor ALCALDE: Jo quedo bastant parat que vostè i el seu grup
municipal, ara fa dos anys i mig, estiguessin d’acord amb una cosa i ara es tiren
enrere, ara canvien d’opinió. Com ha dit al senyor Profitós es va votar per unanimitat i
ara canvien d’opinió. Vostès estaven d’acord amb aquest conveni i ara no hi estan
d’acord.
Vostè parla ara del “pelotazo”, diu “que baixi Déu i ho vegi”, no fa falta, ja tenim els
òrgans jurisdiccionals que ho dictaminen. I la proposta que està fent vostè avui d’una
transacció, la Comissió d’Urbanisme ja ha dictaminat que és il·legal i ja li ensenyaré el
dictamen i li ensenyarem a tothom. I la nostra ha dictaminat que és legal. I aquí està la
diferència entre la il·legalitat i la legalitat. És a dir, el qui té la potestat en temes
urbanístics no és “Déu nostre senyor” és la Comissió d’Urbanisme, i la Comissió
d’Urbanisme ja s’ha manifestat, ha dit que la seva proposta era il·legal, que no podien
donar sòl industrial, com el que estaven donant, i en canvi que la nostra la veien amb
molt bons ulls i era correcte. I per tant, no li donin més voltes, no maregin la perdiu,
no diguin, pels seus interessos, que no els interessi ara; votin el que vulguin, siguin
incoherents i votin avui una cosa i fa dos anys una de ben diferent, facin el que vulguin
el vot, evidentment, per vostès és totalment lliure, però que sàpiguen que la proposta
que està fent vostè avui aquí està plena de demagògia perquè ja ho van fer fa tres anys
i mig i ja els hi van dir que no. Ja està, ja tenim el dictamen aquí a l’ajuntament, ja el
tenim, no podem fer una cosa que ja ens han dit que no, i en canvi la proposta que fem
nosaltres està totalment admesa per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona.
Seguidament pren la paraula el regidor senyor JIMÉNEZ: Jo vull justificar que votaré
sí per coherència, perquè si ho vam aprovar, ho tornaré a fer. Però, no obstant, crec i
pregunto: si aquest punt es deixa sobre la taula i es porta quan s’hagi constituït un nou
ajuntament, d’aquí tres mesos, causaríem algun perjudici a algú? Perquè si no causem
cap perjudici a ningú i els propietaris poden acceptar que tot aquest procés s’allargui
tres mesos, el que faríem és que li donaríem l’oportunitat de que avui no surti denegat,
perquè és molt probable que a hores d’ara ja sapiguem que això no sortirà aprovat. Per
tant, li demano aquesta reflexió amb el sentit de que crec que per la vista de tothom
fora més coherent això.

A continuació pren la paraula el regidor senyor BADIA: Jo li vaig dir al Secretari que
prengui nota que no votaré per alguna possible incompatibilitat amb aquest tema.
Demana el senyor ALCALDE: Perdó, què ha dit?
Repeteix el senyor BADIA: No votaré, sortiré de la Sala, per possible incompatibilitat
amb aquest tema, d’acord?
Respon el senyor ALCALDE: A veure. La possibilitat de deixar-lo sobre la taula. Jo,
com vostè sap, quan jo rebo demandes d’aquests regidors de deixar temes sobre la
taula, de parlar-ne, d’analitzar-los, he estat “emetent” moltes vegades a les seves
peticions i quan m’ha semblat convenient o m’ha semblat adient, evidentment, que ho
he fet.
És a dir, tot el seu raonament em sembla molt correcte, em sembla que ara per dos
mesos o per tres mesos no val la pena prendre una decisió al respecte, però sí que és
producte d’una instància entrada en aquest ajuntament per un dels propietaris en la
qual se’ns demana que donem compliment al conveni, m’explico? I sinó demanarà
l’execució d’allò que diu el conveni. Aleshores, ja li he dit que no tenia cap
inconvenient en deixar un punt sobre la taula i parlar-ne les vegades que haguem de
parlar però hi han uns drets adquirits per un dels firmants del conveni que demana que
demana els seus drets. Si algun representant d’aquest Ple, algun grup polític té una
proposta que li sembla que es pot negociar, a mi em sembla que en poden parlar i ho
deixem pel proper Ple, però més del proper Ple ho veig complicat per donar resposta a
aquesta petició. És a dir, jo com a mínim he de posar tota la voluntat i tot l’esforç per
donar compliment a aquest conveni, si com a dit el grup municipal de Convergència,
pensen que hi ha elements a negociar, jo estic obert, ens reunim la setmana que ve i ho
tirem endavant.
A mi em sembla que serà complicat, que serà difícil, perquè partim de la base d’un
conveni aprovat per aquest Ple i, en tot cas, si no hi ha aquest acord sí que li he de dir
que al proper Ple ho portaré, i ho portaré perquè evidentment que és un conveni
aprovat per tot aquest Ple, si tots els regidors que hi han aquí, potser llevat d’un, varem
votar a favor d’aquest conveni, penso que hem de mantenir la nostra paraula, la nostra
voluntat, com vostè ha dit molt bé, per coherència, vostè a dit que votaria que sí per
coherència, hem de ser coherents, i si en un moment vam dir que una cosa ens
assemblava que és un bon camí o que era positiu pel municipi, em sembla una mica
absurd ara canviar d’opinió. Però sí, si li sembla ho deixem sobre la taula i convoquem
als regidors per fer una Comissió per la setmana vinent i enfoquem aquest tema. Però
jo penso que tenim la responsabilitat de la coherència a la que vostè apel·lava.
És a dir, en altres aspectes, que són de desenvolupament futur, sí que a petició d’altres
regidors no he tingut cap inconvenient en deixar-ho sobre la taula, però en aquest punt
ens trobem amb això, que els propietaris demanen que s’executin els seus drets.
Per tant, senyor Secretari el deixem sobre la taula i generem aquesta Comissió. Serà
difícil, serà complicat, però que no sigui per no parlar-ne, que no sigui per no intentarho.

Finalment pren la paraula el regidor senyor PROFITOS: Perdó. Jo demanaria només
que durant aquest termini que sí que es fes la valoració de quin pot ser aquest just-ipreu. Això és una cosa que suposo que és relativament fàcil de comptar.
Finalitzades les intervencions, és deixa el punt sobre la taula i la Presidència dóna pas
al següent punt de l’ordre del dia.

7.
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CiU PER
RECLAMAR LA DEVOLUCIÓ DEL CÀNON DIGITAL PAGAT A LA SGAE
DURANT ELS DARRERS 8 ANYS.- El senyor Secretari llegeix la part dispositiva
de la moció:
El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (UE) va declarar el passat 21 d’octubre
il·legal el cànon digital aplicat a Espanya a tots els equips de reproducció digital com a
compensació als creadors per la còpia privada. Segons l’Alt Tribunal europeu aquest
cànon aplicat a les empreses i administracions públiques no està en línia amb la
legislació comunitària. "L'aplicació del 'cànon per còpia privada' als suports de
reproducció adquirits per empreses i professionals per a fins diferents de la còpia
privada no és conforme amb el dret de la Unió". Amb aquestes paraules la Cort amb seu
a Luxemburg va dictaminar jurisprudència en la seva sentència del 21 d’octubre.
L'impost -que es recapta en favor d’artistes i productors- només s’hauria d’aplicar als
suports que es destinessin a còpies privades però no als adquirits 'per a empreses i
professionals per a fins diferents de la còpia privada'. La sentència especifica
degudament la il·legalitat de l’aplicació d’aquest cànon a tots aquells suports que no
estiguin clarament destinats a la còpia privada, tant a les empreses com a les institucions
públiques, mentre que considera la seva validesa pels suports en l’àmbit domèstic.
L’Ajuntament de les Franqueses del Vallès ha assumit el cànon digital per cadascun
dels suports (fotocopiadores, etc) que li permeten de realitzar còpies de documents, etc.,
que inicialment podien suposar una vulneració el dret a la propietat intel·lectual. Ara, i
després de conèixer la sentència, l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, com ja ho
han fet altres municipis de l’estat espanyol, pot sol·licitar el retorn dels diners públics,
de tots els franquesins i franquesines, que en concepte de cànon digital s’han pagat a la
SGAE (Sociedad General de Autores de España) per part d’aquest consistori.
Amb independència de les actuacions que es puguin promoure des del Ministeri de
Cultura, i que a hores d’ara no s’han fet públiques, creiem convenient fer tots els
esforços que estan al nostre abast per recuperar uns diners que, essent propietat pública
com són, redundarien en benefici d’aquest consistori i per extensió de tots els
franquesins i franquesines.
Per tot això exposat, el Grup municipal de Convergència i Unió proposa que el Consell
Plenari de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès prengui els següents

ACORDS:
Primer.- RECOPILAR tota la informació necessària sobre els pagaments realitzats en
concepte de cànon digital efectuats per l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès des
de l’any 2003 fins ara. Amb tota la informació obtinguda es crearia el dossier necessari
pel punt següent.
Segon.- DEMANAR als serveis jurídics de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès la
presentació de la conseqüent demanada judicial per poder recuperar la totalitat del
cànon i que ha estat declarada il·legal pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
Tercer.- L’Ajuntament de les Franqueses del Vallès informarà a les empreses del
municipi de com poder fer la reclamació sobre els pagaments realitzats en concepte de
cànon digital.
El senyor President obre el torn d’intervencions.
Pren la paraula la regidora senyora CLAVERIA: Únicament confirmar el que s’ha dit,
aprofitant la declaració d’il·legalitat d’aquest cànon digital per part del Tribunal de
Justícia de la Unió Europea, fem aquesta petició. Recordo perfectament que moltes
vegades, des de l’any 2003, precisament des de l’Àrea de Cultura, n’estem parlant i
hem estat discutint moltes vegades i, segurament, també amb molts dels regidors que
hi ha en aquesta Sala, de la il·legalitat que representava això i ara ens ha arribat la
ocasió i demanem a aquest ajuntament, es presenta aquesta moció per demanar a
aquest ajuntament, el que afirmem en aquests acords. És a dir, preparar tota la
documentació per poder ser reclamat aquests imports abonats, que no seran pocs
segurament, i que li aniran molt bé a aquest ajuntament, i sobretot el tercer punt fer
molt d’èmfasis en poder informar des de l’Ajuntament de les Franqueses a les
empreses que puguin ser afectades d’això, informar-los de manera que se’ls pugui
inclús ajudar a fer aquest tipus de reclamació.
A continuació pren la paraula el regidor senyor PROFITÓS: No sé si podria veure el
document original en que van fer la sol·licitud? El document de la moció?
Comenta el senyor ALCALDE: L’ha tingut a disposició aquests dies.
Continua el senyor PROFITÓS: Sí, precisament l’he vist. Més que res, trobo que és
una mica estrany que en aquest document se’ns demani que l’Ajuntament de les
Franqueses del Vallès sol·liciti el retorn dels diners públics dels tarragonins i
tarragonines. És purament qüestió de forma.
Respon el senyor ALCALDE: Bé, ho demanen l’esmena o ja ho vam veure i vam dir
que ho esmenarien.

Comenta el senyor SECRETARI: Ja estàvem al cas.
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, el senyor ALCALDE comenta: Des de l’equip de govern i
també a petició d’alguns ciutadans que s’han dirigit a nosaltres, vista la greu situació
que està vivint en els darrers dies el país de Líbia, i amb la situació tan dramàtica i de
bombardejos de la població civil, etc.; em cregut oportú que aquest Ajuntament es
manifesti en contra d’aquesta situació que s’està patint en aquest país del nord
d’Àfrica i hem cregut també oportú també ser el primer ajuntament, (perquè així ens
ho ha manifestat la Federació de Municipis de Catalunya), que digui alguna cosa al
respecte.
El nostre punt de vista és que els organismes internacionals, la Unió Europea, la ONU,
estaven dient moltes coses però no es preveia cap intervenció. Com vostès saben, des
de dimarts que la situació es va radicalitzar de forma molt contundent, que va ser quan
vam rebre aquesta iniciativa de presentar la moció, fins al dia d’avui els esdeveniments
s’han anat transformant per moment i la situació ha estat molt canviant i, des d’aquest
punt de vista, la moció compte informació relativa segurament al dia d’ahir o al dia
d’abans d’ahir, però la voluntat de la moció és demanar més contundència dels
organismes internacionals i si convé, en el moment en que es va plantejar, demanar
una acció militar humanitària que per les informacions que he escoltat avui als mitjans
de comunicació, ara s’està plantejant però que en cap moment semblava que, en el dia
d’ahir o d’abans d’ahir, quan s’estaven produint aquests centenars o milers de víctimes
civils i desarmades, estava prevista.
En aquest sentit en el dia d’ahir es va informar als senyor regidors que estaven
presentant aquesta moció, que tenim la voluntat i la intenció de presentar aquesta
moció i ara la portem a Ple. En primer lloc hem de votar la urgència i després si els
regidors i les regidores ho creuen oportú podem discutir o debatre alguns dels punts.
També ens assembla important que un ajuntament, en aquest cas el de les Franqueses
del Vallès, es mostri amb contundència, amb fermesa, sense amagar res i demanant a
les institucions superiors a nosaltres que actuïn també amb aquesta contundència, amb
aquesta fermesa i no amb falta de contundència i d’autoritat.
Per tant, el primer que faríem seria votar la urgència d’aquesta moció, si els regidors
d’aquest Ple ho consideren oportú, llavors, passaríem a discutir i a votar la pròpia
moció. Per tant, la primera cosa que farem és votar la seva urgència.
Finalitzada la intervenció, la Presidència dóna pas a la votació de la urgència.
SOTMESA a votació la urgència de la moció, 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 a la moció presentada amb urgència.

8.
MOCIÓ SOBRE LA SITUACIÓ SOCIO-POLÍTICA QUE ES VIU A
LÍBIA .- El senyor Secretari llegeix la part dispositiva de la moció:
ATÈS que dijous passat van començar a Líbia diverses protestes populars contra el
règim del seu cap d’Estat, el coronel Moammar al-Gaddafi i que aquestes s’han anat
estenent de manera significativa per tot el país en els dies successius, fins al punt que
s’ha arribat a parlar ja de la "revolució del 17 de febrer".
ATÈS que, segons s’ha arribat a dir, són almenys 10.000 les persones que haurien mort
des de l'inici de les protestes i que els ferits poden arribar als 50.000.
ATÈS que el responsable d’aquesta brutal repressió -que ha recorregut fins i tot a la
contractació de mercenaris- no és altre que el mencionat Moammar al-Gaddafi.
ATÈS que s’està produint una flagrant transgressió dels drets humans més elementals i
que és inadmissible que, en el discurs televisat que va fer ahir, el coronel Gaddafi hagi
amenaçat amb continuar amb la repressió sobre els seus ciutadans/es i, especialment,
que ho hagi fet en uns termes tan despectius i grotescs com ho ha fet.
ATÈS, per altra banda, que cal qualificar les reaccions internacionals al conflicte com a
molt “toves” (especialment la de la Unió Europea, que ha evitat expressament demanar
la sortida del país o la renúncia del coronel libi, limitant-se a instar-lo a "posar final de
seguida" a la repressió de manifestants).
ATÈS que l’oposició està guanyant noves poblacions del país i que s'està allargant la
llista de ministres que es desmarquen de Gaddafi i donen per acabat el seu règim.
ATÈS que també cal tenir en compte el creixent rebuig de l'exèrcit vers el seu mandatari
(ahir dos pilots d'un avió militar han saltat en paracaigudes després de negar-se a
bombardejar dues localitats a la regió de Bengasi).
ATÈS que la situació a la capital del país és totalment caòtica, amb bombardejos, trets,
etc..., cosa que ha fet que la comunitat internacional hagi hagut d’accelerar els
preparatius tant per a l'evacuació d'estrangers com per a atendre una possible onada de
refugiats.
ATÈS que sembla ser que no s’ha permès l’entrada a cap periodista ni a cap observador
internacional, cosa que no deixa de ser una mostra més de la manca de transparència i
de la violació del dret a la informació.
ÉS per tot això que l’Alcalde proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents

ACORDS:
Primer.- EXPRESSAR la preocupació, la indignació i el rebuig més enèrgic d’aquesta
Corporació davant la violència de l’exèrcit i la policia libis respecte la ja anomenada
“revolució del 17 de febrer”.
Segon.- INSTAR l’ONU, la UE i totes les parts implicades, que d’acord amb la legalitat
internacional, s’impliquin activament per garantir la vida, la integritat física i la
seguretat de la població i a que impulsin una solució pacífica i definitiva del conflicte i
que, arribat el cas, exigeixin al dictador responsabilitats per crims contra la humanitat.
Instar, igualment, aquests organismes que facin un seguiment acurat de com es resolen,
des del punt de vista de les llibertats públiques i els drets fonamentals de les persones
els conflictes que hi ha hagut darrerament a Tuníssia i a Egipte, així com els que
sembla que es poden produir en breu a tota la zona del nord d’Àfrica, al pròxim orient
o bé en altres països del continent africà.
Tercer.- DEMANAR, així mateix, al Govern espanyol la condemna més enèrgica
d’aquestes actuacions i que impulsi igualment accions per tal de complir amb la major
rapidesa amb els drets humans i amb la legalitat internacional.
Quart.- EXIGIR igualment que no s’impedeixi l’entrada al país dels mitjans de
comunicació i d’observadors internacionals.
Cinquè.- NOTIFICAR-HO al Govern espanyol, a la Unió Europea, a la ONU i a
l’ambaixada de Líbia a Espanya.
El senyor President obre el torn d’intervencions.
Intervé el senyor ALCALDE: No sé si desitgen manifestar alguna opinió o fer alguna
modificació al respecte.
Pren la paraula el regidor senyor BADIA: Jo l’he rebut aquesta tarda. Només el punt
dos que posa: “INSTAR l’ONU, la UE…” i jo posaria també “al Govern espanyol i
Generalitat de Catalunya”. I avall, al cinquè posa: “NOTIFICAR-HO al Govern
espanyol, a la Unió Europea...”, també posaria “Generalitat de Catalunya”.
Respon el senyor ALCALDE: Sí, sí, ningú té cap inconvenient. Senyor Secretari,
incloem aquestes esmenes.
Seguidament pren la paraula el regidor senyor GONTÁN: A mi em sembla un acte
important fer això, encara que és molt simbòlic i em de ser conscients que és simbòlic.
Però el que em sobta ens que ens oblidem, per exemple, de Chechenia, que fa més
d’una dècada que estan en guerra i com és un problema, teòricament, intern de l’antiga
Unió Soviètica i Rússia, actualment, ens oblidem d’altres guerres que han passat o que

estan passant a Etiòpia o de Fur, i no fem d’allò. Per tant, la reflexió està molt bé però
que si de cas obrim “la caixa de Pandora” que la obrim ja definitivament i comencem a
condemnar totes aquestes coses.
El senyor ALCALDE comenta: Estic, en part, d’acord amb vostè, en part, penso que
està parlant de conflictes que estan enquistats, que no han tingut un ressorgiment tant
violent, tant espontani i tant sobtat com aquest, però sí que potser valdria la pena que
en alguns d’aquests casos quan la situació es torna més violenta que en parléssim.
Igual que hem tingut la iniciativa nosaltres també la pot tenir vostè, perquè és molt
fàcil dir però no portar-ne cap, ho dic perquè vostè pot ser el primer en portar-la.
El senyor GONTÁN respon: Jo no sé perquè s’ho ha pres a to de crítica, jo ho deia en
positiu, en el sentit de que, insisteixo, en que és un acte simbòlic però si obrim “la
caixa de Pandora” dels actes simbòlics que ningú s’estranyi després perquè apareix
aquí una moció demanant la pau a Chechenia i que condemnin al Putin com assassí de
la humanitat. Llavors, ens trobarem que això no toca o aquí que hi voleu que fem, per
tant, a mi ja em sembla bé, però s’obre “la caixa de Pandora”.
Comenta el senyor ALCALDE: Quan vulgui qualsevol moció serà benvinguda a
aquest Ple.
Seguidament pren la paraula el regidor senyor JIMÉNEZ: Tal com està comentant, jo
faig una proposta, que es faci de forma directa la menció a Líbia però, en tot cas,
afegir que igualment no donem suport a totes les situacions que s’estan donant a la
resta de pobles que estan patint una invasió o una pèrdua de drets humans.
A continuació pren la paraula la regidora senyora CLAVERIA: Efectivament, estem
absolutament d’acord amb el que s’ha comentat en aquesta Sala. De fet, ens agrada
molt, estem contents, de que s’hagi tingut en compte el nostre suggeriment d’afegir
també als països que aquests últims temps han entrat en conflicte però també voldríem
remarcar això, que hi ha molts altres països en el món i encara que, de veritat, és cert
que és una posició simbòlica perquè som un granet de sorra dins de la immensitat del
mar i, segurament, no ens faran ni cas, desgraciadament, però sí que ja posats en
aquesta tessitura estaria molt bé que poguéssim fer un rebuig contra les situacions que
estan patint tots aquells països que estan en conflicte, sinó junt amb aquesta moció
perquè potser es desvirtuaria, amb una altra de futura.
Respon el senyor ALCALDE: Jo penso que podem recollir-ne i cabuda les propostes
dels senyors regidors. Evidentment, que la magnitud de les morts i de la vulneració del
drets humans no es pot calibrar amb una mesura objectiva, però sí que em sembla que
no havia vist mai el bombardeig de població civil que s’està manifestant pacíficament,
la mesura que han pres als esdeveniments, penso que ens obligava a implicar-nos, però
sí que és veritat el que diuen vostès.

Interromp la senyora CLAVERIA: Sap que passa senyor Ribalta, que el problema no
és un bombardeig que en mati cent mil o la Gota Malaia que cada dia en mata
quaranta, i durant dies i dies i anys i anys, etc. Vull dir, al final el resultat és el mateix.
Continua el senyor ALCALDE: Ja he dit que estava d’acord. Molt bé, si no hi ha cap
més intervenció, recollim les esmenes dels senyors regidors i les inclouríem en la
moció que hem presentat. Passaríem a votació doncs.

PROPOSTA DEFINITIVA
MOCIÓ SOBRE LA SITUACIÓ SOCIO-POLÍTICA QUE ES VIU A LÍBIA
ATÈS que dijous passat van començar a Líbia diverses protestes populars contra el
règim del seu cap d’Estat, el coronel Moammar al-Gaddafi i que aquestes s’han anat
estenent de manera significativa per tot el país en els dies successius, fins al punt que
s’ha arribat a parlar ja de la "revolució del 17 de febrer".
ATÈS que, segons s’ha arribat a dir, són almenys 10.000 les persones que haurien mort
des de l'inici de les protestes i que els ferits poden arribar als 50.000.
ATÈS que el responsable d’aquesta brutal repressió -que ha recorregut fins i tot a la
contractació de mercenaris- no és altre que el mencionat Moammar al-Gaddafi.
ATÈS que s’està produint una flagrant transgressió dels drets humans més elementals i
que és inadmissible que, en el discurs televisat que va fer ahir, el coronel Gaddafi hagi
amenaçat amb continuar amb la repressió sobre els seus ciutadans/es i, especialment,
que ho hagi fet en uns termes tan despectius i grotescs com ho ha fet.
ATÈS, per altra banda, que cal qualificar les reaccions internacionals al conflicte com a
molt “toves” (especialment la de la Unió Europea, que ha evitat expressament demanar
la sortida del país o la renúncia del coronel libi, limitant-se a instar-lo a "posar final de
seguida" a la repressió de manifestants).
ATÈS que l’oposició està guanyant noves poblacions del país i que s'està allargant la
llista de ministres que es desmarquen de Gaddafi i donen per acabat el seu règim.
ATÈS que també cal tenir en compte el creixent rebuig de l'exèrcit vers el seu mandatari
(ahir dos pilots d'un avió militar han saltat en paracaigudes després de negar-se a
bombardejar dues localitats a la regió de Bengasi).
ATÈS que la situació a la capital del país és totalment caòtica, amb bombardejos, trets,
etc..., cosa que ha fet que la comunitat internacional hagi hagut d’accelerar els
preparatius tant per a l'evacuació d'estrangers com per a atendre una possible onada de
refugiats.

ATÈS que sembla ser que no s’ha permès l’entrada a cap periodista ni a cap observador
internacional, cosa que no deixa de ser una mostra més de la manca de transparència i
de la violació del dret a la informació.
És per tot això que l’Alcalde proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- EXPRESSAR la preocupació, la indignació i el rebuig més enèrgic d’aquesta
Corporació davant la violència de l’exèrcit i la policia libis respecte la ja anomenada
“revolució del 17 de febrer”.
Segon.- INSTAR l’ONU, la UE, el Govern espanyol, la Generalitat de Catalunya i totes
les parts implicades, que d’acord amb la legalitat internacional, s’impliquin activament
per garantir la vida, la integritat física i la seguretat de la població i a que impulsin
una solució pacífica i definitiva del conflicte i que, arribat el cas, exigeixin al dictador
responsabilitats per crims contra la humanitat. Instar, igualment, aquests organismes
que facin un seguiment acurat de com es resolen, des del punt de vista de les llibertats
públiques i els drets fonamentals de les persones, els conflictes que hi ha hagut
darrerament a Tuníssia i a Egipte, així com els que sembla que es poden produir en
breu a tota la zona del nord d’Àfrica, al pròxim orient o bé en altres països del
continent africà.
Expressar la condemna d’aquesta Corporació respecte de totes aquelles situacions de
conflicte que es resolen amb o en què s’hi produeixen vulneració/ons del dret
internacional i/o dels drets humans.
Tercer.- DEMANAR, així mateix, al Govern espanyol i a la Generalitat de Catalunya la
condemna més enèrgica d’aquestes actuacions i que impulsin igualment accions per tal
que es compleixi immediatament la legalitat internacional i es respectin els drets
humans.
Quart.- EXIGIR igualment que no s’impedeixi l’entrada al país dels mitjans de
comunicació i d’observadors internacionals.
Cinquè.- NOTIFICAR-HO a la ONU, a la Unió Europea, al Govern espanyol, a la
Generalitat de Catalunya i a l’ambaixada de Líbia a Espanya.
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.

9.
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: Bona nit. Degut a la entrada del document
que resol el Ministeri sobre el tema de les subvencions de la Plaça de l’Espolsada i de
la llar d’infants de Bellavista i que són molts diners els que realment ens han denegat,
-(en principi això és el que han resolt, que ens han denegat i, per tant, no cobrarem)-,
demanar-li al govern, aquesta quantitat al final quina és, si és la Plaça de l’Espolsada,
ja que anava junt amb la llar d’infants, o només una; i a més, si som conscients de que
la denegació en principi, en primera instància, d’aquesta subvenció, serà definitiva o
no.
Seguidament pren la paraula el regidor senyor DIA: Dues preguntes pel senyor
Alcalde.
La primera és si l’ajuntament té permís per escrit dels propietaris dels terrenys per fer
l’obra de la zona esportiva de Corró d’Avall?
I la segona. Ja és el tercer Ple que faig aquesta pregunta, i és que si sabem la mitja de
gent que fa ús diàriament de l’autobús municipal?
A continuació pren la paraula la regidora senyora COLOMÉ: Jo també li pregunto al
senyor Alcalde: que pensa fer amb el quiosc de Bellavista? si el pensa treure a
concurs? perquè és una pena que la gent de Bellavista hagi d’anar a Granollers a
comprar els diaris.
Pren la paraula el regidor senyor GONTÁN: Dues qüestions. Una, ens han arribat
informacions de que hi han problemes amb les cartes a Corró d’Amunt, però no amb
les que reparteix correus sinó l’empresa privada que té contractada la Diputació; i que
ja s’estan trobant cartes de comunicació de la Diputació que no arriben o que estan
tirades pel terra. Per tant, demanaríem al govern que instés a la Diputació, si no a que
tornés a correus, que fa la feina eficientment, a Corró d’Amunt com a mínim, sí a que
demanés explicacions a l’empresa i es corregís la situació.
D’altra banda, voldríem consultar si ha hagut modificació de la plantilla en l’Àrea
d’obres i serveis.
Seguidament, el regidor senyor JIMÉNEZ, pren la paraula : És que m’has fet memòria
d’una qüestió. Voldria demanar a veure si podem proposar i estudiar una ordenança
per poder fer el possible perquè no hi hagin adhesius de les empreses que fan la
reparació de portes i tal. Això ha malmès el mobiliari urbà, ha malmès les propietats
privades i això s’ha d’acabar, a més els carrers estan plens, cada dia en treus i a
l’endemà en tens més i, per tant, crec que des del Consistori s’ha de prendre una
mesura.

El regidor senyor BADIA pren la paraula a continuació: Una pregunta pel senyor
Randos. El tema de la petanca. Des de dijous estan tancades les instal·lacions, no
poden entrar. I del tema del concurs, al bar no poden entrar, dissabte estava tancat,
diumenge estava tancat.
Després, pregunta pel senyor Marín. Es feia el manteniment dels arbres del Falgar i ara
ja no es fa manteniment ni res; hi ha uns quants morts, vull dir, que facin el
manteniment i els reguin com a mínim, sinó es moriran els que queden.
Després, sobre el tema de la rotonda del Col·legi de Colors, es farà o no es farà?
I també, si es pot enviar una carta o fer algun sistema pel tema del enllumenat públic
de tots els edificis de l’Ajuntament, de la zona esportiva, dels col·legis; perquè
s’encenen a unes hores que no es tenen d’engegar. Vull dir, controlar-ho una miqueta.
Els col·legis estan les llums enceses dues hores els focus, les zones esportives. Vull
dir, mirar una miqueta l’enllumenat.
Pren la paraula la regidora senyora GARCIA: S’ha repartit una guia d’entitats, sé que
l’Ajuntament ha pagat una part, l’altra era de la Diputació, és una guia a tot color. La
meva pregunta no és: quin és l’import? Perquè sigui l’import que sigui, feia falta fer
aquesta despesa, ara per ara, per què serveix aquesta guia?
Seguidament pren la paraula la regidora senyora ISART: Senyor Alcalde des de la
seva campanya electoral fa ja quatre anys i fins fa poc, vostè ha dit que és una
vergonya l’entrada a Bellavista. Ara en Junta de Govern, vostès varen acordar fer un
canvi de destinació de la subvenció per la remodelació de la Plaça Espanya a un altre
projecte que encara no hem vist del carrer Migdia. Tant important i prioritari és aquest
canvi que ens ha deixat a Bellavista sense servei de quiosc? I la promesa que va fer en
als ciutadans del poble?
A continuació pren la paraula la regidora senyora CLAVERIA: Jo voldria fer una
petició en nom del Consell de Poble de Llerona. Des de fa molt temps i, es fa d’una
forma molt respectuosa des del Consell i molt reglamentaria, cada vegada que hi ha
una petició o es troba alguna cosa malmesa dins del poble de Llerona i de més, es
cursa per escrit, s’envia a les àrees corresponents, a vegades s’envia directament a
Alcaldia i, en alguns casos, afortunadament ens responen però en molts casos no. I
aquest és el cas, per exemple, de la petició que s’ha fet reiterades vegades de la
senyalització de camins diversos.
Fa aproximadament uns dos anys, o potser una miqueta menys, però casi dos anys, que
tenim la petició d’un veí, d’un no, de varis veïns de Llerona, que estan demanant al
camí de Can Pep i cantonada, o cruïlla, amb el camí de Can Rianbau, que es marqui
com a mínim a terra, ja que no es pot posar un ressalt, perquè evidentment jo com a
Presidenta de Consell de Poble ja he dit moltes vegades que no podem posar un ressalt
a davant de cada porta de cada veí, però ens estan demanant que com a mínim es pinti
en gran les marques de 30km/h per tal de posar els màxims elements dissuasoris

perquè la gent corri menys. A hores d’ara, encara no hi tenim resposta ni se’ns ha dit si
serà possible o no serà possible. Jo penso que és una cosa bastant fàcil de fer i no gaire
costosa segurament i que amb una mica de voluntat es podria resoldre, com que no em
donen resposta via Consell de Poble, doncs, li faig la petició en aquest Consell.
Pren la paraula el regidor senyor COLOMÉ: Fent referència al que ha dit el Ferran
Gontán sobre si ha hagut alguna modificació a la plantilla, per dir-ho d’alguna manera,
a Obres i Serveis; era aquesta la pregunta que feies? D’acord. Jo només perquè consti
en acta, i recordar-s’hi, que la modificació de la plantilla hauria de ser un acord
plenari. Llavors, a partir d’aquí, em consta que s’ha fet alguna modificació de plantilla
per un òrgan no competent, jo vull deixar constància en acta que la modificació de la
plantilla és un acord plenari i per aquí no ha passat.
Comença les respostes el senyor ALCALDE: A veure, començarem per l’ordre tal i
com han anat formulant les diferents preguntes.
Jo senyor Torné quedo astorat de la desinformació que té vostè, del desconeixement
que té dels processos administratius. Aquest és un tema que vostè va cometre “un
error”, i ara explicaré tots els antecedents i tots els fets a tot el públic i als senyors
regidors. A mi el que em sobta és que vostè continuï quan està clar que vostè es va
equivocar amb aquest tema.
A veure, les subvencions del FEOSL del Ministeri de l’any 2010, pel que fa a la Plaça
de l’Espolsada i pel que fa a l’acabament de la llar d’infants de Bellavista, un cop al
mes de novembre es va veure que eren obres que difícilment es podrien acabar abans
del termini previst, que era el 31 de desembre, per diferents motius: perquè les plaques
solar no havien arribat i per diferents motius del funcionament de l’obra; aquest
Ajuntament va demanar, per via telemàtica i per via de correu ordinari, que s’ampliés
el termini d’acabament de l’obra, i això es va fer, es va fer per via telemàtica i es va
fer per correu ordinari. En el moment en que va arribar la via telemàtica el Ministeri
va cursà aquest ajornament del termini d’acabament de l’obra i va passar del 31 de
desembre, si no recordo malament, al 30 de juny o l’1 de juliol, ara no ho tinc al cap; i
se’ns va notificar així. Paral·lelament per via de correu ordinari, el Ministeri com que
ja havia notificat que hi ha una petició cursada i acceptada, per correu ordinari ens va
dir que no ens la donava; vostè va venir a aquest Ajuntament, va veure l’entrada de
correu ordinari del Ministeri, es va posar enfurismat, em consta que dos tècnics de
Secretaria li han anat al darrere per explicar-li quina és la realitat, quina és la veritat,
que és: que no perdrem ni una subvenció, no perdrem ni un cèntim; però em sembla
que la seva premissa és que la veritat no li espatlli una bona noticia. Em sembla que és
com funciona vostè ja fa molt temps. No ens trobem que la realitat o la veritat li
espatlli un tema, el que si que ja quedo parat és que després d’haver-li dit
repetidament, haver-se publicat en premsa, haver comés vostè l’error de publicar una
nota de premsa del grup municipal CiU dient que perdríem aquesta subvenció, que no
cobraríem aquests diners, totalment falsa i totalment equivocada; se li digui
educadament, se li informi, i encara vostè continuï en les mateixes.

Ja li dic ara, -(no faci aquesta cara)-, aquestes subvencions estan concedides i tenim
l’aprovació via telemàtica, tota la resta és que vostè vol marejar la perdiu, i deixi’m
continuar contestant. –(Li deixo vint segons, però ara no debatrem aquest tema)-.
Pren la paraula el regidor senyor TORNÉ: Quan va començar a arribar la denegació de
la subvenció, ha arribat un altre escrit o ofici dient que sí que realment ens ho
mantenien? si la pregunta és aquesta.
Continua responent el senyor ALCALDE: Sí, és que s’ha publicat a la premsa. Tenim
la confirmació telemàtica. A mi em sembla que vostè el problema el té amb això nou
de les noves tecnologies dels temes telemàtics, perquè avui en dia existeixen uns
certificats amb signatura electrònica del Ministeri, amb signatura electrònica d’aquest
Ajuntament que vostè, potser, quan hi era no existia això, però que ara el món avança,
el món evoluciona, i ara, en el dia d’avui, vostè hauria de saber que es poden realitzar
tràmits electrònicament. I tant que ho tenim el certificat electrònic, però és que ja li
hem dit deu vegades, i el tenim amb anterioritat. I quan vostè va demanar còpia d’això
ja se li va dir, però això del certificat electrònic a vostè no li deu quadrar gaire perquè
se li ha dit per activa i per passiva.
A veure, la mitjana diària d’ús de l’autobús la tinc aquí, la comparativa de passatgers
de transports urbà, que demanava em sembla que el senyor Dia.
Durant l’any 2009 hi va haver un ús de 18.461 passatgers o viatges, la qual cosa va
estar durant 231 dies en servei, pel tema de festius, de caps de setmana i de vacances,
la qual cosa significa una mitjana de 79’8 passatgers per dia.
Durant l’any 2010 hi va haver un lleuger augment de l’ús d’aquest servei d’autobús,
que són 18.902 passatgers, va estar en servei durant 217 dies, i la mitjana de passatgers
per dia que van utilitzar aquest servei és de 91. Si vol després li donaré còpia.
A més, sap que durant el 2011 hem fet una optimització del servei en determinats
punts i que, per exemple, a Bellavista arriba més amunt i ens estan dient que ja, a més,
està augmentant, si partim de 91 viatges realitzats diàriament amb aquest autobús, jo
penso que superarem els 100. Penso que és un èxit que un transport urbà que,
evidentment, va ser iniciativa nostra, que vostès si van oposar i encara continuen amb
l’error de com voler dir “mira que fracassarà, mira que no té ús”, sí que té ús, 91
viatges diaris i en augment. Viatges, la persona va i, de vegades, torna, a vegades és
queda, però a vegades torna.
El tema del quiosc. Ja s’estan redactant unes bases amb les que hem volgut ser molt
menys exigents amb aspectes econòmics, perquè vostè sap que aquest és un sector que
avui en dia té un marge molt explotat per les empreses editorials, i ha de sortir jo
calculo que en quinze o deu dies ja sortirà, de fet, aquesta Secretaria m’ha passat les
clàusules, el senyor Secretari ho coneix evidentment millor que jo, hem reduït l’import
de la fiança, hem reduït l’import mensual, hem facilitat una mica la feina perquè
considerem que també és un servei públic, com deia vostè, perquè la gent no s’hagi de
desplaçar a comprar el diari i que per la situació econòmica que puguin trobar

rendibilitat, la possibilitat d’oferir gelats i altres coses, perquè sinó el negoci no
funciona.
El tema de les cartes de la Diputació de Barcelona a Corró d’Amunt. Sí que no és una
potestat nostra però sí que em sembla molt correcte que ens dirigim a la Diputació per
fer-los saber aquesta situació. Ja li encomano al senyor Secretari que en breu ens hi
adrecem.
El tema de la modificació de la plantilla. No hi ha hagut cap modificació de la
plantilla, com molt bé deia el senyor Colomé, aquesta és una potestat del Ple. El que sí
hi ha hagut és que, com vostè sap, des de fa tres anys hem tingut la voluntat de que
aquelles places de treballadors que estaven amb situació eventual interina o precària,
que ja superaven el termini legal de més de dos anys en aquesta situació, que teníem
una responsabilitat legal de convocar-les i fer les places públiques, de fer-ho, i així ho
hem anat fent. De fet, jo penso que estem al voltant d’unes trenta persones que hem
regularitzat la seva situació, perquè ja havien superat el període en que una
administració pot tenir algú amb aquesta situació eventual o no segura, i em consta
que algunes de les places que estaven en aquesta situació de Obres i Serveis, entre
elles el Cap d’Àrea, s’ha publicat la seva convocatòria i es convocaran. Però no és un
augment, és una regularització de la plantilla que ja tenim aprovada, no hi ha hagut un
canvi.
Fa comentaris al respecte el regidor senyor COLOMÉ: No es pot treure una plaça de
Cap d’Àrea perquè no és una plaça és un lloc de treball, la plaça que hi ha és
d’arquitecte i s’ha de convocar com arquitecte.
El senyor ALCALDE continua responent: Molt bé. Després, al senyor Jiménez li diria
que ja tenim una ordenança. De fet, com gairebé gran part de la població, ara li
contestarà el regidor, però ja la tenim una ordenança i, a més, deia que com gran part
de la població ha pogut veure, hi ha hagut com una llau d’adhesius d’una sola empresa
que jo penso que ens ha embrutat molt el municipi, i la policia local i aquesta regidoria
ja la estan utilitzant ara, ara li contestarà.
El tema de la petanca senyor Badia, també li contestarà, però com vostè sap
sobtadament la persona que tenia un contracte, que encara estava en vigència, ha dit
que abandona aquest contracte i aleshores, aquesta Secretaria i aquest Ajuntament, han
decidit treure unes noves clàusules per l’adjudicació del bar. Mentrestant si la persona
se’n va i abandona allò que s’havia compromès per contracte perquè ha trobat una
feina i se’n va a un altre municipi, el que fem nosaltres és obrir i tancar perquè els
usuaris de la petanca puguin jugar a la petanca, no podran consumir al bar perquè no
hi ha cap responsable i només el podem adjudicar per un concurs públic i així ho
estem fent. Per això des del passat cap de setmana la policia o els agents cívics obren i
tanquen el recinte perquè puguin utilitzar l’oficina.

Senyora Vanessa. La seva pregunta és: si és útil la guia d’entitats? Si feia falta? Depèn
de la visió que tingui un del poble, del municipi, de les entitats. Sota el nostre punt de
vista feia moltíssima falta. Tenim un municipi amb una riquesa associativa, humana,
cívica, impressionant, amb més de noranta entitats que estan treballant pel municipi,
però amb un creixement d’habitants nou vinguts en els últims anys que no coneixen
aquesta realitat, que potser participarien en l’àmbit dels escacs, en l’àmbit d’un esport,
d’una entitat, de solidaritat; penso que és una de les riqueses més importants que tenim
a les Franqueses i que les entitats estan molt contentes que se’n hagi fet aquesta
difusió, perquè hi ha molts veïns que porten dos, tres, quatre, cinc anys vivint a les
Franqueses i desconeixien aquesta realitat. És una forma d’integració i una forma de
fer poble. I si vostè m’ho pregunta, jo li contesto que sí que calia, i tant que calia!
La regidora senyora GARCIA intervé al respecte: A veure. En comptes de gastar-ne
aquests diners, perquè estan les noves tecnologies? Això ho penges a la pàgina web de
l’ajuntament i tothom ho pot veure igualment.
Respon el senyor ALCALDE: Vostè hauria de saber que ja està penjat a la pàgina web
fa molts anys.
Continua la senyora GARCIA: No feia falta fer aquesta despesa d’informació i
repartir-lo quan moltes d’elles estan llençades pels carrers.
El senyor ALCALDE intenta continuar responent: M’agradaria que també, com he
tingut oportunitat de fer jo, es reunís amb aquestes entitats i els hi digués i els hi
preguntés la seva opinió, perquè segurament li dirien està “pixant fora del test”.
Pren la paraula el regidor senyor COLOMÉ: Si em deixes? Deu segons. Només dir-te
que aquesta guia que diu vostè no recull totes les entitats que hi ha al poble, no hi són
totes.
Continua responent el senyor ALCALDE: Perquè durant un any se’ls han adreçat
cartes per correu ordinari, correus electrònics i telefonades i no han respost, les dades
que elles tenien inscrites en el propi registre d’entitats, entitats de benestar social,
entitats esportives, entitats culturals i entitats educatives, alguna, després de tots
aquests requeriments, no l’ha rebut, ha canviat el titular, i no hem tingut manera de
localitzar-ho.
El senyor COLOMÉ continua: Però, si més no, si la idea era recollir totes les entitats,
les noranta que diu vostè, com a la web sí que i són, era molt fàcil.
El senyor ALCALDE comenta: Sí, sí, però també fa falta una implicació activa, i em
consta que personal d’aquest ajuntament la voluntat per tenir aquesta participació de
les entitats, sí que n’hi ha alguna o dues que no hi ha hagut manera de localitzar ni un
responsable. Aleshores, el web és producte d’un registre històric d’entrada d’entitats i
el que no volíem era cometre l’error de publicar alguna cosa i que algú pugues dir “és

que ja no hi som”, si no els localitzem no podem fer-ho, així com al web sí que ho
podem justificar, perquè és producte d’aquest històric d’entrades, a una publicació
nova es fa difícil justificar que els posis si no has pogut parlar amb ningú, ja ens
hagués agradat i s’han fet moltíssimes gestions.
No sé que ha dit vostè de l’entrada a Bellavista? jo aquestes paraules no les he dit mai
tal i com les ha dit vostè, jo he dit “que s’havia de millorar”,”que s’havia de
dignificar”, “que era un punt important per dignificar el nucli de Bellavista”, vostè ha
fet servir unes paraules que, perdoni, jo m’he compromès a portar a terme un projecte
de dignificació d’aquest espai, però no sé que ha dit, jo no he dit això. Aleshores vostè
sap que aquí comptàvem amb un projecte, que el tenim, que està valorat al voltant dels
quatre-cents mil euros, que comptàvem amb una subvenció de la Generalitat de
Catalunya, del PUOSC, i que era una inversió que estava prevista per l’any, segons la
Generalitat de Catalunya i segons la planificació, per l’any 2012 i que fins ara, estem
parlant fins fa a prop d’un any, la pròpia Generalitat avançava aquestes subvencions.
Aquesta subvenció del PUOSC venia equilibrada amb una subvenció de XBMQ i
l’aportació municipal i davant la impossibilitat d’avançar aquesta subvenció per part
de la Generalitat que se’ns ha denegat i en canvi en d’altres se’ns ha possibilitat i s’ha
fet, i ja dic que es venia fent històricament, hem dit “molt bé, aquest projecte
s’executarà al 2012 i la part de subvenció que sí que teníem de XBMQ s’ha dedicat a
dignificar una altra part del municipi. És qüestió de política, tenim prioritats i cadascú
té les seves.
Dels comentaris de camins i tot això prenc nota, s’està fent des de l’àrea una
planificació de tots els ressalts i de tots els punts sense ressalts, i si aquest punt
realment es considera o no conflictiu li donem una resposta, tant si és per un sentit o
l’altre.
El que hi ha és una sentència judicial d’expropiació de la Generalitat de Catalunya
que, en el conveni signat entre aquest ajuntament i el Departament de Política
Territorial i Obra Pública, tot el que és l’aparcament de Can Mònic, a la zona sud de la
Ronda Nord, i tot el que és l’entrada al municipi, la Generalitat es comprometia a
expropiar-ho i a donar-ho a l’ajuntament per ús públic. I això ho tenim, i està fet. És la
Generalitat qui havia de pagar això, i tant!, ho va signar vostè senyor Torné, no ho
vaig signar jo.
No tenim constància, ja ho mirarem. Em sembla que s’està confonent amb un altre,
s’està confonent com altres vegades. Em sembla que s’està referint a un altre relació
amb GISA, però bé, ja ho analitzarem i ja ho mirarem i ja li donarem resposta.
Pren la paraula el regidor senyor TORNÉ: Fa un temps, un mes i mig o així,
demanant-li un escreix de les expropiacions d’aquests terrenys, per això si realment
vol parlar d’aquest tema, expliqui al Consistori que és el que GISA demana a
l’ajuntament que tenim de pagar per l’escreix de l’expropiació d’aquests terrenys. I a
més, una cosa, que aquests terrenys són propietat de GISA és evident, però que
l’ajuntament no té autorització per escrit per engegar les obres, també.

Respon el senyor ALCALDE: No, no, el conveni ho diu de forma que va signar vostè i
el que el farà contundent que és per ús públic de l’ajuntament de les Franqueses. Per
tant, en funció d’aquest conveni és l’actuació que estem portant a terme. De totes
maneres, el tema de GISA ja li contestarem al proper Ple.
Seguidament pren la paraula el regidor senyor MARÍN: Vers a la pregunta que m’ha
fet sobre els arbres del Falgar. Li tinc que contestar que des de l’Àrea de Pagesia
estem fent, ens ho estem mirant, i pròximament li donarem solució perquè és la que
tots sabem, no? Estem una miqueta en una situació que els que teòricament, que eren
els de l’empresa constructora del parc del Falgar, que eren els que tenien la
responsabilitat, i al cap d’un any ens tocava a nosaltres fer el manteniment dels arbres.
Per tant, estem amb això i estem treballant perquè no mori cap arbre més.
En quant al tema de la rotonda del Col·legi Colors. Aquí també li haig de dir que
també s’està treballant per acabar i treure les peces que hi ha allà, que marquen la
rotonda, i fer la “rotondeta” aquesta petita per guiar als cotxes.
I en quant a l’altre pregunta, el tema de l’enllumenat públic. Aquí també li hem de dir
que els serveis tècnics de l’ajuntament estan treballant per intentar optimitzar el
màxim i mirar d’estalviar tot el possible en l’enllumenat públic.
Intervé el senyor ALCALDE: Si la setmana que ve tenim una reunió allà mateix amb
tècnics de l’ICAE, amb l’Institut Català de l’Energia, per portar a terme aquesta
auditoria. El que sí que li he de dir és que moltes vegades la gent diu “és que a la
biblioteca hi ha llum”, “es que a l’escola hi ha llum”. Primer, el personal de neteja
moltes vegades està fins les deu o quarts d’onze i estan netejant, i igual que en
aquestes dependències per uns mínims de seguretat es considera que en alguns punts
es necessari que hi hagi una font de llum. Però moltes vegades vostè sap que els
centres escolars o la biblioteca tenen un ús important durant el dia, hi han activitats
extraescolars, i quant el personal de neteja pot accedir-hi és tard, vostè ha estat regidor
i ho coneix perfectament.
A continuació pren la paraula el regidor senyor RANDOS: Volia contestar al senyor
Jiménez i al senyor Badia.
Badia la petanca des de que se’n van anar aquests adjudicataris la policia està obrint
per la tarda, ja sé que la oficina no es pot obrir però el cap de setmana que el
necessitaven urgent sí que la va obrir la policia, el bar on era l’oficina, però els dies de
cada dia no s’obre. El President de la petanca em va dir que amb això en tenien prou
fins que surti el guanyador. És així, pots anar cada tarda a partir de les cinc i mirar-ho,
que és l’horari que ens han demanat.
Al senyor Jiménez. No hi ha una ordenança que digui explícitament lo dels adhesius
però estem tirant d’una altra ordenança que diu coses similars i precisament ara estava
mirant els informes d’aquest mes i ahir es va denunciar a una persona, es va denunciar

a l’empresa dels adhesius i es van intervenir mil adhesius d’aquests d’obertura de
portes. Vull dir, això es fa sempre que tinguem una denuncia a la policia, a
requeriment de denuncies, d’acord?
A continuació comenta el regidor senyor JIMÉNEZ: Crec que és un mal que està
durant molt temps. En tot cas, fora bo que també utilitzant les noves tecnologies, a la
pàgina web, també es faci una menció sobre aquest tema, perquè molta gent desconeix
que fent un avís a la policia o fent comunicat això es pot resoldre.

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

