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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
Data: 3 de febrer de 2011
Caràcter: Ordinari
Horari: 20:00 a 21:00 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
JOSEP BADIA TORRENTS, regidor
JOAQUIM BACH FABREGÓ, interventor
LLUIS LLORET MUÑOZ, secretari
S’ha excusat:
FERRAN JIMÉNEZ MUÑOZ, regidor

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 ALCALDE dóna inici a l’acte: Molt bona nit. Benvingudes i benvinguts al
Ple Municipal de l’Ajuntament de les Franqueses.
En primer lloc vull tenir un record per la regidora Teresa Buigues; és el primer Ple
d’aquesta legislatura en què ella no hi és present i, des d’aquí, des de l’equip de govern,
volem tenir un record per la seva persona i també per la seva tasca en aquest municipi.

Ple 03/02/2011 – pàg. 2

També he de dir que, en la Junta de Govern Local d’avui, li hem atorgat, com és tradició
en aquest ajuntament, la medalla d’honor del municipi, a títol pòstum.
També vull donar la benvinguda al senyor ÀNGEL PROFITÓS i MARTÍ com a nou
regidor d’aquest ajuntament i desitjar-li el millor en aquesta feina.
També volem excusar l’assistència del senyor Ferran Jiménez que, a última hora, ha
avisat que li era impossible venir al Ple.
Per tant, senyor Secretari, donarem inici al Ple Municipal. Hi ha alguna esmena a l’acta
de la sessió anterior?
Pren la paraula el regidor senyor RAMÍREZ: En la página cuarenta y tres, el anterior
párrafo al último, donde dice: “i diria moltes coses més”, al final de esta frase, ha de dir:
“pide la palabra el señor Ramírez por derecho a réplica y por alusiones”.
En la frase siguiente, donde dice: “el regidor senyor Ramírez fa comentaris fora de
micròfon”, ha de dir que “vuelve a intervenir el Sr. Ramírez pidiendo nuevamente el
derecho de replica i alusiones”.
Página cuarenta y cuatro, segunda frase: “torna a reclamar el senyor Ramírez, però
sense micròfon”, ha de dir: “pide intervenir por alusiones y el derecho a réplica”.
Y en la página cuarenta y cinco: “passem al torn de precs i preguntes al públic”, ha de
dir: “novament, el Sr. Ramírez, o Ramírez, com a ciutadà de les Franqueses, ja que
abans no se li ha donat la paraula, com a ciutadà reclama el dret a réplica”.
L’interromp el Senyor ALCALDE: Protesto perquè això de que no si li ha donat la
paraula és una apreciació seva.
Continua el senyor RAMÍREZ: No me interrumpa, por favor. “Desde el público y,
como ciudadano, vuelve a reclamar la palabra y el derecho a réplica...”.
El Senyor ALCALDE comenta: Jo li he de recordar, Sr. Ramírez, que la transcripció de
la gravació del Ple es fonamenta en allò que s’ha dit i queda recollit pels micròfons.
Evidentment, si això no ha quedat recollit pel micròfon no es podrà transcriure.
També li he de recordar que està molt bé que vostè faci esmenes a l’acta, però estaria
molt bé sempre i quan signés aquesta acta; com que vostè es nega habitualment a signar
les actes, no sé fins a quin punt...
Interromp el senyor RAMÍREZ: Això no m’impedeix que jo reclami que es faci constar
i que s’hi afegeixin aquestes paraules que jo he demanat.
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Continua el Senyor ALCALDE: Nosaltres transcriurem, -(no, no)-, inclourem i
transcriurem, allò que hagi quedat recollit pels micròfons. Si és una apreciació seva que,
evidentment, no estarà recollida pels micròfons, és clar que no la transcriurem.
Comenta el senyor RAMÍREZ: “Que conste en acta lo que acaba de decir el señor
Alcalde...”.
Seguidament pren la paraula el regidor senyor GONTÁN: Pàgina catorze, darrer
paràgraf, quarta frase, on posa “base” hauria de posar “bassa”.
Finalitzades les intervencions, la Presidència dóna pas al següent punt de l’ordre del dia.

2.
PRESA DE POSSESSIÓ DEL CÀRREC DE REGIDOR DEL SENYOR
ÀNGEL PROFITÓS MARTÍ.- El senyor President llegeix:
“DE CONFORMITAT amb allò que disposa l’apartat 7 de l’article 75 de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, modificada en aquest punt, entre
d’altres, per la disposició addicional novena del Reial Decret Legislatiu 2/2008, de 20
de juny, pel qual s’aprova el Text Refós de la Ley del Suelo, el senyor ÀNGEL
PROFITÓS MARTÍ, en representació d’ESQUERRA REPUBLICANA DE
CATALUNYA – ELS VERDS - ACORD MUNICIPAL, ha formulat declaració sobre
les causes de possible incompatibilitat, sobre els seus béns i sobre qualsevol activitat
que li proporcioni o li pugui proporcionar ingressos econòmics.
ATÈS el que estableix el número 8 de l’article 108 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de
juny, de règim electoral general, modificat per la Llei 8/1991, de 13 de març, en el
moment de la presa de possessió i per tal d’adquirir la plena condició del càrrec de
regidor, el candidat electe haurà de jurar o prometre l’acatament a la Constitució.”
El Senyor ALCALDE i com a requisit legal per prendre part de l’acta de regidor,
formula la següent pregunta:
Senyor ÀNGEL PROFITÓS MARTÍ,
JUREU O PROMETEU PER LA VOSTRA CONSCIÈNCIA I HONOR ACOMPLIR
FIDELMENT LES OBLIGACIONS DEL CÀRREC DE REGIDOR AMB
LLEIALTAT AL REI, GUARDAR I FER GUARDAR LA CONSTITUCIÓ COM A
NORMA FONAMENTAL DE L’ESTAT?
El senyor ÀNGEL PROFITÓS MARTÍ respon: SÍ PROMETO/SÍ HO JURO, però...
Demana el Senyor ALCALDE: Però, per tant?
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Continua el senyor ÀNGEL PROFITÓS MARTÍ: Prometo, també, no enriquir-me ni
permetre que d’altres ho facin de forma irregular en l’exercici d’aquest ni de qualsevol
altre càrrec, ni per acció ni per omissió. Prometo, també, resoldre els assumptes que
se’m puguin plantejar en funció del seu contingut i no en funció de la persona, grup o
entitat que el signi o que els presenti. I prometo, també, seguir treballant per la
construcció d’un futur lliure i sobirà per la nostra pàtria.
El Senyor ALCALDE confirma el càrrec del nou regidor: Per tant, el senyor Àngel
Profitós i Martí, és, a partir d’aquest moment, regidor del Consistori de l’Ajuntament de
les Franqueses del Vallès.
Finalitzada la pressa de possessió del càrrec, 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 23 DE DESEMBRE DE 2010, PEL QUAL S'APROVA
INICIALMENT EL PLA LOCAL D'HABITATGE DE LES FRANQUESES
DEL VALLÈS 2011-2016.- El senyor Secretari llegeix la part dispositiva de la
proposta:
ATÈS que l’article 14 de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge,
disposa que “els ajuntaments, per a concertar polítiques d’habitatge amb
l’Administració de la Generalitat que comportin que aquesta aporti recursos econòmics,
han d’aprovar un pla local d’habitatge”, i que “els plans locals d’habitatge determinen
les propostes i els compromisos municipals en política d’habitatge i són la proposta
marc per a concertar polítiques d’habitatge amb l’Administració de la Generalitat. A
més, disposa que els plans locals d’habitatge tenen una vigència de sis anys, i que han
de contenir els següents apartats:
a) L’anàlisi i la diagnosi de la situació de l’habitatge al municipi
b) Els objectius, els programes i les estratègies d’actuació
c) L’avaluació economicofinancera de les actuacions
ATES que la Junta de Govern Local en la sessió celebrada el dia 25 de juny de 2009 va
acordar, entre altres, APROVAR el document de desenvolupament del conveni marc
formalitzat entre l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès i la Diputació de Barcelona,
mitjançant la Gerència de Serveis, Habitatge, Urbanisme i Activitats (des d’ara
GSHUA), per a la redacció del Pla Local d’Habitatge del municipi. D’aquests acords
se’n van donar compte en el Ple de l’Ajuntament, en la sessió celebrada el dia 24 de
setembre de 2009.
VIST l’escrit presentat per la GSHUA de la Diputació de Barcelona el dia 27 d’octubre
de 2009, RE núm. 9725/2009, en el qual comunica que la redacció del Pla Local
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d’Habitatge del municipi de les Franqueses del Vallès ha estat adjudicat a l’empresa
GMG PLANS I PROJECTES, SL.
TENINT EN COMPTE que la confecció del citat document s’ha fet mitjançant
participació ciutadana.
VIST el document final del Pla Local d’Habitatge de les Franqueses del Vallès, lliurat
per la Diputació de Barcelona el dia 22 de desembre de 2010 (RE 11123/2010) el qual
recull la concreció dels objectius, estratègies i propostes d’actuació en matèria
d’habitatge pels propers 6 anys (2011-2016), redactat per GMG PLANS I PROJECTES,
SL i amb la supervisió i gestió de la GSHUA de la Diputació de Barcelona.
TENINT EN COMPTE que el document del PLH ha estat analitzat per la comissió
política i tècnica de l’Ajuntament, i s’ha fet una presentació a tots els regidors de la
Corporació i a la ciutadania, i s’han incorporat les revisions pertinents.
AQUESTA Alcaldia proposa a la Junta de Govern Local, de conformitat amb el Decret
de l’Alcalde núm. 319/2008, de 27 de març, l’adopció del següents
ACORDS:
Primer.- APROVAR INICIALMENT el “Pla Local d’Habitatge de les Franqueses del
Vallès 2011-2016”, lliurat per la GSHUA de la Diputació de Barcelona el dia 22 de
desembre de 2010, i que forma part d’aquests acords.
Segon.- SOTMETRE el “Pla Local d’ Habitatge de les Franqueses del Vallès 20112016” a informació pública durant el termini d’un mes, mitjançant la inserció de
l’anunci corresponent al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en un diari, al
tauler d’anuncis de la Corporació i al web municipal, i deixar l’expedient a disposició
de qualsevol persona que vulgui examinar-lo, i presentar al·legacions si s’escau.
Tercer.- NOTIFICAR aquests acords a l’empresa GMG Plans i Projectes, a la GSHUA
de la Diputació de Barcelona, al Departament de Medi Ambient i Habitatge de la
Generalitat de Catalunya, als coordinadors de l’Ajuntament, al Gerent d’Entorn Verd i
Director del PLH, i a l’àrea de Planificació Econòmica i Règim Interior de
l’Ajuntament.
El senyor President obre el torn d’intervencions.
No hi ha intervencions.
Finalitzat el torn d’intervencions, la Presidència dóna pas al següent punt de l’ordre del
dia.

Ple 03/02/2011 – pàg. 6

4.
DONAR COMPTE DE L'ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL, DE DATA 16 DE DESEMBRE DE 2010, PEL QUAL S'APROVA LA
MINUTA DEL NOU CONVENI A SUBSCRIURE ENTRE LA DIPUTACIÓ DE
BARCELONA I AQUEST AJUNTAMENT, PER A LA GESTIÓ DE LA
BIBLIOTECA DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS.- El senyor Secretari
llegeix la part dispositiva de la proposta:
ATÈS que en data 31 de gener de 2001 es va formalitzar conveni amb la Diputació de
Barcelona per a la gestió de la Biblioteca Municipal.
VIST l’escrit de data 13 de setembre de 2010, tramès pel Sr. José Manuel González
Labrador, president delegat de l’Àrea de Cultura de la Diputació de Barcelona, en què
presenta una nova minuta de conveni que té en compte l’actualització del conveni
encara vigent, per tal d’adaptar el seu contingut als nous requeriments en relació a
l’assistència tècnica, la cooperació i la prestació de serveis.
ATÈS que aquest nou conveni actualitza qüestions relatives a la gestió de la Biblioteca
Municipal, entre d’altres, la possibilitat de resoldre que l’Ajuntament faci la
contractació directa de la persona que hagi de fer les funcions de direcció de la
Biblioteca.
VIST l’informe del Cap d’Àrea de Cultura, Educació, Infància i Joventut.
AQUESTA Àrea de Cultura, Educació, Infància i Joventut 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 la minuta del nou conveni a subscriure entre la Diputació de
Barcelona i aquest Ajuntament, per a la gestió de la Biblioteca de les Franqueses del
Vallès.
Segon.- TRASLLADAR al Servei de Biblioteques de l’Àrea de Cultura de la Diputació
de Barcelona la voluntat d’aquest Ajuntament en subscriure aquest conveni i també la
necessitat de resoldre al més aviat possible la contractació directa de la direcció del
Centre.
El senyor President obre el torn d’intervencions.
No hi ha intervencions.
Finalitzat el torn d’intervencions, la Presidència dóna pas al següent punt de l’ordre del
dia.
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5.
DONAR COMPTE DE L'ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL, DE DATA 16 DE DESEMBRE DE 2010, PEL QUAL S'APROVA EL
CONVENI DE COL·LABORACIÓ A SUBSCRIURE ENTRE EL
DEPARTAMENT D'INTERIOR, RELACIONS INSTITUCIONALS I
PARTICIPACIÓ
DE
LA
GENERALITAT DE CATALUNYA
I
L'AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS PER L'ADHESIÓ
DE L'AJUNTAMENT A LA XARXA RESCAT DE RADIOCOMUNICACIONS
D'EMERGÈNCIES I SEGURETAT DE CATALUNYA.- El senyor Secretari
llegeix la part dispositiva de la proposta:
VIST els exemplars de Conveni de col·laboració relatiu al marc d’adhesió de
l’ajuntament a la Xarxa RESCAT de Radiocomunicacions d’Emergències i Seguretat de
Catalunya, per respondre a les necessitats dels diversos cossos de seguretat i
emergències.
TENINT EN COMPTE que la xarxa Rescat és una xarxa de radiocomunicacions
mòbils que permet la comunicació entre usuaris, en actuacions d’emergències o
seguretat.
ATÈS que l’objecte d’aquest conveni és regular les condicions d’adhesió de
l’Ajuntament a la xarxa Rescat, creada pel Departament d’Interior, Relacions
Institucionals i Participació de la Generalitat de Catalunya.
ATÈS l’Acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 6 de juny de 2006 que
defineix el Consell Rector de la xarxa Rescat com a màxim òrgan de direcció de la
xarxa, en defineix les seves funcions i inclou representació de l’Administració Local de
Catalunya.
VIST l’informe de l’interventor municipal.
AQUESTA Alcaldia proposa a la Junta de Govern Local, de conformitat amb el que
disposa el Decret de l’Alcalde núm. 319/2008, de 27 de març, l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- APROVAR el Conveni de col·laboració a subscriure entre el Departament
d’Interior, Relacions institucionals i Participació de la Generalitat de Catalunya i
l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès relatiu al marc d’adhesió de l’ajuntament a
la Xarxa RESCAT de Radiocomunicacions d’Emergències i Seguretat de Catalunya,
per respondre a les necessitats dels diversos cossos de seguretat i emergències.
Segon.- FACULTAR l’Alcalde tant àmpliament com sigui possible per tal de signar els
documents que siguin necessaris per ta de fer efectiu l’anterior acord.

Ple 03/02/2011 – pàg. 8

Tercer.- DONAR COMPTE d’aquests acords en la propera sessió que celebri el Ple de
l’Ajuntament.
Quart.- TRASLLADAR aquest acord, juntament amb el Conveni degudament signat, al
Departament d’Interior, Relacions institucionals i Participació de la Generalitat de
Catalunya.
El senyor President obre el torn d’intervencions.
No hi ha intervencions.
Finalitzat el torn d’intervencions, la Presidència dóna pas al següent punt de l’ordre del
dia.

6.
MOCIÓ EN RELACIÓ A LA TRAMITACIÓ ADMINISTRATIVA QUE
S'ESTÀ DUENT A TERME RESPECTE DE LES AL·LEGACIONS
FORMULADES PER AQUEST AJUNTAMENT EN EL TRÀMIT
D'INFORMACIÓ PÚBLICA I AUDIÈNCIA A LES CORPORACIONS
AFECTADES PER L'ESTUDI INFORMATIU DE CLAU: EI4-B-16. "CIERRE
DE LA AUTOVIA ORBITAL DE BARCELONA" (QUART CINTURÓ).- El
senyor Secretari llegeix la part dispositiva de la moció presentada:
ATÈS que el Ple de l’Ajuntament, en sessió que va tenir lloc el dia 30 de setembre de
2010, va adoptar, entre d’altres, els següents acords:
“Primer.- MANIFESTAR l’oposició de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès a
l’estudi informatiu “Cierre de la Autovia Orbital de Barcelona” (4rt Cinturó) per la
important repercussió negativa que té respecte del municipi de les Franqueses del
Vallès i per presentar greus defectes en la seva tramitació administrativa, els quals
causen greu indefensió.
Segon.- APROVAR el document d’al.legacions d’oposició a la dita infraestructura que
figura com a annex al present dictamen.
(...)
Cinquè.- DEMANAR que s’estudiï el traçat anomenat Ronda del Vallès, Alternativa
corredor C-155 – Gallecs, més adient al recorregut natural que ha de fer aquesta via
que connecta el municipi de Sabadell amb el de la Roca del Vallès, més respectuós amb
l’entorn natural i menys agressiu amb el medi ambient.
(...)
Sisè.- En cas que resulti necessari, habilitar partida pressupostària per fer front a les
despeses judicials necessàries per la defensa de les al.legacions presentades davant el
Ministerio de Fomento (o per la defensa del requeriment enviat al Ministerio de Medio
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Ambiente el dia 27 de setembre de 2010) si aquests organismes les desestimen (ja sigui
expressament o per silenci administratiu) o les estimen només en part.”
ATÈS que els esmentats acords es van traslladar, entre d’altres, al Ministerio de
Fomento i al Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, sense que, fins a
la data i a diferència d’allò que ha passat en d’altres casos, s’hagi rebut cap mena de
resposta, situació que, lamentablement, ha obligat l’Ajuntament a haver d’interposar un
recurs contenciós administratiu en relació a la resolució de la Dirección General de
Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente de data 23 de juliol
de 2010.
ATÈS que els esmentats acords van ser notificats, també, a la Generalitat de Catalunya
(departaments de Política Territorial i Obres Públiques i de Medi Ambient i
Habitatge), sense que, fins a la data, tampoc s’hagi rebut altra cosa que un escrit de la
Secretaria per la Mobilitat, de l’antic Departament de Política Territorial i Obres
Públiques, que no és, en sí mateixa, una resposta específica a les inquietuds que va
manifestar-li en el seu dia l’Ajuntament.
ATÈS que, d’acord amb els antecedents esmentats, l’actitud dels governs espanyol i
català en relació a aquest assumpte es pot considerar com a contrària, o si més no, com a
molt poc respectuosa amb els principis de col.laboració entre les diferents
administracions públiques establerts pels parlaments espanyol i català a la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú i a la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment
de les administracions públiques de Catalunya, respectivament.
ATÈS que, en el discurs per la seva possible investidura com a President de la
Generalitat de Catalunya, el Molt Honorable Sr. Artur Mas i Gavarró es va referir al
Quart Cinturó en uns termes que donen a entendre que el futur d’aquesta infraestructura
dependrà exclusivament de la voluntat política dels grups del Parlament de a Catalunya
i de les al.legacions presentades per la Generalitat, amb possible oblit de l’opinió dels
municipis i dels col.lectius més directament afectats per la mateixa, particularment de la
del pagès i del ramader, que s’hi ha oposat.
ATÈS que, a banda d’això, el molt honorable President de la Generalitat, al mateix
discurs esmentat, deixa a entendre que la decisió es prendrà únicament a Catalunya per
la qual cosa no queda clar quina administració és o serà la titular de la carretera.
ATÈS, per altra banda, que el Conseller de Política Territorial i Sostenibilitat, el Sr.
Lluís Recoder, s’ha referit, als mitjans de comunicació, a una suposada necessitat
imperiosa i urgent que es faci la dita infraestructura, sense fer menció ni valoració de
cap mena de les al.legacions presentades per aquest ajuntament i moltes altres entitats
en un tràmit tan important com és el de la informació pública de qualsevol projecte
d’aquesta envergadura (i sense fer menció, ni tan sols, a les presentades en el seu dia per
la mateixa Generalitat).
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ÉS PER TOT AIXÒ que l’Alcalde proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels
següents
ACORDS:
Primer.- RECORDAR al Molt Honorable President de la Generalitat de Catalunya la
posició contrària d’aquest Ajuntament a l’estudi informatiu “Cierre de la Autovia
Orbital de Barcelona” (4rt Cinturó) i DEMANAR-li una major transparència i claredat
sobre aquesta qüestió i una més gran sensibilitat respecte del parer expressat per
l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, des de fa molts anys i sempre de manera
unànime, en relació al pas d’aquesta infraestructura pel nostre terme municipal.
Segon.- SOL.LICITAR, així mateix, que el Molt Honorable President o l’Honorable
Conseller de Política Territorial i Sostenibilitat de la Generalitat concedeixi, a la major
brevetat possible, audiència a una representació d’aquest plenari per tractar de les
mencionades qüestions i de les al.legacions presentades per aquesta Corporació al
mencionat estudi informatiu.
Tercer.- Que es traslladin aquests acords a la Generalitat de Catalunya (departaments
de la Presidència i de Territori i Sostenibilitat).
Quart.- NOTIFICAR-HO també al Ministerio de Fomento i al Ministerio de Medio
Ambiente y Medio Rural y Marino.
El senyor President obre el torn d’intervencions.
Pren la paraula el regidor senyor TORNÉ: El nostre grup presenta esmenes al text,
concretament a la seva part resolutiva.
Després de veure la còpia del text de les esmenes que es volen presentar, el Senyor
ALCALDE intervé: Hem d’interpretar que aquestes esmenes a la part resolutiva són
substitutives o han de completar el text inicial ? És a dir, la pregunta és: vostès no volen
que li demanem res al Molt Honorable Conseller de la Generalitat ni al Conseller
d’Obres Públiques o de Territori i Sostenibilitat? Hem de deduir això?
Jo hi estaria d’acord sempre i quan això se l’hi afegís. És a dir, a mi em sembla molt
correcte que li demanem al Ministeri el mateix que se li demana al President de la
Generalitat.
Jo penso que ho hem de demanar a totes les institucions, com fins ara s’ha fet. Sempre
hem mantingut un mateix criteri en aquest ajuntament i jo considero que l’hauríem de
continuar mantenint; quan a la Generalitat hi ha hagut un altre partit polític o uns altres
partits polítics governant, aquests regidors en cap moment hem dubtat perquè
consideràvem que l’interès del municipi estava per damunt d’interessos partidistes. Ara,
que ens trobem amb la mateixa situació però amb el canvi que el partit que governa és
el seu, vostès volen eliminar qualsevol referència a la Generalitat i em sembla que en

Ple 03/02/2011 – pàg. 11

aquest punt estan posant per davant el interessos de partit per damunt dels del municipi.
I jo penso que el que haurien de fer és arribar a un acord, com hem fet sempre amb el
tema del “Quart Cinturó” i acordar que, conjuntament, ens dirigim al Ministeri, que ens
assembla molt bé (i que ho hem fet en altres ocasions), i dirigir-nos, també, a la
Generalitat de Catalunya.
Pren la paraula el regidor senyor ROSÀS: Primer demanaria que es llegís el document
aquest perquè la gent s’assabenti bé de què és exactament el que demanem nosaltres.
El senyor SECRETARI llegeix: “En Francesc Torné Ventura com a portaveu del grup
municipal de Convergència i Unió a l’ajuntament, presenta proposta d’esmena de la
moció en relació a la tramitació administrativa que s’està duent a terme respecte a les
al·legacions formulades per l’ajuntament en el tràmit d’informació pública i audiència a
les corporacions afectades per l’estudi informatiu esmentat. Concretament es proposa al
Ple de l’ajuntament la substitució de la part dispositiva de l’acord amb el següent text:
“Acords:
Primer: Recordar a l’Excel.lentíssim Ministre de Foment del Govern Espanyol la
posició contrària d’aquest Ajuntament a l’estudi informatiu “Cierre de la Autovia
Orbital de Barcelona” (4rt Cinturó) i DEMANAR-lis una major transparència i claredat
sobre aquesta qüestió i una més gran sensibilitat respecte del parer expressat per
l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, des de fa molts anys i sempre de manera
unànime, en relació al pas d’aquesta infraestructura pel nostre municipi.
Segon: Sol.licitar, així mateix, que el Molt Excel·lentissim Ministre de Foment del
Govern Espanyol, concedeixi, a la major brevetat possible, audiència a una
representació dels partits polítics d’aquest plenari per tractar de les mencionades
qüestions i de les al.legacions presentades per aquesta Corporació al mencionat estudi
informatiu.
Tercer: Que es traslladin aquests acords al Ministeri de Foment, al Ministerio de Medio
Ambiente y Medio Rural y Marino.”
Francesc Torné Ventura, portaveu del grup municipal de Convergència i Unió.”
Seguidament, pren la paraula el regidor senyor ROSÀS: Bé, el que entenem al nostre
grup és que qui ha fet l’estudi i el traçat del Quart Cinturó ha estat el Ministeri de
Foment, que és el que és competent i el responsable d’aquest projecte.
Aquest traçat coincideix molt amb el que el nostre Alcalde o equip de govern va pactar
amb la Generalitat de Catalunya en el Pla Territorial Metropolità de Barcelona; no és el
mateix, però és molt semblant. Això ell sempre ho ha negat però hi ha “gravacions”
d’en Jordi Tarrades que diuen que vostè havia pactat això.
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Pren la paraula el regidor senyor GONTÁN: Seguint l’esperit aquest d’intentar demanar
responsabilitats a tots, jo demanaria al grup de Convergència i Unió si admetria fer un
refós en el sentit de trametre la moció al Ministre de Foment i, alhora, al President de la
Generalitat, i demanar audiència tant al Ministre de Foment com al mateix President o
bé al Conseller,si fos possible.
És cert que l’autovia o l’invent aquest que volen fer és promogut per l’Estat Espanyol,
però tampoc “és de rebut” el comentari del President de la Generalitat al dia següent de
prendre possessió en el sentit de dir que vol fer el Quart Cinturó com a obra prioritària.
Altra cosa, i també s’ha de dir, és que, amb la situació econòmica en què estem, dubtem
que això es posi en marxa de seguida i “qui dia passa, any empeny...”; però no “estaria
de més” que intentéssim fer l’esforç tots per un refós i demanar-ho tant al Ministre com
al President o al Conseller. Poso sobre la taula aquest intent de refós, si és possible.
Respon el senyor ROSÀS: Nosaltres entenem que qui és competent en aquest tema és
el Ministeri de Foment; el Ministre de Foment i l’Estat Espanyol són competents en el
tema. Si es vol anar a parlar amb el President de la Generalitat, no hi tenim cap
inconvenient, s’hi pot anar, però a qui hem de demanar una entrevista és al Ministeri de
Foment.
El senyor GONTÁN comenta: A tots dos. El que estic demanant és a tots dos. El que
estic demanant, Martí, és a tots dos.
Interromp el senyor ROSÀS: Sí, sí.
Intenta continuar el senyor GONTÁN: Per una raó...
El senyor ROSÀS comenta: La competència és del govern central; la Generalitat pot dir
que la faci més aviat o més tard, pot proposar, però qui acaba decidint i el qui acaba
assenyalant el traçat és el Ministeri de Foment, no el President de la Generalitat. Ara bé,
no tenim cap inconvenient en què s’hi afegeixi al President de la Generalitat.
El senyor GONTÁN continua: I la visita amb el President o amb el Conseller i amb el
Ministre. Sí? D’acord.
Intervé el senyor ALCALDE: Si estem d’acord, me n’alegro; m’alegro que haguem
pogut arribar a aquest acord. Jo veig que vostès continuen “amagant el cap sota l’ala”
una altra vegada. Vostès han signat unes al·legacions d’aquest ajuntament on s’hi diu,
entre d’altres coses, és que les competències en comunicació són de la Generalitat i les
han signat. Vostès (i nosaltres també) han firmat escrits dirigits a l’anterior President de
la Generalitat demanant que aquesta carretera no es faci a Les Franqueses i ara em
surten amb que “la competència és del Ministeri...”. Efectivament, però també escoltant
propostes del Govern de la Generalitat. A mi em sembla que el que estem demanant
aquí és el que hem fet sempre, és a dir: demanar que el Govern de la Generalitat tingui
una implicació molt més gran en un aspecte com aquest de tanta importància pel
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municipi. A mi em sobta que, de cop i volta, per un punt, no tinguin en compte o
menystinguin unes competències que, en altres moments, estan dient que estan
transferides.
Pren la paraula el regidor senyor ROSÀS: Nosaltres no renunciem; nosaltres veiem que
hi ha una realitat i aquesta és que és el Ministeri de Foment qui fa el projecte; ja ens
agradaria que ho fes la Generalitat, escolti; si poguéssim signar que ho fes la Generalitat
ho signaríem ara mateix; signaríem ara mateix que la competència fos plena de
Catalunya i que no depenguéssim de l’Estat Espanyol en això. L’Estat Espanyol, que
ens doni els diners que ens ha de donar i que nosaltres poguéssim exercir les
competències: en això sí que hi estaríem d’acord. I nosaltres no hem pactat mai cap
traçat; sempre hem dit “no per Les Franqueses”, cosa que vostè no sé si pot dir
clarament.
Respon el senyor ALCALDE: Jo ho puc dir i ho puc dir amb la veu molt alta, perquè ho
he dit ara i ho he dit sempre. I així he manifestat la meva opinió i el meu sentit de veure
el tema. Està gravat i una altra persona ho diu.
Interromp el senyor ROSÀS: Està gravat, ho diu una altra persona, i vostè no va gosar
posar aquesta gravació en el Ple.
Torna a respondre el senyor ALCALDE: jo no ho he dit.
Continua el senyor ROSÀS: Però vostè no va deixar posar la gravació al Ple.
El senyor ALCALDE comenta: si aquesta persona va parlar d’uns alcaldes i per
equivocació, perquè he de pressuposar que ho va fer per equivocació, em va incloure a
mi, no és culpa meva; la reunió a que vostès fan referència, per exemple, no es va
produir, entre d’altres coses perquè un dels que diuen que hi va anar ja no era alcalde en
aquell moment; em refereixo a l’Alcalde de l’Ametlla; per tant, és que els falla tot.
Contesta el senyor ROSÀS: Aquesta reunió es va fer en un sopar al Consell de Poble de
Llerona.
Pregunta el senyor ALCALDE: Ho afirma vostè, això?
Respon el senyor ROSÀS: I tant. Paraules dites pel Jordi Tarrades. Jo no hi era.
Continua el senyor ALCALDE: Sigui valent. Si vostè fa aquesta afirmació, jo em veig
capacitat per demanar-li una rectificació davant dels Tribunals de justícia perquè aquest
sopar no s’ha produït mai. Home, a veure, és veritat o no és veritat?
Interromp el senyor ROSÀS: Jo no hi vaig ser.
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El senyor ALCALDE comenta: I jo tampoc no hi vaig ser. Jo no he sopat mai amb
aquestes persones, i menys al Consell de Poble de Llerona; i no m’hi he reunit allà.
El senyor ROSÀS torna a interrompre: El dia que el Consell de Poble de Llerona va
penjar la pancarta de “no al Pla Territorial de Barcelona”. Tres dies.
Respon el senyor ALCALDE: No, t’estàs equivocant. Senyora Claveria, digui vostè si
hi ha alguna cosa més a dir però el que no pot ser és posar l’ombra del dubte d’aquesta
manera, quan ningú té cap prova i és totalment mentida: jo amb aquestes persones no
m’hi he reunit.
Pren la paraula la regidora senyora CLAVERIA: Miri senyor Ribalta: jo li recomanaria
que parlés amb els membres del seu partit i els aclarís que no vagin dient coses que no
corresponen; perquè, naturalment, si una persona de la categoria del senyor Tarrades que figura que és un “prohom” d’aquesta societat, que és diputat, etc.; que mereix una
certa credibilitat- fa aquestes manifestacions i, a més, no les fa en privat sinó que les fa
en un mitjà públic, home, doncs, en principi, no hem de pensar que són mentida.
Comenta el senyor ALCALDE: Jo quedo astorat del seguiment que fan vostès d’una
persona que no és del seu partit i de la fe que li tenen i del seguiment que em fan. Jo
només li puc dir, senyora Claveria, que jo no he participat mai en aquest sopar i en
aquesta reunió i, per tant, que això és fals i que ningú ho pot dir.
Ja han esgotat els torns de rèplica i de contrarèplica.
Interromp el senyor ROSÀS: Hem de votar, eh ?.
Pren la paraula el regidor senyor GONTÁN: Bàsicament: afegir en el text refós que la
comunicació sigui tant pel Ministeri com per la Generalitat, vull dir, que no ens
n’oblidem...
Seguidament pren la paraula el regidor senyor BADIA: Vostè presenta una moció aquí i
o és que jo no l’entenc o és que vostè no és un Alcalde. En el punt dos hi diu:
“Sol·licitar, així mateix, que el Molt Honorable President i Honorable Conseller de
Política Territorial i Sostenibilitat de la Generalitat concedeixi, a la major brevetat
possible, audiència a una representació...”. Escolti, que no el reben a vostè? Que no el
rep? És que si no el reben a vostè, ja faré jo el que sigui convenient perquè el puguin
rebre.
Respon el senyor ALCALDE: Li contesto la pregunta: és vostè qui no ha entès res,
perquè una cosa són relacions institucionals normals i l’altra és aprovar una moció. Jo
penso que amb el temps que vostè porta aquí hauria de tenir aquests coneixements,
perquè s’ha fet altres vegades i, per tant, la resposta és que és vostè qui no ha entès res. I
el que fem aquí és això, demanar una entrevista específica amb el President de la
Generalitat i amb el Conseller per aquest tema, si n’hem de fer d’altres o en fem
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d’altres, evidentment van per altres vies però a mi em sembla que això és bastant
elemental, és de nivell bàsic i que ho podria entendre.
Comenta el senyor BADIA: A vostè li interessa ara fer aquesta moció perquè quan
vostè va demanar per anar amb el senyor Montilla, que representava a la Generalitat, no
va comptar amb ningú dels disset regidors que estem aquí. Contesti ara la pregunta.
El senyor ALCALDE contesta: si la seva esmena és que ho treiem, jo li diria que, en
aquell moment, ningú no va demanar de crear una comissió. El tema d’ara, com molt bé
ha explicat el senyor Gontán, obeeix a que en el discurs d’investidura del President de la
Generalitat el Sr. Mas no va parlar de cap tema en concret i l’únic tema concret que va
dir que es portaria a terme va ser el Quart Cinturó; i no en va concretar cap altre, però
aquest el va dir i, evidentment, està gravat. Per tant, a partir d’aquestes manifestacions
públiques que afecten al municipi de Les Franqueses del Vallès, es va creure convenient
que amb un discurs de la importància que té aquest i que es faci referència a una
infraestructura que passa pel nostre territori, com anteriorment s’havia fet, demanar que
es tingui una certa sensibilitat per les Franqueses. Jo penso, senyor Badia, que no és un
tema que s’hagi de polititzar: és a dir, s’hi està a favor o hi està en contra i ja està, no li
ha de donar més voltes.
Continua el senyor BADIA: En aquest Consistori, que sàpiga vostè, ja es van presentar
dues mocions en contra del Quart Cinturó i m’imagino que tots estem en contra del
Quart Cinturó, llavors no sé que està manipulant.
El senyor ALCALDE comenta: Jo penso que hauria de ser conscient que quan a la
Generalitat hi havia un govern format pel PSC - Esquerra Republicana - Iniciativa per
Catalunya i quan aquest govern, des de la Conselleria de Política Territorial, es feien
propostes de traçat que perjudicaven a les Franqueses, ens hi vam oposar i vam enviar
els escrits que vam creure oportuns per mostrar la nostra posició contrària; ara que hi ha
un canvi de govern i que, de la mateixa manera, creiem que es pot influir en el
Ministeri, que es pot fer una proposta des de Catalunya, penso que aquest nou govern ha
de ser amatent i ha d’escoltar el que pensem des de el territori; ho hem fet fins ara i
perquè hagi canviat el govern no sé perquè ens hem de posar així; perquè hem defensat,
per damunt de tot, els interessos del municipi, per sobre els del partit i per sobre del que
faci falta. Jo penso que si ara canvien les tornes i volem polititzar-ho, ens equivoquem
però facin el que creguin convenient. Jo penso que hem de passar a votació amb
l’esmena proposada pel grup municipal de Convergència i Unió i amb l’aportació feta
pel senyor Gontán. Penso que no és necessari que votem la urgència perquè si tots
estem amb l’escrit final, doncs, el portem a terme.
Li recordo que ja ha exhaurit els dos torns.
Interromp el regidor senyor ROSÀS: La urgència de què? Votar la urgència? No hi ha
urgència.
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Continua el senyor ALCALDE: De les esmenes. No, no, és una esmena, perdó.
Seguidament pren la paraula el regidor senyor PROFITÓS: Un petit incís, només. En
l’anterior govern de la Generalitat, Esquerra mai ha defensat un traçat que passi per les
Franqueses, sempre ha estat partidària del traçat alternatiu. Només això.
Comenta el senyor ALCALDE: Sí. Només hi he fet referència per no obviar a ningú
perquè, al principi, he dit el Partit Socialista i llavors he pensat: “si parlo del govern he
de parlar amb propietat”; però és veritat que ni Esquerra Republicana ni tampoc
Iniciativa per Catalunya volien aquest traçat, i així consta en el Pla Territorial
Metropolità.
Finalitzades les intervencions, la Presidència dóna pas a la votació de la moció amb les
esmenes presentades i, per tant, es posa a votació la següent proposta:

PROPOSTA DEFINITIVA
MOCIÓ EN RELACIÓ A LA TRAMITACIÓ ADMINISTRATIVA QUE S’ESTÀ
DUENT A TERME RESPECTE DE LES AL.LEGACIONS FORMULADES PER
AQUEST AJUNTAMENT EN EL TRÀMIT D’INFORMACIÓ PÚBLICA I
AUDIÈNCIA A LES CORPORACIONS AFECTADES PER L’ESTUDI
INFORMATIU DE CLAU: EI4-B-16. “CIERRE DE LA AUTOVIA ORBITAL
DE BARCELONA (QUART CINTURÓ)
ATÈS que el Ple de l’Ajuntament, en sessió que va tenir lloc el dia 30 de setembre de
2010, va adoptar, entre d’altres, els següents acords:
“Primer.- MANIFESTAR l’oposició de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès a
l’estudi informatiu “Cierre de la Autovia Orbital de Barcelona” (4rt Cinturó) per la
important repercussió negativa que té respecte del municipi de les Franqueses del
Vallès i per presentar greus defectes en la seva tramitació administrativa, els quals
causen greu indefensió.
Segon.- APROVAR el document d’al.legacions d’oposició a la dita infraestructura que
figura com a annex al present dictamen.
(...)
Cinquè.- DEMANAR que s’estudiï el traçat anomenat Ronda del Vallès, Alternativa
corredor C-155 – Gallecs, més adient al recorregut natural que ha de fer aquesta via
que connecta el municipi de Sabadell amb el de la Roca del Vallès, més respectuós amb
l’entorn natural i menys agressiu amb el medi ambient.
(...)
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Sisè.- En cas que resulti necessari, habilitar partida pressupostària per fer front a les
despeses judicials necessàries per la defensa de les al.legacions presentades davant el
Ministerio de Fomento (o per la defensa del requeriment enviat al Ministerio de Medio
Ambiente el dia 27 de setembre de 2010) si aquests organismes les desestimen (ja sigui
expressament o per silenci administratiu) o les estimen només en part.”
ATÈS que els esmentats acords es van traslladar, entre d’altres, al Ministerio de
Fomento i al Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, sense que, fins a
la data i a diferència d’allò que ha passat en d’altres casos, s’hagi rebut cap mena de
resposta, situació que, lamentablement, ha obligat l’Ajuntament a haver d’interposar un
recurs contenciós administratiu en relació a la resolució de la Dirección General de
Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente de data 23 de juliol
de 2010.
ATÈS que els esmentats acords van ser notificats, també, a la Generalitat de Catalunya
(departaments de Política Territorial i Obres Públiques i de Medi Ambient i
Habitatge), sense que, fins a la data, tampoc s’hagi rebut altra cosa que un escrit de la
Secretaria per la Mobilitat, de l’antic Departament de Política Territorial i Obres
Públiques, que no és, en sí mateixa, una resposta específica a les inquietuds que va
manifestar-li en el seu dia l’Ajuntament.
ATÈS que, d’acord amb els antecedents esmentats, l’actitud dels governs espanyol i
català en relació a aquest assumpte es pot considerar com a contrària, o si més no, com a
molt poc respectuosa amb els principis de col.laboració entre les diferents
administracions públiques establerts pels parlaments espanyol i català a la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú i a la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment
de les administracions públiques de Catalunya, respectivament.
ATÈS que, en el discurs per la seva possible investidura com a President de la
Generalitat de Catalunya, el Molt Honorable Sr. Artur Mas i Gavarró es va referir al
Quart Cinturó en uns termes que donen a entendre que el futur d’aquesta infraestructura
dependrà exclusivament de la voluntat política dels grups del Parlament de a Catalunya
i de les al.legacions presentades per la Generalitat, amb possible oblit de l’opinió dels
municipis i dels col.lectius més directament afectats per la mateixa, particularment de la
del pagès i del ramader, que s’hi ha oposat.
ATÈS que, a banda d’això, el molt honorable President de la Generalitat, al mateix
discurs esmentat, deixa a entendre que la decisió es prendrà únicament a Catalunya per
la qual cosa no queda clar quina administració és o serà la titular de la carretera.
ATÈS, per altra banda, que el Conseller de Política Territorial i Sostenibilitat, el Sr.
Lluís Recoder, s’ha referit, als mitjans de comunicació, a una suposada necessitat
imperiosa i urgent que es faci la dita infraestructura, sense fer menció ni valoració de
cap mena de les al.legacions presentades per aquest ajuntament i moltes altres entitats
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en un tràmit tan important com és el de la informació pública de qualsevol projecte
d’aquesta envergadura (i sense fer menció, ni tan sols, a les presentades en el seu dia per
la mateixa Generalitat).
ÉS PER TOT AIXÒ que l’Alcalde proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels
següents
ACORDS:
Primer.- RECORDAR a l’Excel.lentíssim Ministre de Foment del Govern Espanyol i al
Molt Honorable President de la Generalitat de Catalunya la posició contrària d’aquest
Ajuntament a l’estudi informatiu “Cierre de la Autovia Orbital de Barcelona” (4rt
Cinturó) i DEMANAR-lis una major transparència i claredat sobre aquesta qüestió i
una més gran sensibilitat respecte del parer expressat per l’Ajuntament de les
Franqueses del Vallès, des de fa molts anys i sempre de manera unànime, en relació al
pas d’aquesta infraestructura pel nostre terme municipal.
Segon.- SOL.LICITAR, així mateix, que l’Excel.lentíssim Ministre de Foment del
Govern Espanyol i el Molt Honorable President o l’honorable Conseller de Territori i
Sostenibilitat de la Generalitat concedeixin, a la major brevetat possible, audiència a
una representació dels partits polítics d’aquest plenari per tractar de les mencionades
qüestions i de les al.legacions presentades per aquesta Corporació al mencionat estudi
informatiu.
Tercer.- Que es traslladin aquests acords al Ministerio de Fomento, al Ministerio de
Medio Ambiente y Medio Rural y Marino i a la Generalitat de Catalunya (departaments
de la Presidència i de Territori i Sostenibilitat).
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per quinze vots a favor dels regidors dels
grups municipals PSC-PM, CiU, ERC-EV-AM i de les regidores VANESA GARCIA i
Ma DOLORS ISART, un vot en contra del regidor JOSEP BADIA, i per tant, amb el
quòrum legal.
Finalitzada la votació, la Presidència dóna pas al següent punt de l’ordre del dia.

7.
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CiU DE REBUIG
A LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL SUPREM CONTRA LA IMMERSIÓ
LINGÜÍSTICA DE LES ESCOLES CATALANES QUE EXIGEIX A LA
GENERALITAT DE CATALUNYA A INTRODUIR EL CASTELLÀ COM A
LLENGUA VEHICULAR A L'ESCOLA.- El senyor Secretari llegeix la part
dispositiva de la moció:
El Tribunal Suprem espanyol (TS) ha emès tres sentències que, basant-se en la retallada
del Tribunal Constitucional espanyol (TC) de l'Estatut, insten el Govern a modificar el
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sistema educatiu per equiparar el castellà com a llengua vehicular al costat del català a
totes les escoles "com a llengua vehicular de forma proporcional i equitativa en tots els
cursos del cicle d'ensenyament obligatori", és a dir, fins als 16 anys, el final de la ESO.
La sentència anuncia que la Generalitat haurà d'adaptar el sistema d'ensenyament per
garantir la presència del castellà de manera "equitativa" respecte del català.
El Suprem declara "el dret del recurrent al fet que el castellà s'utilitzi també com a
llengua vehicular en el sistema educatiu de la Comunitat Autònoma Catalunya i, en
conseqüència, la Generalitat haurà d'adoptar les mesures que calgui per adaptar el seu
sistema d'ensenyament a la nova situació creada per la sentència 31/2010 del Tribunal
Constitucional, que considera també el castellà com a llengua vehicular de
l'ensenyament a Catalunya, juntament amb el català". "De la mateixa manera, declarem
el dret del recurrent al fet que totes les comunicacions, circulars i qualsevol altra
documentació tant oral com escrita que li siguin remeses pel centre [d'ensenyament]
siguin també en castellà", conclou la part dispositiva de la sentència.
Aquesta és la primera afectació directa de la retallada de l'Estatut que es produeix a més
contra un aspecte nuclear com és la immersió lingüística, que ha estat elogiat
internacionalment com a model per preservar la llengua i garantir la integració de les
persones nouvingudes.
Darrerament la Defensora del Poble espanyol va manifestar que només es pot regular la
obligatorietat de l’espanyol, ja que així ho reconeix la Constitució espanyola, i perquè el
català és una llengua “per a usar en la intimitat, amb la família”.
La Plataforma per la Llengua ha presentat aquest any tres informes que comparen el
reconeixement legal que té el català a l’Estat espanyol amb la situació que experimenten
altres llengües amb un nombre similar de parlants en el context europeu i en d’altres
països plurilingües.
La conclusió és que la legislació de l'Estat espanyol, de manera excepcional, fa un tracte
discriminatori vers el català, i que la nostra llengua és la menys protegida de la Unió
Europea si la comparem amb la resta de llengües amb un nombre similar de parlants.
Els informes, per exemple, destaquen el tracte impositiu desmesurat que aplica el
Govern espanyol, amb almenys 500 lleis que imposen la llengua castellana al nostre
territori.
Atès que el català és la llengua pròpia dels Països Catalans.
Atès que com a càrrecs electes no acceptarem cap agressió contra de la nostra llengua
amb l’objectiu de la seva extinció.
En relació als antecedents exposats els sotasignats proposem al Ple l’adopció dels
següents
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ACORDS:
Primer.- MANIFESTAR el nostre rebuig a aquestes Sentències del Tribunal Suprem que
signifiquen la fi del sistema d’immersió lingüística de les escoles catalanes, que ha
suposat i d’una manera demostrada, com així ho exposa el darrer informe PISA, un
model d’èxit.
Segon.- MANIFESTAR el nostre suport al sistema d’immersió lingüística de les escoles
catalanes.
Tercer.- INSTAR al Parlament de Catalunya a rebutjar les sentències i a complir la Llei
d’Educació de Catalunya.
Quart.- COMUNICAR aquesta decisió als Parlaments català i espanyol, al Tribunal
Suprem, i als diferents Grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya.
El senyor President obre el torn d’intervencions.
Pren la paraula la regidora senyora CLAVERIA: Tot i que, per edat, jo, personalment,
no he patit les conseqüències immediates del resultat de la Guerra Civil, sí que he patit
personalment, amb la dictadura, i com en el cas de moltes altres persones que
segurament hi ha aquí a la Sala, el no poder parlar ni aprendre la meva llengua: el
català. Quan vam poder gaudir dels traspassos de competències en matèria d’educació
en època de democràcia, tots ho vam celebrar, i encara més quan vam veure la nostra
llengua elevada a la categoria que li correspon com a llengua vehicular en el Sistema
d’Immersió Lingüística. El que fa aquesta sentència és obligar al nostre país, Catalunya,
a fer molts passos enrere en els drets que ens corresponen, tant difícilment aconseguits, i
que van encaminats d’una forma, potser dissimulada o no tant dissimulada, a l’extinció
de la nostra llengua. Per tant, mostrem el nostre rebuig més contundent i demanem a les
autoritats competents i als regidors d’aquest Consistori que rebutgin aquesta sentència,
que es doni suport al Sistema d’Immersió Lingüística i que es compleixi la Llei
d’Educació de Catalunya.
Seguidament pren la paraula el regidor senyor PROFITÓS: Des de la ignorància: hi ha
algun motiu per què això no se li pugui enviar, també, a la Defensora del Poble? Jo
demanaria que s’afegís a la llista de destinataris.
Pren la paraula el regidor senyor BADIA: Ho votaré en contra.
Interromp el regidor senyor RAMÍREZ per comentar: “Habla en castellano. Tienes que
hablar en castellano”.
Intenta continuar el senyor BADIA: Votaré en contra.
Interromp el senyor ALCALDE: Era d’esperar.
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Continua el senyor BADIA: Votaré en contra perquè jo crec que estem per complir les
lleis i les sentències i la meva opinió és que el català i el castellà convisquin a les
escoles.
A continuació pren la paraula el regidor senyor GONTÁN: Senyor Badia, les lleis estan
fetes per persones i les persones també s’equivoquen i, quan són lleis injustes, s’han de
“saltar”, perquè sinó encara tindria vigència el “dret de cuixa” i, per tant, això s’ha de
“saltar”. I, per tant, lleis injustes, abolir-les totes.
El senyor BADIA respon al comentari: Senyor Gontán, nosaltres no estem per arreglar
les lleis, no sé si ho sap...; segur?
Respon el senyor GONTÁN: I tant que sí, senyor Badia, però no només nosaltres els
polítics, els ciutadans estan per fer lleis, perquè són els ciutadans els que les canvien,
són els ciutadans els que les pateixen, i són els que les gaudeixen.
Continua el senyor BADIA: Em sembla perfecte la seva idea, però la meva no és la
mateixa. A mi em sembla perfecte que el català i el castellà convisquin a les escoles, i
ja està.
Finalitzades les intervencions, la Presidència dóna pas a la votació de la moció amb
l’afegitó proposat pel Sr. Profitós.
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per quinze vots a favor (els dels regidors
dels grups municipals PSC-PM, CiU, ERC-EV-AM i de les regidores VANESA
GARCIA i Ma DOLORS ISART) i un vot en contra (el del regidor JOSEP BADIA).
Finalitzada la votació, la Presidència dóna pas al següent punt de l’ordre del dia.

8.
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.
Intervé el senyor ALCALDE: Els recordo que disposen de cinc minut per grup; per tant,
siguin breus i utilitzin el temps que tenen.
Pren la paraula el regidor senyor TORNÉ: El nostre grup, degut a la recent defunció de
la senyora Teresa Buigues, s’absté de fer precs i preguntes i ens guardem la nostra
intervenció pel proper Ple.
Pren la paraula el regidor senyor GONTÁN: Malgrat el que ha passat aquests dies (i sé
que vostès ho han patit més que d’altres regidors), he de dir que, a finals de desembre,
vam tenir un Ple en el qual l’Alcalde es va comprometre a convocar immediatament al
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Consell Escolar; estem a tres de febrer i seguim sense Consell Escolar Municipal
convocat....
Dic que vostè es va comprometre a convocar immediatament al Consell Escolar
Municipal; estem a tres de febrer i, malgrat el que ha passat, li demano si us plau que el
convoqui d’una vegada.
Seguidament pren la paraula el regidor senyor BADIA: Pregunta pel senyor Marín:
l’asfalt de la Rambla s’està aixecant; he vist que l’han reparat; m’imagino que l’obra
està en garantia; pensi en reparar-ho bé.
Després, també demano pel tema del quiosc de Bellavista, que està tancat. Li demanaria
que es posés en marxa ràpidament.
I una pel senyor Ribalta sobre els lots de Nadal que s’han repartit als avis. Li haig de
dir, i no sé si vostè ho sap, que hi ha una vintena de persones que no l’han rebut; i si ho
ha donat una empresa i es paga a una empresa, el més normal és que l’empresa l’informi
del per què: o no han trobat la gent, o no hi són, etc...; l’empresa ha deixat algun paper a
la bústia; algunes persones han hagut d’anar a buscar el lot a Granollers, però bé, hi han
alguns veïns que no ho han rebut. Agafi informació de l’empresa i a veure que li
expliquen i, si s’escau, no els pagui si no fan la seva feina.
I una pregunta pel senyor Randos. El conveni del camp de futbol de Bellavista s’ha
renovat a l’octubre o novembre: resulta que es renova i ara es paga el doble;
m’agradaria saber el per què? I també li haig de dir que aquest camp obre menys aquest
any que l’any passat; llavors, perquè aquesta consideració del doble?
Comença responent el senyor ALCALDE: Començaria amb el tema dels lots. Amb els
lots tenim un protocol i un procediment molt estipulat: es passa tres vegades, en horari
diferent, per cada casa i en el moment en que no s’hi troba ningú, antigament, el que es
feia es deixar-ho a un veí, però això ocasionava realment problemes perquè després hi
havien alguns casos en que no es donaven; aleshores, el protocol actual és passar tres
vegades en horari diferent i si la tercera vegada no hi ha ningú en aquell habitatge, es
deixa un paper perquè el puguin passar a recollir en l’horari que els vagi bé. Aquest any
gairebé no hem rebut cap queixa: en rebre alguna puntual que hem tingut, se’ls ha portat
immediatament si encara estaven en el moment de repartiment, i si no era així, se’ls ha
donat el paper perquè ho vagin a recollir.
Seguidament pren la paraula el regidor senyor PROFITÓS: És una comunicació, no sé
si es aquí on toca: fer-vos saber que, en els propers dies, tant al President del Consell del
Poble de Corró d’Amunt com a vostè, els presentaré la meva dimissió com a
representant dels veïns del Consell de Poble de Corró. No sé si realment hi ha
incompatibilitat o no hi ha incompatibilitat amb el meu nou càrrec però em sembla
bastant més elegant deixar el lloc al Consell del Poble per tal que un altre dels veïns
l’ocupi. Gràcies.
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A continuació pren la paraula el regidor senyor MARÍN: Responent a la seva pregunta
sobre el quiosc que hi ha a la Plaça Espanya, li haig de dir que properament
formalitzarem un concurs per l’adjudicació del mateix. Això per un costat.
I en quant al tema de l’asfalt de la Rambla que s’està aixecant, li he de dir que ja ho
tenim detectat; de fet, el senyor Ferran Gontán ja ens ho va comentar fa dos plens; vam
tapar el forat que hi havia i estem pendents que l’empresa que va asfaltar tot el que
serien els vials de la Rambla pugui fer la seva feina.
Seguidament el senyor RANDOS pren la paraula per contestar: Sobre el contracte que
diu del camp de Bellavista,: bé, hi ha el manteniment del camp, ara paguem cinc-cents,
vull dir que paga l’ajuntament. En un principi es pagaven cinc-cents, com diu l’Alcalde,
després vostè mateix va baixar-ho a tres-cents cinquanta, i arrel de varies queixes
perquè no els arribava per fer el manteniment, hem considerat oportú pagar un altre cop
cinc-cents (no el doble dels tres-cents cinquanta euros que diu vostè).
Intervé el senyor ALCALDE: Com vostè ja sap, aquest camp de futbol comparteix
vestuaris amb l’Escola Pública Joan Camps i Giró i això i el fet que l’ús que es fa
d’aquesta instal·lació sigui important, requereix d’una intensa neteja diària, perquè quan
arriben els nens l’endemà al matí tot estigui com estava i, també el control de l’activitat,
etc. I des d’aquest punt de vista, es va fer una valoració detallada de les hores de treball
que calien i es va creure que els tres-cents cinquanta euros no eren suficients perquè una
persona dediqués les hores que calia i, per això, es va passar a cinc-cents euros que, com
li deia, és el que s’havia pagat sempre. Quan vostè hi era i es pagava des de Esports
d’una manera que no constava enlloc, nosaltres ho vam voler regularitzar i, també amb
la voluntat d’ajustar l’economia municipal vam apurar molt l’import. Feta la valoració
pels tècnics, per una empresa de neteja fins i tot, es va creure que era un import
insuficient per fer la tasca i que calia tornar a l’import original que s’havia pagat.
El regidor senyor BADIA demana: He sentit que vostè deia que jo pagava i no estava
legalitzat o que pagava “en negre”? És una pregunta, eh. Torno a repetir....
Respon el senyor ALCALDE: Sí, són les seves paraules. Quan vostè va arribar al
Patronat d’Esports ens va dir que es pagava al Club Bellavista – Milan, per fer aquesta
feina, d’una manera no declarada, i, quan vostè estava a l’equip de govern, va ser una de
les coses que vam voler regularitzar; aquesta és la història, és a dir, era una cosa que no
estava regularitzada i s’havia de regularitzar.
Intenta continuar el senyor BADIA: Escolti, o vostè no sap de què va o li hauré de fer
un curset. Hi havia un conveni fet amb el Bellavista – Milan, no sé si ho sabia?
El senyor ALCALDE interromp per contestar: Sí, però vostè deia que, a nivell
comptable, això no constava enlloc.
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Continua el senyor BADIA: Constava a les comptes, estava comptabilitzat, i vostè no
digui que això és pagava en negre perquè com a Alcalde..., “vaja”, senyor Secretari
prengui nota.
Aclareix el senyor ALCALDE: Són les seves paraules, eh ?!.
El senyor BADIA comenta: Prengui nota, Secretari, del que ha dit el senyor Alcalde:
que es pagava “en negre”, que el regidor d’esports pagava “en negre”.
El senyor ALCALDE intenta aclarir: Van ser les seves paraules quan va agafar la
regidoria.
Seguidament pren la paraula el regidor senyor COLOMÉ: No és cap intervenció o
pregunta, és una millora. Parlant dels lots, perquè ho sapigueu: no és un lot, és una barra
de torró i una ampolla de “Benjamín” que està bé. Només una petita consideració: ja
que estem tractant d’avis, mireu que la barra de torró no sigui d’Alacant, perquè heu
enviat barres d’aquesta mena de torró a gent que, pobreta, li costa de mastegar. Per tant,
el que us demano és que l’any que ve mirem que sigui, per exemple, de Xixona.
El senyor ALCALDE contesta: El noranta-cinc per cent no ho eren però és veritat que
l’empresa, a última hora, ens va informar que es va quedar sense stock i en va posar
algunes i, evidentment, li vam transmetre la nostra queixa.
A continuació el regidor senyor GONTÁN comenta: Si em permet la pregunta, cal que
hi hagi lot? Aporta res, el lot? A part d’intentar que doni o que pugui donar vots?
Respon el senyor ALCALDE: Jo penso que és un detall; com vostè sap, abans jo podia
tenir un pensament semblant al seu; després, quan veus gent gran que viu tot l’any sola,
que viu les festes de Nadal sola, quan veus la forma com ho agraeixen i el que
representa per ells rebre això... Evidentment hi ha gent que viu amb els fills o que té
molta relació familiar, però n’hi ha que no, i quan veus això, penses que potser sí que
val la pena que aquestes persones tinguin una petita alegria.
Finalitzades les intervencions de precs i preguntes, la Presidència dóna pas al torn
d’intervencions del públic.

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

