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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
 

Data: 23 de desembre de 2010 
Caràcter: Ordinari 
Horari: 20:00 a 22:00 hores 
Lloc: Sala d’Actes de la Casa Consistorial 
 
Hi assisteixen: 
 
ESTEVE RIBALTA SÁNCHEZ, Alcalde 
JUAN A. MARÍN MARTÍNEZ, 1r. Tinent d’Alcalde 
MA. TERESA BUIGUES POVEDA, 2a. 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  
VANESA GARCÍA DOMÍNGUEZ, regidora  
MA. DOLORS ISART ROCA, regidora 
FERRAN JIMÉNEZ MUÑOZ, regidor   
JOSEP BADIA TORRENTS, regidor   
JOAQUIM BACH FABREGÓ, interventor  
LLUIS LLORET MUÑOZ, secretari 
 
 
PRÈVIA 
 
El senyor ALCALDE inicia l’acte: Molt bona nit a tothom. Benvinguts al Ple 
Municipal de les Franqueses. Passaríem a donar inici a aquest Ple amb el primer punt 
de l’ordre del dia. Abans, però, jo volia fer una prèvia. 
 
Veient el desenvolupament dels darrers plens, veient l’actitud de determinats regidors, 
proferint crits, aixecant-se, insultant, interrompent el torn de paraula, jo penso que 
deslegitimant el que ha de ser un Ple Municipal i traient dignitat al que hauria de ser 
un debat entre persones,  vull comunicar als senyors regidors que he pres la decisió 
que en el moment en que algun regidor se salti el torn de paraula, en el moment en que 
algun regidor profereixi crits, en el moment en que algun regidor insulti algú, rebrà 
una primera amonestació, rebrà un avís; en el moment en que hagi rebut tres avisos... 
(senyora Claveria no són “els toros”, no fa riure, no és una broma, vostè ha dit “als 
toros” i això no fa riure, home, jo ho he sentit que ho deia, però s’ha sentit aquí...) Jo 
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penso que és un tema de més profunditat com per no agafar-s’ho d’una manera 
lleugera, jo penso que només cal veure els vídeos...(que estan a disposició de tots els 
ciutadans). Hem vist aquí persones aixecant-se, cridant, insultant, dient barbaritats... 
Evidentment que aquelles que falten a l’honor o calumnien han estat denunciats via 
judicial, però, independentment d’aquest curs judicial, penso que el municipi de les 
Franqueses del Vallès no es mereixedor d’aquests tipus d’actituds i, per tant, a partir 
del moment en que un regidor rebi tres avisos, serà convidat a abandonar la Sala, i a 
partir d’aquest moment, aquest regidor decidirà el que cregui convenient: si no 
abandona la Sala després de repetir-li tres vegades, em veuré obligat a aixecar la 
sessió. Evidentment, si hi ha ciutadans que volen fer públiques queixes, precs, 
suggeriments, etc..., seran atesos, i seran atesos davant de qui ells creguin convenient i 
davant de la premsa; per no perjudicar la participació dels ciutadans i ciutadanes de les 
Franqueses, els atendré jo personalment després, però, com a President i Alcalde 
d’aquesta Corporació, no permetré en absolut que es produeixin aquests tipus 
d’actituds que denigren a qui les fa, el denigren molt, però que penso que també 
embruten el nom del Consistori de les Franqueses del Vallès. També dic això perquè 
ningú se sorprengui si això arriba a succeir. 
 
Per tant, donaríem inici al Ple. 
 
Finalitzat l’advertiment transcrit anteriorment, el senyor Alcalde dóna pas al primer 
punt de l’ordre del dia. 
 
 
1. APROVAR ESBORRANY ACTA SESSIÓ ANTERIOR.- El senyor 
President pregunta als senyors/es regidors/es si desitgen realitzar alguna esmena al 
contingut de l’acta de la sessió anterior. 
 
Pren la paraula el regidor senyor TORNÉ: El meu prec ve de la Comissió Informativa 
de Ple, en la qual el senyor Secretari ens va comunicar que al Ple s’havia dit que se’ns 
autoritzava a veure la resolució de la Fiscalia sobre l’apartament de la meva propietat 
i, realment, a l’acta no apareix tal com ja vam dir nosaltres aleshores. El senyor 
Secretari ens va dir a la Comissió que estava gravat a la cinta. Com que no apareix i, 
per tant, es va faltar a la veritat, vull que consti en acta que a la Comissió Informativa 
se’ns va faltar a la veritat, que consti que mai se’ns va dir en aquest Ple que 
s’autoritzava al grup de Convergència a veure aquesta documentació. La prova és que 
a l’acta no ha estat reflectit. Vull que això consti en acta. 
 
Respon el senyor ALCALDE: Senyor Torné, jo li volia fer una pregunta: vostè l’ha 
vista, aquesta documentació? 
 
El senyor TORNÉ contesta: Perdoni, però estem parlant de l’acta i de la Comissió 
Informativa de Ple, no estem parlant de res més. 
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Intenta continuar el senyor ALCALDE: Molt bé. Si parlem de l’acta, vostè no 
compleix amb la seva responsabilitat de signar-la. Em sobta que ara vulgui ficar... 
 
Interromp el senyor TORNÉ: No, no, estem parlant de la Comissió Informativa i de 
l’acta. 
 
El senyor ALCALDE continua: Senyor Torné, no m’interrompi perquè he fet un avís 
abans sobre les interrupcions al Ple.  
 
Comenta el senyor TORNÉ: Em pot “fotre” fora, si vol. 
 
Comenta el senyor ALCALDE: No: això de “em pot “fotre” fora, si vol”, és una falta 
de respecte.  
 
Torna ha interrompre el senyor TORNÉ: Doncs, igualment li dic: vostè ens va mentir 
a la Comissió Informativa. 
 
El senyor ALCALDE continua: Senyor Torné, l’estic cridant a l’ordre. Li demano que 
no interrompi; vostè tindrà els torns de paraules que li corresponen segons el 
Reglament Orgànic Municipal que vostè mateix va  aprovar i, per tant, tindrà aquest 
dret. Si vostè té ganes d’una altra cosa, ja veurem... Jo, el que li estava dient és que, si 
parlem de l’acta, parlem de l’acta, però no vulgui emmascarar les coses perquè aquesta 
documentació ja l’ha vista tota. (Esperi, que ara parlem de l’acta).  
En referència a l’acta, jo penso que la primera responsabilitat que hauria de complir 
com a regidor d’aquest Consistori és, si s’ha celebrat un acte, s’ha gravat, s’ha 
transcrit, s’ha dit tot el que s’ha dit, està recollit tal i com s’ha dit, per respecte al 
Consistori i per respecte als ciutadans, hauria de signar aquestes actes. A partir del 
moment en que es nega a signar les actes,  penso que voler esmenar una cosa que vostè 
no reconeix, és bastant incongruent, no es pot “dir missa i repicar”. Si no firma les 
actes és que no les reconeix, llavors no vulgui venir a esmenar les actes, en tot cas, 
reconegui-les.  
 
Pren la paraula el senyor TORNÉ: A veure, el que li estic dient és una cosa totalment 
diferent al que vostè diu. Estic dient, primer, que a la Comissió Informativa el senyor 
Secretari ens va dir al grup de Convergència que el senyor Alcalde va autoritzar a 
mirar aquests documents en el Ple de la sessió anterior i que constava a l’acta i que 
estava gravat i que, per tant, l’ha vingués a mirar, que  així s’havia acordat. Quan he 
mirat l’acta, he vist que això no apareix així, per tant, tal com vaig dir, ni se’ns va dir 
ni apareix a l’acta; només feia constar que a la Comissió Informativa el senyor 
Secretari va faltar a la veritat i això és el que vull que consti i no un altre tema diferent 
a aquest. Si vostè em vol dir si realment va dir això o no va dir, i si el senyor Secretari 
va dir o no va dir això que estic dient, d’acord; altra cosa és emmascarar la realitat, 
això és el que vam tenir que patir i a més se’ns va “fotre” aquesta persona dient que no 
sabia del que parlava; doncs no, el senyor Secretari no em ridiculitza davant del altres 
perquè no és veritat, sí senyor, vostè no va dir-ho.  
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Respon el senyor ALCALDE: A veure, els plens estan gravats, estan gravat en àudio, 
estan gravats en vídeo i d’aquí se’n fa una transcripció, cap problema, ho tenen a la 
seva disposició... 
 
Interromp el senyor TORNÉ: A l’acta, no hi és. 
 
Continua el senyor ALCALDE: I no “maregi la perdiu” perquè la documentació l’ha 
vista tota. 
 
Pren la paraula el regidor senyor RAMÍREZ: “Yo lo he entendido bien. ¿Quiere usted 
decir que a los regidores que no firmamos estas actas tiene derecho el Secretario a 
mentirnos? Eso es lo que he entendido, que como no firmamos no tenemos derechos, 
es decir, no tenemos derecho ni a reclamar que se nos esta mintiendo, y no solo a 
nosotros; estaban el resto de grupos también, no solamente a los de CiU, señores, 
estaba toda la Comisión Informativa de asuntos del Pleno. El señor Secretario incluso 
llegó a decir: “¿qué quiere decir, que manipulamos las actas?” y fue llamado al orden 
por la señora Teresa. O sea, ¡no mintáis más!” 
 
El senyor ALCALDE contesta: A mi em fa una mica de pena que el seu excés polític 
vagi ja cap als funcionaris; ja ho han fet repetidament, han denunciat a l’Inspector, han 
denunciat a l’Arquitecte, han denunciat a altres treballadors d’aquest Ajuntament, i ara 
li toca el torn al Secretari. Dubto que això succeeixi a gaires llocs, que algú amb el seu 
afany de governar tingui aquesta mala fe de posar-se amb la professionalitat de les 
persones, però aquestes persones, aquest Inspector, aquest Arquitecte, aquest Secretari, 
estan al servei de la Corporació i estan per servir a qui governa aquesta Corporació i si 
el dia de demà hi ha una altra persona ho faran amb la mateixa professionalitat que ho 
estan fent ara, i a mi em dol profundament que tinguin aquesta indecència d’atacar la 
professionalitat de les persones d’aquesta manera. (-senyor Ramírez, no m’interrompi, 
si us plau-). 
Repeteixo el mateix: a mi em dol profundament que tinguin la indecència de ficar-se 
amb la professionalitat de les persones. 
 
El senyor RAMÍREZ pren novament la paraula: “Señores regidores/compañeros de 
este municipio: los que estábais presentes, por favor os lo pido, por dignidad y honor; 
los que estábais presentes, ¿dijo o no dijo el Secretario que el Alcalde había dicho 
repetidamente en el Pleno que teníamos a nuestra disposición el papel?, justamente el 
que reclamaba el señor Torné, que le atenía a él, que era una sentencia y una 
resolución que le atenía a él, y le interesaba muchísimo porque nos ha acusado 
reiteradamente de muchas calumnias, él sí que calumnia, y estábais presentes; si tenéis 
dignidad y tenéis honor decir si es verdad o es mentira que el Secretario dijo eso.” 
 
Pren la paraula el regidor senyor GONTÀN: “La dignidad y el honor es una cosa que 
yo tengo y no te tengo que dar explicaciones de porqué. Tus “merders”, te los comes 
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tú; vuestras batallas os las metéis vosotros  donde queráis; no nos metáis a los demás 
por el medio, ¿de acuerdo?” 
 
Intervé el senyor ALCALDE: Sí, jo trobo una mica trist que per una documentació que 
ja han vist, per una cosa que no té cap transcendència per al benestar i per la qualitat 
de vida dels ciutadans de les Franqueses, es faci aquest “numeret”. Però bé, cadascú 
sap per què treballa, cadascú sap el que vol pel municipi i cadascú sap per què està en 
aquesta cadira; i ho sap cada persona per què està en aquesta cadira, n’hi ha uns que 
estan amb unes intencions i amb unes finalitats i n’hi ha d’altres que són capaços de 
muntar aquests “numerets” per una tonteria, per uns papers que ja han vist. 
 
Una regidora intervé però ho fa sense micròfon. 
 
Respon el senyor ALCALDE: És que és el que hem preguntat. És aquest punt, el 
d’esmenes; no és que ens haguem passat aquest punt. 
 
Pren la paraula la regidora senyora COLOMÉ: A la pàgina onze, al segon paràgraf 
començant per avall, jo vaig dir: “esvoranc ” no “esborrany”, està al cas Secretari? 
Doncs, ja està, és “esvoranc” no “esborrany”. 
 
Finalitzades les intervencions, 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 16 DE DESEMBRE DE 2010, PEL QUAL S'APROVA UNA 
DECLARACIÓ INSTITUCIONAL PER MOSTRAR EL REBUIG 
RESPECTE ACTITUDS QUE QÜESTIONEN, EMBRUTEN I 
MENYSPREEN LA INSTITUCIÓ, DEMOCRÀTICA, QUE ÉS 
L'AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS, ELS SEUS 
REGIDORS, ELS SEUS TREBALLADORS, LA CIUTADANIA I ELS 
EMPRESARIS 

 
ATESA la responsabilitat plenament democràtica i legítima que l’equip de govern té 
encomanada de governar el municipi de les Franqueses del Vallès.  
  
ATÈS que aquesta responsabilitat ens obliga a atendre amb la màxima dedicació i 
esforç les necessitats dels ciutadans, així com la planificació del futur del municipi, 
sense utilitzar el nostre càrrec per interessos personals o partidistes. 
  
ATESOS els avenços assolits en els 3 últims anys al municipi en àmbits com el mapa 
educatiu, la mobilitat, la seguretat ciutadana, els serveis socials i l’urbanisme. 
  
ATESA la satisfacció que els ciutadans ens demostren diàriament, ja sigui de manera 
personal o a través dels diversos estudis que s’han dut a terme (enquestes de satisfacció, 
etc.). 
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ATÈS que en els últims mesos regidors del consistori no accepten les regles 
democràtiques que es van comprometre a acatar en prendre possessió del seu càrrec. 
  
ATÈS que un regidor en nom del grup municipal de CIU ha realitzat falses acusacions 
mitjançant diverses declaracions publicades en alguns mitjans de comunicació de 
premsa escrita.  
  
ATÈS que les esmentades afirmacions són tipificades pel vigent codi penal com a 
injúries (article 208 i concordants), amb l’agreujant de fer-les públiques en mitjans de 
comunicació. Tanmateix, les constants imputacions de delictes  fetes “amb coneixement 
de la seva falsedat o temerari menyspreu vers la veritat”, tipificat en el codi penal en 
l’article 205 i concordants, com a delicte de calúmnia.  
  
ATÈS que d’aquestes injúries i calúmnies no només n’han estat objecte les persones que 
ocupen un càrrec públic, sinó també treballadors de l’Ajuntament, ciutadans i empreses 
particulars.  
  
ATÈS que aquestes afirmacions són un atac a la honorabilitat i posen en dubte 
l’honestedat dels responsables polítics que porten molts anys treballant pel bé de 
l’interès general del municipi de les Franqueses del Vallès i la seva ciutadania. 
  
ATÈS que CiU té responsabilitats de govern en diferents administracions públiques, i ha 
demostrat una clara voluntat de participació i acceptació de les normes democràtiques i 
de respecte entre les persones. 
  
ATÈS que de forma reiterada tant la Fiscalia, com l’Oficina Antifrau de Catalunya i 
d’altres autoritats administratives han arxivat totes les denúncies formulades per CiU, 
sense que en cap cas s’hagi trobat cap indici d’il·legalitat (veure annex). 
  
ATÈS que totes aquelles actuacions que han “inquietat” o han estat motiu de sospita per 
part del grup municipal de CiU, s’han clarificat, s’han exposat obertament i sense 
ocultar cap informació i, si s’ha escaigut, s’han corregit de forma raonada i de mutu 
acord, i sense vulnerar cap precepte legal (veure annex). 
  
ATÈS que l’Ajuntament ha col·laborat activament davant la Fiscalia, Oficina Antifrau 
de Catalunya i altres autoritats administratives, la qual cosa és un clar exemple de 
transparència. 
  
ATÈS que el comportament del regidor senyor José Ramírez Alaya en els plens 
municipals va en contra de les normes elementals de convivència en societats 
civilitzades i democràtiques, proferint insults, comentaris indecorosos i grollers, crits i 
constants interrupcions del torn de paraula quan intervé algun membre de l’equip de 
govern (veure annex), i sempre buscant la complicitat del públic assistent. 
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ATÈS que l’actitud anteriorment descrita és un obstacle al bon funcionament de les 
sessions plenàries i incomoda als assistents. 
  
ATÈS que aquesta manera d’actuar d’un regidor de CiU és una actitud querulant o de 
deliri de reivindicació, utilitzant de manera abusiva les eines de les administracions 
públiques, fins al punt de col·lapsar-les. 
  
ATÈS que l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès té dret a obtenir una tutela judicial 
efectiva de jutges i tribunals, de conformitat amb el què preveu l’article 24 de la Carta 
Magna.  
  
AQUESTA Alcaldia proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents  
  
ACORDS: 
  
Primer.- MANIFESTAR el rebuig més enèrgic d’aquest Ajuntament a aquests tipus 
d’actituds que només qüestionen, embruten i menyspreen indiscriminadament una 
institució democràtica com és l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, els seus 
regidors, els seus treballadors, la ciutadania i els empresaris. 
  
Segon.- EMPRENDRE les accions legals que s’escaiguin contra tots aquells que han 
injuriat o calumniat, en contra del bon nom de l’Ajuntament de les Franqueses del 
Vallès, dels seus regidors i treballadors.  
  
Tercer.-  EMPLAÇAR individualment a tots els regidors de la Corporació perquè, si hi 
estan d’acord, subscriguin aquest manifest. 
  
Quart.- COMUNICAR aquests acords als màxims representants de la Generalitat de 
Catalunya (amb caràcter enunciatiu i no exhaustiu, a la Presidència de la Generalitat, 
Presidència del Parlament, Síndic de Greuges), i responsables polítics de nivell local, 
comarcal i nacional que tinguin representació parlamentària a Catalunya.  
  
Cinquè.- DONAR la difusió adient d’aquests acords amb els mitjans necessaris perquè 
arribin a tota la ciutadania de les Franqueses del Vallès. 
 
El senyor President obre el torn d’intervencions. 
 
No hi ha intervencions. 
 
Finalitzada la intervenció, la Presidència dóna pas al següent punt de l’ordre del dia.  
 
 
3. DONAR COMPTE DE L'ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, 

DE DATA 9 DE DESEMBRE DE 2010, PEL QUAL S'APROVA 
DEFINITIVAMENT EL PROJECTE D'ACABAMENT DELS PARCS DEL 
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FALGAR I LA VERNEDA, PER CREAR UNA ÀREA DE NATURA I 
SALUT  

 
ATÈS que la Junta de Govern Local, en la sessió celebrada el dia 15 de juliol de 2010, 
va acordar aprovar inicialment el projecte d’obra anomenat “Projecte d’acabament dels 
parcs del Falgar i la Verneda, per crear una àrea de natura i salut”, amb un pressupost de 
contracte de 4.629.936,46 € IVA inclòs. 
 
ATÈS que el projecte va ser sotmès a informació pública pel termini d’un mes, 
mitjançant la publicació de l’edicte corresponent al Butlletí Oficial de la Província de 
data 24 d’agost de 2010, i al tauler d’anuncis de la Corporació, i va ser notificat 
individualment a les persones interessades. 
 
ATÈS que durant el període d’informació pública s’han presentat dos escrits 
d’al·legacions, i que a continuació es detallen: 
 

 Escrit presentat per la senyora MARIA FRANCAS BELLAVISTA, mitjançant 
escrit presentat el dia 24 de setembre de 2010, RE núm. 8367/2010.  

 Escrit presentat per l’empresa QUERFRAN SEGLE XXI, SL, mitjançant escrit 
presentat el dia 24 de setembre de 2010, RE núm. 8368/2010.  

 
L’escrit presentat per la senyora MARIA FRANCAS BELLAVISTA, fa constar el 
següent: 
 

“Primer.- El projecte sotmès a informació pública és nul de ple dret, per aplicació 
de l’article 103.4 de la Llei Jurisdiccional (...)”.  
 

L’article invocat per la recurrent assenyala que són nuls de ple dret els actes i 
disposicions contraris als pronunciaments de les sentències, que es dictin amb la 
finalitat d’eludir el seu compliment.  
 
Aquesta al·legació no pot prosperar ja que, precisament, el projecte d’acabament va ser 
redactat per donar compliment a les sentències recaigudes en els diferents processos 
judicials relatius a les obres d’urbanització del Pla Parcial del Sector P. 

 
“Segon.- Innecessarietat i falta de justificació del projecte.” 
 

Aquesta al·legació tampoc pot ser admesa ja que en el propi projecte que és objecte de 
recurs, com l’acord adoptat per la Junta de Govern Local de 15 de juliol de 2010, que 
aprovava inicialment el projecte, justifica la necessitat de la redacció del projecte. 

 
“Tercer.- Una eventual imposició de contribucions especials a (...) seria 
manifestament il·legal.” 
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Finalment, aquesta al·legació tampoc pot prosperar ja que els acords que impugna la 
recurrent no fan cap esment a la imposició de quotes urbanístiques (i no contribucions 
especials, com diu l’escrit d’al·legacions) que, eventualment, es puguin imposar. 
 
L’escrit presentat per l’empresa QUERFRAN SEGLE XXI, SL, utilitza els mateixos 
arguments per fonamentar les seves al·legacions, que l’escrit presentat per la senyora 
FRANCAS BELLAVISTA. 
 
VIST l’informe tècnic emès per l’Arquitecte Municipal, al qual es proposa desestimar 
les al·legacions de tipus tècnic presentades. 
 
VIST l’informe jurídic emès per la Secretaria Municipal, favorable, igualment, a la 
desestimació de les al·legacions. 
 
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.- DESESTIMAR íntegrament les al·legacions presentades contra l’aprovació 
inicial del “Projecte d’acabament dels parcs del Falgar i la Verneda, per crear una 
àrea de natura i salut”, formulades per part de la senyora MARIA FRANCAS 
BELLAVISTA, mitjançant escrit amb registre d’entrada número 2010/8367, de data 24 
de setembre de 2010, i per l’empresa QUERFRAN SEGLE XXI, S.L., mitjançant escrit 
amb registre d’entrada número 2010/8368, de data 24 de setembre de 2010. 
 
Segon.- APROVAR  definitivament el “Projecte d’acabament dels parcs del Falgar i la 
Verneda, per crear una àrea de natura i salut”, per un import de 4.629.936,46 €, IVA 
inclòs. 
 
Tercer.- PUBLICAR els presents acords en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona i al tauler d’anuncis de la Corporació. 
 
Quart.- NOTIFICAR aquests acords a la societat mercantil municipal LES 
FRANQUESES ENTORN VERD, S.A., a l’àrea de Planificació Econòmica i Règim 
Interior, als propietaris del sector i altres persones interessades, a l’Agència Catalana 
de l’Aigua, al Consorci per a la Defensa de la Conca del riu Besòs i a la Direcció 
General del Medi Natural del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
El senyor President obre el torn d’intervencions. 
 
Pren la paraula el regidor senyor GONTÀN: Bàsicament. Reafirmar la nostra posició 
que no entenem perquè es tira endavant aquest projecte tan “hortera”, tan “carrincló”, 



Ple 23/12/2010 – pàg. 10 

aquest “parc temàtic” que no serveix per a res, en lloc de fer una àrea recuperada del 
riu, un àrea de natura real, no un “parc temàtic”.  
Entenem, a més, que després de les al·legacions presentades es genera el dubte que es 
compleix amb la sentència i, per tant, vostès sabran en què es fiquen però podrem estar 
amb dos contenciosos més sense necessitat. 
I l’hi torno a repetir: és tan senzill com fer una cosa semblant a Can Cabanyes; vostès 
no volen fer desaparèixer “la piscina”; com a mínim, treguin el plàstic i fem una plana 
al·luvial al riu, amb una base amb la que, potser en cinc o deu anys, tindrem una gran 
zona verda.  
Vostès segueixen encaparrats en fer el mateix que el senyor Torné en el seu moment; 
ho deuen haver “maquillat” d’una manera diferent o bé ho deuen haver fet d’una cosa 
diferent però, en el fons, és un “parc temàtic” per anar a fer pícnic. I d’aquí no ens en 
sortim i fins que no entenguem que el riu necessita el seu espai i que el riu recuperarà 
això si el deixem estar i en netegem els vorals, no entendrem que allò és part del riu i, 
per tant, allà només hi cap espai natural no una àrea de pícnic. 
 
Pren la paraula el regidor senyor BADIA: Jo li demanaria que no estem en el moment 
en què hem d’estar. Ja se n’ha parlat abans en el consell, i li demano que, a veure, això 
puja quatre milions i mig d’euros i, com han dit els companys, m’agradaria saber la 
quantitat que pagarà l’ajuntament i si hi ha diners per pagar la quantitat que toca a 
l’ajuntament i, a part, hem de saber que per allà passa el Quart Cinturó. Vull dir, si 
tenim de fer una obra i després ho haurem d’aixecar tot, crec que no és el moment; als 
ciutadans que han de pagar no sé si se’ls han  enviat cartes; em sembla que hi ha una 
quanta gent que no tenen diners per pagar. Llavors, m’agradaria que m’expliqués tot 
aquest tema. 
 
Pren la paraula el regidor senyor JIMÉNEZ: Ja li he comunicat, a la Junta de la 
Societat Entorn Verd, que aquest projecte s’hauria de deixar sobre la taula fins que 
arribin les properes eleccions per poder consensuar un projecte que fos sostenible i que 
tingués el mínim cost possible. És evident que no tenim totes les dades finals del cost 
d’aquest projecte, vostès ho valoren sobre l’informe que s’ha fet del valor de 
construcció però hi ha costes judicials, hi ha situacions pel mig que faran que això 
tingui un cost superior al que vostès estan ara notificant. Tenint en compte, també, que 
s’ha de preveure el compliment de la sentència, jo crec que s’hauria de ser curós i fer 
una cosa amb consens, sobretot per la sostenibilitat d’aquest projecte, jo crec que a 
ningú li ve d’esperar cinc mesos per poder arribar a acords que tinguin més consens 
que no pas el d’ara.  
 
Intervé el senyor ALCALDE: A veure, senyor GONTÁN: la primera pregunta que jo 
li faria és: se’l ha mirat, el projecte? Perquè quan nosaltres vam rebre el Parc del 
Falgar de l’anterior equip de govern, el nostre referent era Can Cabanyes. Nosaltres 
portem un any i mig en que hem fet vuit, nou, o no sé ja quantes reunions, de les quals 
hem aixecat acta de totes elles, amb tècnics del Consorci per a la gestió de la conca del 
riu Besòs, amb la Xarxa Natura 2000 de la Generalitat de Catalunya i amb l’Agència 
Catalana de l’Aigua, enginyers, naturalistes, experts en el tema, i hem transformat un 
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projecte que era un “parc temàtic” (amb una tanca perimetral; amb una estàtua 
eqüestre; amb un hotel; amb una piscifactoria, per anar a pescar) en un espai 
naturalitzat, amb un espai com el que hem fet més amunt, a la frontera amb el terme de 
la Garriga, que s’ha convertit en el cinquè lloc de pas d’aus de tot Catalunya, que el 
tenim a les Franqueses, eh!?..., això sí que és notícia. Tenim a les Franqueses del 
Vallès el cinquè lloc de pas fluvial d’aus de Catalunya, al riu Congost, a Llerona, a les 
Franqueses del Vallès. I això és el que volem fer aquí; vist l’èxit d’aquesta recuperació 
que s’ha fet més al nord, volem portar la recuperació més al sud. Aquest espai és 
previst que tingui més d’un 80% de prioritat i, com s’ha fet més amunt, que 
s’impedeixi el pas a les persones. Han dit els tècnics que, a llarg o mig termini es pot 
recuperar la llúdriga en aquest llac, perquè és un àmbit on aquest animal, al riu 
Congost, on  n’hi havien hagut, s’hi trobaria bé. Hem canviat el projecte per convertir-
lo en una continuïtat de la plana fluvial, i com a referència hem tingut Can Cabanya. 
Per tant, no sé per què diu les coses d’aquesta manera, si és perquè no sha mirat el 
projecte o si és perquè l’interessa que sigui més natural que Can Cabanya, no ho sé. Sí 
que és veritat que hi ha entre un 15% i un 20% del recinte per a que les escoles hi 
vagin, es pugui fer pícnic, però precisament per fer una aula de natura. Si llavors hi 
van els ciutadans el cap de setmana i tenen barreres naturals per accedir a la zona de 
prioritat animal, és un altre tema, tampoc hem de desaparèixer els humans !, però jo li 
demanaria que es mirés bé el projecte. 
 
En relació a la intervenció del senyor Badia: dels quatre milions i mig d’euros que val 
aquest projecte, el cost que ha de suportar l’ajuntament és de 0 euros. Això és una 
zona verda d’un polígon i el cost que ha de suportar l’ajuntament és de zero euros.  
 
I en quant al senyor Ferran Jiménez. Ja li he dit, a part d’aquests dos anys de reunions, 
portem molt més temps planificant aquest projecte, tenint com a referència Can 
Cabanya, i pensem que és el millor que podem oferir a les Franqueses del Vallès, que 
difícilment hi haurà un projecte que recuperi la plana al·luvial del riu Congost 
d’aquesta manera i, a més, aporti un espai per les persones. 
 
Pren la paraula el regidor senyor JIMÉNEZ: Si vostè considera que és el millor 
projecte, el que jo faria és deixar-lo sobre la taula fins que hi hagi un govern més 
consolidat i demanar a l’opinió pública que es manifesti i que digui, realment, el què 
vol. Jo crec que és un procés de participació molt necessari perquè si ho han de gaudir 
els ciutadans i ciutadanes de les Franqueses, crec que també han de donar-hi la seva 
opinió, i en aquesta fase no han estat consultats.  
 
Pren la paraula el regidor senyor GONTÀN: Estic d’acord, senyor Jiménez: millor no 
es podia dir. Vull dir, és que és així, però, s’han encaparrat. De fet, avui és un “donar 
compte”, ni ho votem tant sols, només donem la nostra opinió que, com a mínim la 
d’Els Verds, ja fa molt temps que la venim donant, abans amb el govern de CiU i ara 
amb el govern socialista. 
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Miri, sí que me l’he mirat el seu projecte, i això, malauradament, no s’assembla gaire a 
Can Cabanyes. Entre d’altres coses, vostès no trauran el plàstic, no el trauran, per tant, 
a Can Cabanyes no s’assembla, ja comencem perquè la piscina és una piscina i no és 
una base, comencem per aquí. Vostès no deixen espai per quan hi hagi crescudes del 
riu, segueixen mantenint el talús; per favor, això consta en el projecte, segueix 
mantenint-se el talús, el talús que havia de desaparèixer. I en relació als tècnics que 
vostè anomena del consorci per la defensa riu Besòs i de l’ACA, miri, jo he parlat amb 
els del consorci i, textualment, em van dir: “amb el que hi ha, farem el que es pugui”; i 
de l’ACA, millor ni parlar-ne, perquè les directives que vam demanar del projecte del 
senyor Torné a vostè li han tret, al seu projecte li han tret, no cal les directives, i s’hi 
assembla molt perquè no li cal ni la recuperació de les primeres aigües, ni els dipòsits. 
I si parlem del que s’ha fet a la zona de Can Tamayo, doncs, una altra, assumeixen que 
la inundabilitat podrà anar cap a una altra banda. I és el que han fet aquí. Això no 
s’assembla en res a Can Cabanyes i, com diu el senyor Jiménez, deixi-ho sobre la 
taula, sigui valent i demani opinió a la gent, a veure què volem entre tots, però si tira 
pel dret, tiri pel dret cap a una zona natural, no tiri pel dret per a un “parc temàtic” o 
una zona de picnic, no tiri per aquí. 
 
Pren la paraula el regidor senyor BADIA: No m’ha contestat sobre el Quart Cinturó, si 
passa o no passa. 
 
Respon el senyor ALCALDE: Contestaré primer això. Hi ha un viaducte que no afecta 
al sòl, perquè s’eleva i no afecta. També hauria de saber-ho, això. 
A veure, no ens encaparrem, és veritat, ho reconec: queden pocs mesos per les 
eleccions i si hi ha un consens més gran, no tenim pressa. Tenim una responsabilitat de 
governar, de planificar, i de tirar endavant projectes; i la nostra feina és treballar i no 
deixar-ho en un calaix, és desencallar-ho, i tenim la feina de veure com ha de ser el les 
Franqueses del futur, per tant, les coses no poden estar parades i no ho estan. 
Si parlem en aquest sentit, no és una qüestió de prioritat, no és una qüestió d’urgència, 
podem plantejar-nos de deixar-ho sobre la taula perquè no ha d’estar fet d’avui per 
demà. És a dir, em sorprèn que digui que ens encaparrem i que anem amb urgències 
quan portem dos anys treballant amb aquest tema. Vull dir, per tant, que ens ho 
plantegem, ja que dos regidors d’aquest Consistori ens demanen que ho mirem 
d’aquesta manera, és fonamental treballar, és fonamental planificar, és fonamental 
construir les Franqueses d’aquí a cinc anys, d’aquí a deu anys, però és veritat, no ve 
d’uns mesos; en parlem, no tenim cap pressa nosaltres, tenim el treball del dia a dia i 
les ganes de tirar endavant les coses que abans estaven als calaixos o que estaven 
encallades; per tant, en parlarem. I no vull entrar en detalls respecte dels tècnics del 
consorci: només li diré que té a la seva disposició totes les actes d’aquestes reunions. 
 
Pren la paraula el regidor senyor ROSÀS: Ferran, sàpigues que abans, a la Junta 
General d’Entorn Verd, el nostre grup ha demanat que quedés a sobre la taula; s’hi ha 
afegit també el regidor Ferran Jiménez, també ho ha demanat; o sigui que no són dos 
regidors sinó que som ja onze regidors o dotze els que demanem el mateix¨: que es 
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deixi sobre la taula i que s’esperi a les properes eleccions, o que s’arribi a un consens, 
o que es faci una consulta popular. 
 
Comenta el senyor ALCALDE: Sí que és veritat, però per fer un “parc temàtic”, 
vostès: vostès fent un perímetre amb una tanca de dos metres i no sé quants 
quilòmetres de longitud, inaccessible per a tothom; una tanca, fixeu-vos, un “parc 
temàtic” a la llera del riu Congost, amb una tanca que feia por, amb una estàtua d’un 
peix amb la cua enlaire, de no sé quants metres, a l’entrada; com si allò fos “el Retiro” 
de Madrid. He dit abans que no sé si era per l’afició del senyor Torné a la pesca, 
perquè ningú més a la població li veia cap utilitat; amb una piscifactoria que, 
evidentment, li van prohibir totes les institucions; amb un hotel; amb una sèrie de 
coses que, evidentment, no només eren un atemptat ecològic sinó que era, crec, una 
obra feta amb una mentalitat poc situada a la realitat del municipi de les Franqueses 
del Vallès. És veritat que  han demanat de deixar-ho sobre la taula, però, si us plau, 
sort en tenim que s’ha rectificat això. 
 
Pren la paraula la regidora senyora ISART: Només volia dir que també ens adherim a 
aquesta petició. 
 
Demana el senyor ALCALDE: A quina? A la de Convergència o a la del 
Sr.GONTÀN? 
 
Respon la senyora ISART: A la de deixar-ho sobre la taula. 
 
El senyor ALCALDE diu: En parlarem. És a dir, no és una qüestió d’urgència, no; és 
una qüestió de treball, de feina, de dia a dia, de que portem dos anys treballant aquest 
tema. 
 
Pren la paraula la regidora senyora BUIGUES: Jo estic completament d’acord amb la 
proposta que s’ha fet aquí per part del senyor Jiménez i el senyor Gontán, però  
demanaria una altre acord, també de plenari, i és el següent: que tots prenguéssim 
l’acord que aquest lloc s’atingués a allò que diu la sentència, no a una altra cosa.  
 
Pren la paraula el regidor senyor GONTÁN: Martí, encantat que ara us afegiu a la 
consulta popular, a fer un debat més planer, però us recordo que vau ser vosaltres els 
que vàreu engegar i vàreu tirar pel dret. Martí, no hi eres, de regidor, però això va anar 
així: va presentar-se un projecte; no es va admetre cap al·legació; no es va admetre res 
a discussió... Ja m’està bé que ara us hi apunteu, però recordeu això: vosaltres optàveu 
per un “parc temàtic”; no vàreu admetre res; una sentència ho va tirar mig enrere, i el 
que tenim ara varia en molt poques coses o, com a mínim, no s’assembla al que crec 
que hauria de ser allò. 
 
Pren la paraula el regidor senyor ROSÀS: Nosaltres vam ser valents: vam anar al 
Consell de Poble de Llerona i els hi vam explicar, cosa que aquest govern no ha fet 
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mai; no té en compte la participació ciutadana ni els consells de poble. No s’ha anat al 
Consell de Poble de Llerona. 
 
Interromp el senyor ALCALDE: No menteixi, s’hi ha anat. 
 
Continua el senyor ROSÀS: A explicar el projecte del Falgar? 
 
Comenta el senyor ALCALDE: Senyor Marín. Perdoni, no digui coses que no són. 
Perdoni la interrupció, però, està dient coses que no són. 
 
Pren la paraula el regidor senyor MARÍN: Si vol acabar, acabi, senyor Rosàs. De totes 
maneres, senyor Rosàs, el que haig de dir, essent generós, és que s’ha confós. Jo 
personalment, he estat allà quan es va fer el primer esborrany del projecte; vam 
explicar la nostra voluntat de, com ha dit el senyor Alcalde, eliminar aquestes tanques, 
de treure aquesta figura rància que hi havia a l’entrada com era aquell peix volador, 
d’eliminar aquest parc temàtic, en resum. I vam presentar, vam dir i vaig comentar 
obertament el què feia al cas. Entenc que és una confusió i, per tant, així li accepto. 
 
Comenta el senyor ROSÀS: A veure: hi ha hagut un projecte i ho heu anat a explicar 
al Consell de Poble; és  així ? L’últim, el darrer, aquest que està aprovat, el que porteu 
a donar compte avui? S’ha explicat aquest projecte en el Consell de Poble? No. 
 
Respon el senyor MARÍN: Senyor Rosàs. A veure, nosaltres hem explicat les línies 
mestres del projecte; no hem anat a dir si la tanca seria o no seria; si el camí farà dos 
vuitanta o dos setanta metres; hem explicat les línies mestres, la idea, el concepte que 
tenia aquest equip de govern envers el Parc del Falgar; nosaltres l’hem explicat per 
activa i pera passiva i a molta més gent, no només del Consell de Poble de Llerona. De 
totes maneres, si vostè no hi era és una altra cosa. 
 
Intervé el senyor ALCALDE: Ja us dic que el deixaré sobre la taula. 
 
Pren la paraula el regidor senyor GONTÁN: Martí, jo vaig ser a la sessió en què vàreu 
presentar el projecte, aquella en què hi va assistir l’arquitecte, (no recordo com es deia 
aquell senyor que portava el projecte). 
 
Comenta el senyor ALCALDE: Vostè hi era present, no? 
 
Continua el senyor GONTÁN: Sí. Allò em va semblar de poca participació ciutadana, 
perquè res del que es va dir allà va ser admès, res; a més, recordo unes paraules que es 
van dir: “no sabeu la meravella que teniu aquí, que enlloc de Catalunya tindreu una 
base com aquesta”; recordo aquestes paraules d’aquell senyor, però recordo que era el 
vostre projecte. Davant d’això, es van presentar al·legacions, es van dir coses allà, jo 
vaig dir coses, i cap d’aquelles coses que vam dir els veïns o que vaig dir jo o que es 
van al·legar, es van admetre a tràmit. Per tant, ja m’està bé que ara us apunteu a la 
participació ciutadana però recordeu que, en el seu moment, teníeu una obcecació 
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mental bestial i sinó aquí tens al senyor Torné, que en aquell moment era l’Alcalde. 
Que es recordi el poc que va permetre la participació ciutadana en aquell projecte. 
Espera! Que diu que no! Quin tràmit va fer vostè?! Què va admetre de les 
al·legacions?! Què va admetre? Digui-me’n una! Digui-me’n una que va admetre! 
Perquè és que no en va admetre cap, ni aquí, ni al Consell de Poble, ni enlloc! vostès 
van anar a “vendre la moto”, van anar a explicar la seva “obra faraònica”, el seu “parc 
temàtic”.  
Jo sí que estic aquí, perquè quan dic les coses vostè se’m “mofa” i llavors un, que té 
una certa memòria, recorda com eren les seves “participacions ciutadanes”, i a mi ja 
m’està bé que ara s’apuntin, però recordi, senyor Martí, que els seus companys que hi 
havia aleshores van acceptar que no hi hagués participació ciutadana, i si participació 
ciutadana és el temps d’exposició pública, d’això me’n ric. 
 
Intervé el senyor ALCALDE: Bé, ja s’han exhaurit els torns de paraula i de rèplica. 
Han parlat moltes vegades.  
 
La regidora senyora CLAVERIA reclama, però ho fa sense micròfon. 
 
Continua el senyor ALCALDE: I tant, tindrà cinc minuts com marca el Reglament 
Orgànic Municipal. Disposarà de cinc minuts per tot el grup, no per a vostè sola.  
 
A veure, si aquí estéssim parlant, per exemple, d’una escola, d’una via de 
comunicació, d’un element imprescindible pel funcionament i per la vida de les 
Franqueses del Vallès (i, com he dit abans,  pel fet que portem més de dos anys 
planificant això), evidentment no ho deixaríem sobre la taula; ja m’agrada que es facin 
aportacions en aquest Ple, ja m’agrada que aquest Ple tingui una voluntat constructiva, 
no destructiva com ha tingut fins ara, on s’ha votat a tot que no, on  reiteradament 
s’han negat subvencions, s’ha negat l’escola que hem fet, s’ha negat per activa i per 
passiva el transport públic; ja m’agrada que hi hagi alguna aportació en sentit positiu, 
és el que ha de ser un Ple; és per això que estem aquí, per fer coses i per fer les coses 
junts, amb  consens, i amb voluntat de futur. Per tant, el grup socialista recull aquest 
guany i estem oberts a l’aportació dels diferents partits, a fer un procés participatiu 
perquè no és un projecte de vital importància, no ens quedem sense escola, no ens 
quedem sense CAP, d’acord? Jo espero que es valori -quan tenim tota la potestat, com 
a equip de govern legítim, de tirar endavant això- que no pensem en les eleccions sinó 
que busquem aquest consens i busquem aquesta capacitat de fer un projecte. Ara, com 
molt bé ha dit vostè, senyor Gontán, a veure si evitem “el peix volador”.   
Molt bé, doncs, em comprometo públicament a convocar als regidors per parlar 
d’aquest tema, per intentar fer el projecte el més participatiu possible, i que això sigui 
un bé pel municipi i pels ciutadans de les Franqueses del Vallès. 
 
Finalitzades les intervencions, la Presidència dóna pas al següent punt de l’ordre del 
dia. 
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4. DONAR COMPTE DE L'ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, 
DE DATA 9 DE DESEMBRE DE 2010, PEL QUAL S'APROVA EL 
DOCUMENT DE DESENVOLUPAMENT DEL CONVENI MARC DE 
COL·LABORACIÓ AMB LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA QUE TÉ PER 
OBJECTE EL SUPORT DE CONTINUÏTAT A LA GESTIÓ I EXECUCIÓ 
DEL PROJECTE D'INTERVENCIÓ INTEGRAL DEL BARRI DE 
BELLAVISTA 

 
ATÈS que la Junta de Govern Local, en sessió del 12 de juny de 2008, va acordar, entre 
d’altres, aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès al Conveni 
Marc de la Diputació de Barcelona –Àrea d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge- per 
a la prestació d’assistència i cooperació tècnica, jurídica i econòmica en les àrees de 
promoció i gestió de l’urbanisme, l’habitatge i d’altres activitats connexes o 
relacionades, així com en l’àrea d’intervenció en les activitats i instal·lacions 
productives. 
 
ATÈS que en desenvolupament de l’esmentat conveni, la Diputació de Barcelona  ha 
elaborat el document, de data 17 de novembre de 2010, de desenvolupament de l’indicat 
conveni, el qual inclou les condicions d’execució i el programa de treball que té per 
objecte l’assistència de la mateixa Diputació, mitjançant la Gerència de Serveis 
d’Habitatge, Urbanisme i Activitats (GSHUA), per al suport de continuïtat a la gestió i 
execució del Projecte d’Intervenció Integral del barri de Bellavista. 
 
VIST que per Resolució de l’Honorable Conseller de  Política Territorial i Obres 
Públiques de la Generalitat de Catalunya, de data 22 de juny de 2010, es va acordar 
atorgar a l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, en el marc de la concessió d’ajuts 
que preveu la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles que 
requereixen una atenció especial, una subvenció d’un import de 4.392.002,79 €, per a la 
realització del Projecte d’Intervenció Integral del barri de Bellavista de les Franqueses 
del Vallès, el qual té un  pressupost total d’execució de 8.784.005,58 €. 
 
VIST que la Junta de Govern Local, en sessió que va tenir lloc el dia 22 de juliol de 
2010, va adoptar, entre d’altres, l’acord d’acceptar la dita subvenció i facultar l’Alcalde, 
tan àmpliament com sigui possible, per tal de formalitzar tots els documents necessaris 
per fer-lo efectiu.  
 
ATÈS que es considera convenient poder continuar amb l’assistència i el suport que ha 
prestat la Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats de la Diputació de 
Barcelona, pel que fa a l’execució del Projecte d’Intervenció Integral del barri de 
Bellavista. 
 
ATÈS que l’aprovació del document de desenvolupament del conveni esmentat no 
comporta contraprestació econòmica per part de l’Ajuntament de les Franqueses del 
Vallès, per la qual cosa la GSHUA es fa càrrec de la totalitat del seu cost. 
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AQUESTA Alcaldia proposa a la Junta de Govern Local, de conformitat amb el que 
disposa el Decret d’Alcaldia núm. 319/2008, de 27 de març, l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- APROVAR el document de desenvolupament del conveni marc de 
col·laboració amb la Diputació de Barcelona, de data 17 de novembre de 2010, de 
desenvolupament de l’indicat conveni, el qual inclou les condicions d’execució i el 
programa de treball que té per objecte l’assistència de la mateixa Diputació, mitjançant 
la Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats, per al suport de continuïtat 
a la gestió i execució del Projecte d’Intervenció Integral del barri de Bellavista. 
 
Segon.- NOTIFICAR aquests acords a la Diputació de Barcelona, a l’Oficina del Pla 
de Barris de Bellavista  i als Coordinadors de l’Ajuntament. 
 
Tercer.- FACULTAR l’Alcalde tan àmpliament com sigui possible, per tal de signar els 
documents que siguin necessaris per tal de fer efectiu els anteriors acords. 
 
El senyor President obre el torn d’intervencions. 
 
Pren la paraula el regidor senyor GONTÁN: Una pregunta en el primer torn. 
Bàsicament. Que ens costaran  a l’Ajuntament, aquests tècnics? 
 
Comenta el senyor ALCALDE: Perdoni? 
 
Repeteix el senyor GONTÁN: Que ens costarà a l’Ajuntament, aquests tècnics de la 
Diputació? 
 
Respon el senyor ALCALDE: És una subvenció que rebem de la Diputació i ara no sé 
si ens costaran un petit percentatge, però el percentatge més gran del cost d’aquests 
tècnics és tot subvencionat. No tinc les dades aquí. 
 
Continua el senyor GONTÀN: Ho dic perquè en el conveni que apareix a l’expedient 
no hi ha cap xifra, sinó que es parla de les taxes acordades en el seu moment, no es 
parla de cap xifra. Llavors, deixa el dubte de saber com es pagarà això, deixa el dubte 
de si hem de pagar tècnics havent-hi tècnics de la casa, per què hem de con tractar 
tècnics de la Diputació per fer una feina havent-hi una sèrie de tècnics que hem 
assignat a aquest projecte, quan hi ha hagut moviment de personal d’unes àrees a les  
altres; em sorprèn que ara apareguin tècnics de la Diputació, que a més no queda clar 
quin cost tindran per l’Ajuntament, perquè enlloc deia que era una subvenció, era un 
conveni, per tant, entenc que la Diputació ha de pagar una part però en un conveni 
segur que l’Ajuntament ha de pagar i no hi ha explicitat cap quantitat sinó que es 
refereix a unes taxes les quals no he estat capaç de trobar. 
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Respon el senyor ALCALDE: Això és una ampliació a una pròrroga del conveni que 
fins ara teníem amb la Diputació de Barcelona, en quant als tècnics per la gestió del 
projecte de la Llei de Barris, un projecte que vostè ha vist i ha assistit a sessions 
participatives amb tots aquests tècnics. Per tant, el tema és que vostè sap que la 
subvenció que dóna la Generalitat de Llei de Barris subvenciona el 50% de les 
activitats que es portin a terme, per tant, en aquest conveni, i li hauria de mirar i li 
donaria una resposta més exacta demà, amb el finançament del 50% de la Generalitat i 
l’aportació de la Diputació em sembla que queda cobert, però sinó és així, a nivell de 
finançament tenim les partides pressupostàries i, per tant, és una partida que podem 
cobrir i podem pagar. Per què? Perquè són experts en aquests temes i perquè calen, és 
a dir, en el moment en que el municipi de les Franqueses del Vallès afronta una 
inversió de vuit milions d’euros en un nucli com Bellavista, necessita experts en 
mediació social, necessita experts en mediació veïnal, necessita arquitectes 
especialistes en rehabilitació de façanes, en ascensors, etc...; les persones que porten 
anys treballant en aquests aspectes ens poden donar un cop de mà i penso que els 
arquitectes de l’ajuntament i les persones que hi ha no poden, a més, fer això, però ja li 
donaré tota la informació. 
 
Finalitzades les intervencions, la Presidència dóna pas al següent punt de l’ordre del 
dia. 
 
 
5. DONAR COMPTE DE L'ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, 

DE DATA 16 DE DESEMBRE DE 2010, PEL QUAL S'APROVA LA 
PROPOSTA D'ACORD DE REVISIÓ I MILLORA DEL FINANÇAMENT 
DE LA GESTIÓ DE L'ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA CLAUDI 
ARIMANY 

 
ATÈS que en data 15 de setembre de 2006 es va subscriure contracte amb la Fundació 
Conservatori de Música Liceu  per a la gestió de la Escola Municipal de Música Claudi 
Arimany. 
 
VIST l’informe de revisió dels comptes d’explotació corresponents als cursos 2006-09, 
realitzat  - amb el suport de la  Diputació de Barcelona- per l’empresa GM AUDITORS. 
 
ATÈS que aquest informe presenta uns resultats que evidencien la necessitat de revisar 
el seu finançament. 
 
ATÈS que aquest informe ha motivat diferents reunions entre la Fundació i aquest 
Ajuntament per tal de revisar i millorar l’equilibri de finançament corresponent a la 
prestació del Servei.  
 
ATÈS que a la darrera reunió de la comissió de seguiment celebrada en  data 15 de 
novembre de 2010 es van fer diverses propostes per solucionar aquesta qüestió.  
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VISTOS els informes favorables de la tècnica d’Educació i 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 l’acord relatiu a la revisió i millora del finançament de la gestió de 
l’Escola Municipal de Música, actualment a càrrec de la Fundació Conservatori de 
Música Liceu,  segons els següents criteris: 
 

Abonaments del Liceu a l’Ajuntament a executar abans de finalitzar l’exercici 
2010 

 
 Abonament curs 07/08 25000 € 
 Abonament curs 08/09 25000 € 
 Abonament curs 09/10 25000 € 
 Abonament curs 10/11 25000 € 

 
Actualització aportació  
 

 L’aportació municipal per als propers cursos escolars serà de  209.800 
€. Aquesta quantitat es revisarà d’acord amb els criteris establerts en 
les condicions d’adjudicació del Servei. 

 
Forma de pagament 
 

 L’Ajuntament farà efectiva aquesta aportació corresponent a la 
prestació del Servei distribuïda de manera mensual amb venciment a 
60 dies a partir del mes vençut. 

 
 L’Ajuntament transferirà a l’entitat encarregada de la Gestió del 

Centre l’import de la subvenció de la Generalitat - corresponent al 
sosteniment del Centre - en un termini aproximat de 5 dies un cop 
recepcionada.  

 
Segon.- MODIFICAR el contracte signat el dia 15 de setembre de 2006 d’acord amb 
allò establert a l’apartat anterior i requerir la presència del representant legal de la 
Fundació Conservatori de Música Liceu per l’acte de signatura del document 
corresponent. 
 
El senyor President obre el torn d’intervencions. 
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Pren la paraula el regidor senyor GONTÁN: Només una pregunta: quan parla que 
l’aportació municipal pels propers cursos és de dos-cents nou mil vuit-cents euros, què 
són propers cursos ? Un, dos, tres, cinc, set, vint? 
 
Comenta el senyor ALCALDE: Li respondrà la senyora Teresa Buigues, regidora de 
Cultura i Presidenta del Patronat del Cultura, que ha portat aquestes negociacions. 
 
Respon la regidora senyora BUIGUES: En aquest cas ens hem d’atenir als termes del 
conveni que es va signar en el seu moment; per tant, són tots aquells anys que queden 
per exhaurir abans de poder negociar d’una altra manera, perquè ja ens ho vam trobar 
fet. 
En aquest cas, des d’un primer moment em va semblar que els comptes que es 
presentaven no els acabava d’entendre; no és una cosa difícil perquè jo, de comptes, 
no en sé gaire; però allò feia mal d’ulls. Vam demanar a la Diputació una auditoria i, 
finalment, a partir d’aquesta auditoria hem arribat a un acord amb la Fundació del 
Liceu que els pagarem vint-i-cinc mil euros menys cada any i hi ha tres anys que ells 
ens tornen amb efectes retroactius. No és una gran quantitat, però bé, és un estalvi per 
a l’ajuntament, considerem que important, mentre no es pugui negociar d’alguna altra 
manera, ja que estem lligats pels acords signats amb anterioritat. 
 
El senyor GONTÁN comenta: em pot aclarir quan s’acaba el conveni?, per una banda, 
2018?, entenc llavors que els dos-cents nou mil vuit-cents és fins al 2018? 
 
Respon la senyora BUIGUES: Sí. 
 
Continua el senyor GONTÁN: Molt bé. D’altra banda, m’han arribat informacions 
respecte de les que voldria que em donés la seva opinió perquè m’he quedat sorprès. 
El personal, en principi, el posa el Liceu? És així? Els mestres, eh ?. Ho dic perquè 
m’ha arribat una queixa que s’han trobat que alguna persona d’aquestes que dóna 
classes és alumne del Liceu, no és ni tant sols mestre del Liceu. Llavors, no sé si això 
és vàlid en el conveni, no és vàlid en el conveni, perquè a l’expedient del conveni no 
hi era o no el vaig saber veure, que també és possible. 
 
La senyora BUIGUES comenta: Aquesta queixa a nosaltres no ens ha arribat. 
Nosaltres tenim el llistat de professionals que ens passa el Liceu, per una part hi ha les 
persones que abans eren treballadors municipals, abans d’aquest acord, i que estan 
subrogats a l’empresa del Liceu. Evidentment, la Fundació es fa càrrec de tot el 
personal que necessita l’escola de música. Seria bo saber si hi ha alumnes, per més 
avantatjats que siguin, que donen classes. A nosaltres això no ens ha arribat, seria bo 
saber-ho; m’ho apunto per transmetre la queixa; sincerament, d’aquest tema no en 
sabem res i, evidentment, no és legal que una persona sense la titulació corresponent 
pugui fer aquest tipus de feina, i ens n’ocuparem, però haurem de quedar a expenses 
d’allò que ens diguin, a menys que hi hagi algú que doni la cara i digui “aquesta 
persona està fent aquesta feina”. Estem resseguint bastant totes aquestes coses però no 
estem dintre, hi han comissions de seguiment i, evidentment, ens hem de creure allò 
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que tenim a sobre la taula. De totes maneres, gràcies, i, si és possible, voldríem tenir 
més informació per anar a la reunió en millors condicions. 
 
Intervé el senyor ALCALDE: Una de les nostres funcions o una de les nostres 
responsabilitats és aquesta fiscalització, seguiment, control, sanejament, i optimització 
dels diners públics, i quan vam assolir el govern ens vam trobar amb això, vostè ho 
sap. Hi havien concessions a molt llarg termini, parlem de les llars d’infants, parlem 
de l’escola de música, on evidentment ens semblava que la millor gestió pública no 
s’havia portat a terme oferint aquestes concessions a llarg termini, on la concessionària 
acaba tenint tot el poder i, per tant, tot això s’havia de modular o oferir d’una manera 
millor pels ciutadans. Amb aquesta feina, amb aquesta responsabilitat, amb una 
negociació a través del Patronat de Cultura -que penso que s’ha portat molt bé- s’ha 
aconseguit una incorporació de cent mil euros que són aquests vint-i-cinc mil al 
pressupost del Patronat de Cultura i un descompte de vint-i-cinc mil més. Evidentment 
que mirarem el tema de titulació professional però cal que tinguem present que els 
estudis musicals tenen unes titulacions molt específiques i un pot ser alumne i, alhora 
tenir moltes altres coses; per tant, ho haurem de comprovar. 
 
Finalitzades les intervencions, la Presidència dóna pas al següent punt de l’ordre del 
dia. 
 
 
6. DONAR COMPTE DE L'ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, 

DE DATA 4 DE NOVEMBRE DE 2010, PEL QUAL S'ACCEPTA LA 
SUBVENCIÓ DEL SERVEI D'OCUPACIÓ DE CATALUNYA DEL 
DEPARTAMENT DE TREBALL DE LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA PEL PROGRAMA IPI 2010-2011 I PLANS D'OCUPACIÓ 
2011 

 
ATÈS que la Junta de Govern Local de data 9 de setembre de 2010 va acordar, entre 
d’altres, SOL·LICITAR una subvenció per un import total de 266.708,78 euros per a la 
realització d’Itineraris Personals d’Inserció i per la posada en marxa dels projectes 
destinats a la contractació de 24 treballadors desocupats, juntament amb el pressupost i 
el nombre de participants que a continuació es detallen: 
 
Projecte        Participants  Subvenció sol·licitada   Any 
 
 Itineraris Personals d’Inserció 2010  52.651,14 euros  2010 
 Itineraris Personals d’Inserció 2011  52.651,14 euros         2011 
 Encomanem civisme       6           39.895,88 euros         2011 1er sem. 
 Les Franqueses: convivència, cultura i educació6 39.895,88 euros       2011 2on sem. 
 Mediambient i convivència    6 40.807,37 euros    2011 1er sem. 
 Arrenjaments d’espais públics      6 40.807,37 euros    2011 2on sem. 
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VISTA la Resolució del Director del Servei d’Ocupació de Catalunya, de data 29 
d’octubre de 2010, d’atorgament d’una subvenció de 266.708,78 euros, per 
desenvolupar les accions que es concreten a continuació: 
 
Itineraris Personals d’Inserció 2010: 
Expedient: 10-G-0078 
Nom del projecte: Itineraris Personals d’Inserció 
Contractes: 1 
Subvenció: 52.651,14€ 
 
Itineraris Personals d’Inserció 2011: 
Expedient: 11-G-0043 
Nom del projecte: Itineraris Personals d’Inserció 
Contractes: 1 
Subvenció: 52.651,14€ 
 
Plans d’Ocupació 2011 (1er semestre) 
Expedient: 2011Y1G340509/01 
Nom del projecte: Encomanem civisme 
Contractes: 6 
Subvenció: 39.895,88 € 
 
Expedient: 2011Y1G340509/03 
Nom del projecte: Mediambient i convivència 
Contractes: 6 
Subvenció: 40.807,37 € 
 
Plans d’Ocupació 2011 (2on semestre) 
Expedient: 2011Y1G340509/02 
Nom del projecte: Les Franqueses: convivència, cultura i educació 
Contractes: 6 
Subvenció: 39.895,88 € 
 
Expedient: 2011Y1G340509/04 
Nom del projecte: Arrenjaments d’espais públics 
Contractes: 6 
Subvenció: 40.807,37 € 
 
AQUESTA Àrea de Dinamització Econòmica, Treball i Comerç, proposa a la Junta de 
Govern Local, de conformitat amb el que disposa el Decret de l'Alcaldia núm. 
319/2008, de 27 de març, l'adopció dels següents 
 
ACORDS: 
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Primer.- ACCEPTAR la subvenció atorgada pel Servei d'Ocupació de Catalunya, del 
Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, per un import total de 
266.708,78 euros, d’acord amb els termes següents: 
 
Itineraris Personals d’Inserció 2010: 
Expedient: 10-G-0078 
Nom del projecte: Itineraris Personals d’Inserció 
Contractes: 1 
Subvenció: 52.651,14€ 
 
Itineraris Personals d’Inserció 2011: 
Expedient: 11-G-0043 
Nom del projecte: Itineraris Personals d’Inserció 
Contractes: 1 
Subvenció: 52.651,14€ 
 
Plans d’Ocupació 2011 (1er semestre) 
Expedient: 2011Y1G340509/01 
Nom del projecte: Encomanem civisme 
Contractes: 6 
Subvenció: 39.895,88 € 
 
Expedient: 2011Y1G340509/03 
Nom del projecte: Mediambient i convivència 
Contractes: 6 
Subvenció: 40.807,37 € 
 
Plans d’Ocupació 2011 (2on semestre) 
 
Expedient: 2011Y1G340509/02 
Nom del projecte: Les Franqueses: convivència, cultura i educació 
Contractes: 6 
Subvenció: 39.895,88 € 
 
Expedient: 2011Y1G340509/04 
Nom del projecte: Arrenjaments d’espais públics 
Contractes: 6 
Subvenció: 40.807,37 
 
Segon.- NOTIFICAR aquests acords al SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA del 
Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya. 
 
El senyor President obre el torn d’intervencions: 
 
No hi ha intervencions. 
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Finalitzades les intervencions, la Presidència dóna pas al següent punt de l’ordre del 
dia. 
 
 
7. DONAR COMPTE DE L'ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, 

DE DATA 2 DE DESEMBRE DE 2010, PEL QUAL S'ACCEPTA LA 
SUBVENCIÓ ATORGADA PEL SERVEI D'OCUPACIÓ DE CATALUNYA 
PER A LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE DE L'AGENT D'OCUPACIÓ 
I DESENVOLUPAMENT LOCAL  

 
ATÈS que la Junta de Govern Local de data 8 de juliol de 2010, va acordar, entre 
d’altres, ACOLLIR-SE a la convocatòria de subvencions del SERVEI D’OCUPACIÓ 
DE CATALUNYA DEL DEPARTAMENT DE TREBALL de la Generalitat de 
Catalunya per a l'any 2010, i SOL·LICITAR una subvenció de 24.628,61 € corresponent 
al 80 % al Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, per a la pròrroga de 
l’agent d'ocupació i desenvolupament local. 
 
VIST l’escrit de 24 de novembre de 2010 del Responsable de programes de 
desenvolupament local de la Direcció de Programes del Servei d’Ocupació de 
Catalunya de la Generalitat de Catalunya en el que ens comunica que la sol·licitud de 
subvenció, per un import de 24.628,61 €, per a la pròrroga de contractació del nou 
candidat senyora Cristina Requena Villalba com a Agent d’Ocupació i 
Desenvolupament Local, ha estat resolta favorablement pel Servei d’Ocupació de 
Catalunya de la Generalitat de Catalunya. 
 
VIST l’informe emès per la Cap de l’Àrea de Dinamització Econòmica, Treball i 
Comerç. 
 
AQUESTA Àrea de Dinamització Econòmica proposa a la Junta de Govern Local, de 
conformitat amb el què disposa el Decret d’Alcaldia núm. 319/2008, de 27 de març, 
l’adopció dels següents: 
 
ACORDS: 

 
Primer.- ACCEPTAR la subvenció del Servei d’Ocupació de Catalunya de la 
Generalitat de Catalunya per un import de 24.628,61 €, corresponent al 80% dels 
costos laborals totals, per a la pròrroga de la contractació del nou candidat a agent 
d’ocupació i desenvolupament local, CRISTINA REQUENA VILLALBA. 
 
Segon.- NOTIFICAR aquests acords al SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA 
DEL DEPARTAMENT DE TREBALL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. 
 
El senyor President obre el torn d’intervencions. 
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No hi ha intervencions. 
 
Finalitzades les intervencions, la Presidència dóna pas al següent punt de l’ordre del 
dia. 
 
 
8. RATIFICAR L'ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, DE DATA 1 

DE JULIOL DE 2010, PEL QUAL S'APROVA L'ESBORRANY DEL 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB EL DEPARTAMENT DE SALUT 
DE LA GENERALITAT I EL SERVEI CATALÀ DE LA SALUT PER LA 
CONSTRUCCIÓ I L'EQUIPAMENT DEL NOU CENTRE DE SALUT DE 
CORRÓ D'AVALL   

 
ATÈS que la Junta de Govern Local, en sessió que va tenir lloc el dia 1 de juliol de 
2010, va adoptar entre d’altres els següents acords:  
 
“ATÈS que és del màxim interès del Departament de Salut, del Servei Català de la 
Salut i d’aquest Ajuntament avançar en el desenvolupament de la xarxa d'atenció 
primària del municipi de les Franqueses del Vallès, mitjançant la promoció de la 
infraestructura sanitària adequada per a la correcta prestació d'assistència a la 
població. 
  
ATÈS que el Departament de Salut i el Servei Català de la Salut, d'acord amb les 
directrius de la Llei d'ordenació sanitària de Catalunya, han de promoure en tot 
moment la coordinació d'esforços i recursos necessaris que permetin assolir aquesta 
finalitat. 
  
ATÈS que entre les matèries sobre les que el municipi té competència, i que regula el 
capítol II del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat 
mitjançant Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, es troba la promoció de tota mena 
d’activitats i prestar tots els serveis públics que contribueixin a satisfer les necessitats i 
les aspiracions de la comunitat de veïns. 
  
ATÈS que l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès té la necessitat de disposar d’un 
Centre de Salut en el solar situat entre els carrers Diagonal, del Puiggraciós i la Plaça 
de l’Ajuntament d’aquesta localitat, el més aviat possible. 
  
ATÈS que, d’acord amb l’article 6 de la Llei 30/92 de 26 de novembre, de Règim 
Jurídic de las Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i amb 
els articles 303 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, s’ha redactat un esborrany de 
conveni entre les tres dites administracions per tal d’establir el marc de col·laboració 
per portar a terme les esmentades obres.  
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ATÈS que l’esmentat esborrany és el que va trametre el Servei Català de la Salut, 
mitjançant correu electrònic, el passat 29 de juny de 2010  
  
ATÈS que l’esmentat conveni permetrà l’execució anticipada de les obres de 
construcció de l’esmentat Centre de Salut per part de l’Ajuntament i que, 
posteriorment, el CatSalut reintegrarà la inversió realitzada per l’Ajuntament fins a un 
import de 2.332.377,74 € i es farà la cessió del solar i de la construcció a favor 
d’aquest.    
  
ATÈS, per altra banda, que es considera necessari realitzar algunes modificacions a 
l’esmentat esborrany (referides, totes elles a la utilització de les  competències 
atorgades per la Llei a la mateixa Junta de Govern Local), amb la finalitat d’agilitar-ne 
la seva tramitació i la seva signatura posterior. 
  
DE CONFORMITAT amb l’informe de la Secretaria municipal    
  
DE CONFORMITAT amb allò que disposa el Decret núm. 319/2008, de 27 de març, 
l’Alcalde proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents:  
   
ACORDS: 
  
Primer.- APROVAR la inclusió d’aquest punt a l’ordre del dia de la sessió.  
  
Segon.- APROVAR l’esborrany de conveni amb el Departament de Salut de la 
Generalitat i el Servei Català de la Salut que figura com a annex al present dictamen - 
que incorpora les modificacions a què abans s’ha fet referència -, mitjançant el qual 
l’ajuntament es compromet a portar a terme les obres de construcció del nou centre de 
salut del nucli de Corró d’Avall en el solar situat entre els carrers Diagonal, del 
Puiggraciós i la Plaça de l’Ajuntament i el Servei Català de la Salut (CatSalut) a 
reintegrar la inversió realitzada per l’Ajuntament fins a un import de 2.332.377,74 €.   
  
Les modificacions a realitzar a l’esmentat esborrany són les següents:  
  
1era: Al tercer paràgraf de l’apartat “Intervenen”, on diu :  
  
el tercer, en nom i representació de l’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès, en 
virtut del que preveu l'article 53.1.a) del Text refós de la Llei municipal i de règim local 
de Catalunya, aprovat mitjançant Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, estant 
expressament facultat per acord plenari de data de ................, per a la signatura del 
present conveni. 
  
Ha de dir:     
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el tercer, en nom i representació de l’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès, en 
virtut del que preveu l'article 53.1.a) del Text refós de la Llei municipal i de règim local 
de Catalunya, aprovat mitjançant Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. 
  
2ona: suprimir el segon paràgraf de la clàusula “primera” i, en lloc seu, donar al 
primer paràgraf de la clàusula “dotzena” el redactat següent:  

  
Dotzena.- D’acord amb l’establert a la clàusula sisena, l’Ajuntament de Les 
Franqueses del Vallès tramitarà el corresponent expedient administratiu a fi de 
formalitzar la transmissió de la propietat del sòl al  CatSalut.” 
  
Tercer.- ENCOMANAR, a l’empara de l’article 15 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions púbiques i del procediment 
administratiu comú, per raons d’eficàcia, a la societat mercantil amb capital 
íntegrament municipal LES FRANQUESES ENTORN VERD, SA, la gestió material del 
conjunt d’activitats necessàries per a la total execució de la construcció i l’equipament 
del nou centre.  
  
Quart.- LES FRANQUESES ENTORN VERD, SA lliurarà a l’Ajuntament de les 
Franqueses del Vallès les obres executades un cop aquestes hagin estat rebudes i 
l’Ajuntament tramitarà el corresponent expedient administratiu a fi de formalitzar la 
transmissió de la propietat del sòl i de l’immoble construït, lliure d’ocupants i exempts 
de tota mena de càrregues i gravàmens, al Servei Català de la Salut (CatSalut). 
  
Cinquè.- NOTIFICAR aquests acords al Departament de Salut, al Servei Català de la 
Salut, al cap de l’Àrea de Planificació Econòmica i Règim Interior, al Coordinador de 
Serveis a la Persona, a la cap de l’Àrea de Polítiques Socials, Igualtat i Sanitat, a la 
mercantil Les Franqueses Entorn Verd, s.a. i a la Secretaria municipal.” 
 
ATÈS que es considera convenient que el Ple de l’Ajuntament ratifiqui els mencionats 
acords de la Junta de Govern Local per tal que quedi documentat el consens de la 
Corporació en què la construcció de les obres d’aquest nou equipament, així com la 
posterior cessió dels terrenys on es farà a favor de la Generalitat de Catalunya, es faci en 
els termes assenyalats a l’indicat esborrany de conveni.  
 
ÉS PER AIXÒ que l’Alcalde proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents  
 
ACORDS:  
 
Primer.- RATIFICAR íntegrament els acords de la Junta de Govern Local, adoptats en 
sessió tinguda el dia 1 de juliol de 2010, pels quals s’aprova l’esborrany de conveni 
amb el Departament de Salut de la Generalitat i el Servei Català de la Salut, mitjançant 
el qual l’ajuntament es compromet a portar a terme les obres de construcció del nou 
centre de salut del nucli de Corró d’Avall en el solar situat entre els carrers Diagonal, 
del Puiggraciós i la Plaça de l’Ajuntament, i el Servei Català de la Salut (CatSalut) a 
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reintegrar la inversió realitzada per l’Ajuntament, i s’aprova encomanar a la mercantil 
Les Franqueses. Entorn Verd, SA, la gestió material del conjunt d’activitats necessàries 
per a la total execució de la construcció i l’equipament del nou centre.  
 
Segon.- ACLARIR que la menció que es fa als esmentats acords de l’import de 
2.332.377,74 € com a cost de la construcció de l’equipament, es fa amb el caràcter de 
mera previsió.  
 
Tercer.- NOTIFICAR aquests acords al Departament de Salut de la Generalitat, al 
Servei Català de la Salut, al cap de l’Àrea de Planificació Econòmica i Règim 
Interior, al Coordinador de Serveis a la Persona, a la cap de l’Àrea de Polítiques 
Socials, Igualtat i Sanitat, a la mercantil Les Franqueses Entorn Verd, SA i a la 
Secretaria municipal. 
 
La Presidència obre el torn d’intervencions. 
 
Pren la paraula el regidor senyor TORNÉ i manifesta: aquest conveni que avui 
s’aprova ja s’havia aprovat el dia 1 de juliol a la Junta de Govern. Atès que és un 
conveni que té qüestions patrimonials, és a dir, on es cedeix un terreny al Servei 
Català de la Salut, no ha estat acceptat i, per això, es passa pel Ple, que és l’òrgan 
competent.  
D’aquest conveni se’n desprenen dues coses que li reflectiré abans de res, a part de la 
imprecisió de no haver-ho gestionat correctament: l’execució d’aquest possible 
conveni significa no complir un projecte ja aprovat que té l’ajuntament, d’ampliació 
de les dependències municipals en el solar de propietat municipal d’aquí davant i, per 
tant, nosaltres creiem que és de vital necessitat que l’ajuntament pugui tenir una 
ampliació de dependències que avui no té, aquí al costat. El que no trobem gens 
correcte és que s’anul·li aquesta possibilitat que tenim prevista per fer l’ambulatori 
aquí davant.  
Per tant, entenem dues qüestions: primera, que el govern de l’ajuntament que calgui, 
que tingui una certa autoritat, i el nou govern de la Generalitat que entrarà en 
funcionament el dia 3 de gener han de negociar un nou conveni que permeti 
l’ampliació o un nou equipament sanitari perquè a determinades hores es col·lapsa el 
de Corró d’Avall, del que, precisament, hauríem d’explicar la història: el grup 
socialista d’aquell moment no hi estava d’acord perquè volia fer un CAP únic al carrer 
Girona i tancar el de Corró d’Avall que estava sentenciat i va ser quan l’ajuntament va 
haver de posar dintre de les dependències municipals el nou ambulatori perquè no 
tanquessin el de Corró d’Avall.  
Vista aquesta paradoxa, li hem de dir: primer, cal negociar el conveni que faci 
compatible que les dependències municipals es puguin fer i que el nou ambulatori o 
CAP també es pugui fer a Corró d’Avall. I això requereix un govern a l’ajuntament 
que tingui capacitats per decidir, el nou govern de la Generalitat que ho pugui resoldre 
i, en definitiva, com aquest, que no costi un “duro” per a l’ajuntament de les 
Franqueses ja que fer ambulatoris no és una competència nostra, com tampoc ho és el 
fer escoles. I no estem en un estat de guerra en el qual hàgim tingut una desgràcia on 
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l’ajuntament hagi de resoldre els problemes d’altres administracions que en són 
competents. Per tant, aquest conveni no el votarem, esperem que hi hagi un nou 
govern que resolgui aquest tema i es requereix un conveni que compleixi aquestes 
dues condicions: que les dependències municipals de l’ajuntament es puguin fer i que 
tinguem un nou CAP amb les millors condicions pels ciutadans de Corró d’Avall. 
 
Pren la paraula el regidor senyor JIMÉNEZ i exposa: escoltada l’explicació que ha fet 
el senyor Torné, quedo com a mínim més satisfet perquè al principi de la seva 
intervenció ha dit que avui s’aprovava això i m’he espantat. Després ja he vist que ha 
fet l’aclariment i ha dit que no, per tant, em congratulo que el posicionament final 
sigui que no s’aprova. Evidentment, hi ha una qüestió de manca pressupostària, aquest 
ajuntament no té la confirmació per part de la Generalitat de la consignació d’aquesta 
quantitat per fer aquesta obra, per tant, el més lògic i prudent que hem de fer davant la 
provisionalitat és esperar i negociar amb la nova conselleria tots els tràmits i totes les 
circumstàncies que puguin fer aquest conveni viable. 
 
Pren la paraula el regidor del grup municipal ERC-EV-AM, senyor FERRAN 
GONTÁN i diu: no hi ha res a dir, ho ha dit tot ell. Té raó. Li he dit per activa i per 
passiva, moltes vegades. 
 
Pren la paraula la regidora senyora ISART i manifesta: és veritat que ja s’han dit coses 
que ara diré, però ja que ho tenia preparat us ho vull dir perquè crec que és així. No és 
que no hi estiguem d’acord en què es faci un nou CAP, és que en el nou conveni que 
vostès van aprovar per Junta de Govern el mes de juliol no compleix la Llei ja que tot 
el que implica patrimoni s’ha de passar per Ple. Per això, els hi han tornat per tal que 
es tramiti correctament i es passi per Ple. Crec que no hem de fer la feina que no ens 
pertoca, ni pagar despeses dels ciutadans per voler afrontar un cost que ha de pagar la 
Generalitat si es fa abans del que pertoca. No haurien de fer una despesa si encara no 
està aprovada, hem de fer una despesa i finançar uns diners i quan ens els torni la 
Generalitat... aquest finançament qui el pagarà? El poble i nosaltres, no? És el que 
anava a dir, ja que hauríem de pagar els costos financers, com va passar amb l’escola 
Camins. Cal dir que ja que es fa aquest projecte, s’hauria de veure com es pot fer una 
construcció on hi puguem posar altres dependències que cal ampliar, com poden ser 
les mateixes dependències pròpies de l’ajuntament. Ja s’ha vist que vostè no té 
capacitat per mantenir una negociació amb la Generalitat per fer un conveni més 
profitós ni té el consens de la resta d’aquest Consistori que tampoc la busca ja que no 
ens informa.  
 
Pren la paraula el regidor senyor BADIA i diu: ja ho ha dit el Ferran Jiménez, aquest 
projecte resulta que puja a dos milions d’euros i al conveni posa que ho ha de pagar 
l’ajuntament i el CatSalut ho tornarà als dos anys. Interventor, hi ha dos milions 
d’euros en aquest ajuntament? Hi ha pressupost per aquests diners?  
 
Pren la paraula la regidora senyora BUIGUES i exposa: senyora Isart, sembla que no 
té massa clar com es va fer l’escola Camins, em penso que ja es va explicar en el seu 
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moment. Jo quedo una mica perplexa perquè tinc la confiança que el partit a nivell 
nacional que ha guanyat les eleccions és prou seriós per tenir en compte les necessitats 
dels veïns de Corró d’Avall. Quan més s’endarrereixi el nou CAP, més col·lapse tindrà 
el centre de salut de Corró d’Avall, el centre que tenim al costat.  
Vull recordar que si es fa el nou CAP en el lloc que està indicat, i que segurament és el 
millor, senyor Torné, es descol·lapsarà el CAP, l’ajuntament tindrà més espai però, a 
més, hi ha el projecte d’aprofitar el mateix espai per ampliar per altres serveis que 
poden ser, inclòs per associacions que necessitin uns certs espais que en aquest 
moment, per sort en aquest poble, es van quedant curts.  
Jo vull recordar, senyor Torné, que van ser els socialistes en el seu primer govern en 
aquest poble i, concretament, el senyor Ricard València -que li agraeixo que avui no 
hagi dit el seu nom, que és un costum en vostè-, qui va començar a dignificar la salut 
en aquest poble. En tot cas, el que vull deixar clar és que tant els professionals de la 
salut com els habitants de Corró d’Avall necessiten un nou CAP i el necessiten al més 
aviat possible. Evidentment, no m’estranya que hi votin en contra perquè em sembla 
que no estem parlant de les mateixes categories de Convergència, a nivell nacional i 
potser les que ens trobem per aquí.  
 
Pren la paraula el regidor senyor MARÍN i manifesta: agafant el fil del tema del parc 
del Falgar, marcàvem prioritats i nosaltres com a equip de govern sí que reconeixem 
en el CAP una prioritat. Els governs estan per governar i per tirar endavant projectes 
que són molt propers i molt necessaris pel nostre municipi.  
Des d’aquest punt de vista, nosaltres, com a equip de govern, sempre ens hem 
posicionat en aquest sentit, és a dir, fer un esforç per intentar que tots els problemes 
que hi ha en el nostre entorn més proper es puguin resoldre.  
Un altre cas, sí que és cert, per dir-ho d’una manera, és l’altra cara de la paret que és 
l’actitud que reiteradament l’equip convergent ha portat a terme, tant és així, que 
sempre curiosament, i estic recollint les paraules del senyor Alcalde, han volgut ser 
profetes que tot no anirà bé, que tot es farà malament. Em ve a la memòria, sense anar 
més lluny, com no pot ser d’una altra manera, l’escola que vam voler tirar endavant i 
que avui dia és una realitat, perquè era una necessitat degut a aquella manca que, en el 
seu dia, es va dir de planejament que no s’havia fet en cap moment. Vostès, sense anar 
més lluny, sempre i fins a l’últim moment, deien que l’escola no hi seria i que el curs 
escolar no es podria iniciar.  
De totes maneres, si més no, parlaríem, si fem una mica de memòria, del canvi que 
vam fer del mercat i que també, tornant a ser profetes, es deia que no funcionaria, que 
els marxants hi estaven en desacord... Una vegada més, si ara féssim una enquesta amb 
els marxants  veuríem que tots estan encantats i que troben la nova ubicació com un 
lloc perfecte i idoni. Amb la voluntat de generar una cohesió i fer poble també vam 
voler tirar-ho endavant. És a dir, hi ha tot un rosari de fets dels que vostès, 
sistemàticament i lamentablement, no han volgut fer pàtria municipal i han tancat els 
ulls a una sèrie de millores tan properes com el CAP del qual estem parlant en aquests 
moments.  
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Pren la paraula el regidor senyor JIMÉNEZ: estic d’acord en què el CAP és una 
prioritat. Jo, com a regidor d’aquest ajuntament, agafo el compromís, mani qui mani 
en el proper govern municipal, d’intercedir al nou govern perquè el CAP sigui una 
realitat abans de final del proper any.   
 
Pren la paraula el regidor senyor TORNÉ: el que he dit, primer, és que el govern està 
en minoria amb cinc membres i no té capacitat de negociació ni amb el Consistori ni 
amb ningú. Això és una realitat i és una realitat política.  
Posteriorment, hi ha un projecte fet d’ampliació de les dependències municipals del 
que no en parla ningú i que és una necessitat. Aquest és un problema. Hi ha una 
responsabilitat de competències municipals, de la Generalitat i de l’Estat, qui és el que 
ha de fer cada cosa? Nosaltres no ho hem de finançar, no ens hem de gastar diners per 
fer una cosa que l’ha de fer un altre. Ara, això no vol dir que l’ajuntament no tingui 
l’obligació de resoldre el problema de l’ampliació d’un servei, que ho ha de fer, però 
l’ha de fer compatible amb el projecte que hi ha i amb les necessitats que té aquest 
ajuntament d’ampliació, i ho ha de fer algú que tingui capacitat de negociació i 
capacitat de lideratge dintre de l’ajuntament. No pot ser que agafem un conveni el 
primer de juliol i, hores d’ara, encara és l’hora que haguem de veure què vol dir aquest 
conveni, el Consistori no ho sap, només hem vist el document però no el contingut 
d’aquest document.  
Posteriorment, si l’ambulatori ha de ser una prioritat, que no ho dubtem, ha d’haver-hi 
un govern que tingui les capacitats de negociació amb el nou govern de la Generalitat i 
faci compatible aquest projecte amb les necessitats d’ampliació del CAP. I si això es 
pot lligar, que es pot lligar, escolti, això és el que s’ha de resoldre, sense que ens costi 
diners a l’ajuntament com sí que ens va costar que l’ajuntament executés l’Escola 
Camins de Corró d’Avall. Ens va costar diners de finançament que no hauríem 
d’haver-ho fet perquè estem en dèficit. 
 
Intervé el Senyor Alcalde dient: ni un euro. 
 
El regidor senyor TORNÉ continua dient: en el seu torn ja parlarà.  
Ens va costar el finançament d’aquests diners. Gràcies a Déu fins aquí podem saber 
com es financen els diners que s’avancen, perquè tenen un cost. I això és el que ens ha 
costat a l’ajuntament el fer una cosa de la que, realment, no érem competents. Això no 
vol dir que no fes falta però el compromís era d’una altra administració, no de 
l’ajuntament.  
 
I parlant de l’ambulatori de Corró d’Avall i el per què es va mantenir aquí i no va 
desaparèixer com estava planificat: vostè ha dit un senyor però la història no anava per 
aquest senyor. Estava planificat només fer el CAP de Bellavista i fer desaparèixer 
l’ambulatori que estava aquí davant, a Corró d’Avall, que tenia només una sala. Va 
haver de ser l’ajuntament -i aquesta sí que va ser una aposta de diners de l’ajuntament 
i de prioritats de l’ajuntament- que posés dintre de l’edifici municipal l’ambulatori de 
Corró d’Avall, que fes una cessió d’ús perquè es mantingués l’ambulatori, sinó avui 
no tindríem ambulatori a Corró d’Avall i tothom, dels cinc pobles, hauria d’anar a 
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l’ambulatori del carrer Girona, a sota de Bellavista. Per tant, aquest va ser un repte i va 
ser una aposta perquè aquest servei no es tanqués perquè estava planificat que es 
tanqués per l’antic govern d’aquest ajuntament. I aquí no vam tenir recolzament i vam 
fer el que vam poder per tirar endavant. Sí és veritat que ens vam haver de jugar 
alguns diners d’aquest ajuntament perquè aquest servei es mantingués. Però ara no fa 
falta, ara fa falta negociar-ho bé i fer això compatible. Per tant, el nostre vot anirà en 
aquest sentit i amb aquesta intenció. 
 
Tot seguit, el Senyor ALCALDE manifesta: no sé per on començar perquè tinc moltes 
coses a dir-los. La primera cosa és que el senyor Torné ha dit que l’únic inconvenient 
és el tema de l’espai municipal i que no és una competència municipal i que ens ha de 
costar zero euros: sobre això, li he de dir: si jo li garanteixo resoldre aquests dos 
temes, vostè votarà a favor?  
 
El regidor senyor TORNÉ respon: tota la resta de regidors sí que s’han assabentat. El 
que deia és que s’havia de fer compatible el projecte aprovat, d’aquí davant 
l’ajuntament, amb dependències municipals, amb les necessitats d’un nou espai pel 
CAP de Corró d’Avall.  
 
El senyor ALCALDE replica: això ja hi és en el projecte. Els ciutadans han de saber 
que aquest solar on volem ubicar el CAP necessita una planta i una segona mitja 
planta per oficines, però l’edificabilitat és planta baixa més tres, per l’orografia. Per 
tant, ens hi cap perfectament i això ho hem planificat per l’ampliació municipal. Però 
li he de dir que hi ha unes possibilitats que vostè no havia contemplat. No, és clar, el 
projecte que volem fer, el projecte que tenim. Els estic informant ara.  
Fa uns pocs dies, l’1 de novembre, si no recordo malament, vam treure la part de la 
policia local que hi havia a l’ajuntament, aquí hi ha una ampliació de l’espai, amb la 
sortida del CAP on està actualment és una altra ampliació de l’ajuntament, en el pati 
on abans aparcava la policia hi ha un projecte de cristalleria per crear unes 
dependències que guanyaríem uns tres-cents metres quadrats més. I li estic dient, i 
això ho hem dit des del primer dia, que el CAP necessita única i exclusivament, amb la 
superfície del solar, una planta baixa i mitja planta més, que l’edificabilitat en aquest 
solar és molt més gran i que és aquí on anirien les dependències municipals, si 
s’haguessin d’ampliar.  
Per tant, jo quedo sorprès que estiguin dient al municipi de les Franqueses del Vallès 
que voten que “no” a tenir un CAP. –(Silenci, si us plau)-.  
En el tema econòmic, vostè primer es queixava que això pogués costar alguns diners a 
l’ajuntament, després ha dit que quan va fer el CAP li va costar diners, això ho ha dit, 
està recollit en acta que va haver de gastar diners de l’ajuntament, quan està dient que 
no ens costi res perquè no és una competència municipal i després diu que amb 
l’ambulatori se’n va gastar. I després parla d’aquestes despeses financeres que diu el 
senyor Colomé; l’Escola Camins ha costat zero euros de finançament a l’ajuntament 
de les Franqueses. Jo, personalment, penso, i convido a tothom a veure la instal·lació, 
que és una de les millors escoles que tenim a tota la comarca i que hem aconseguit el 
que molts municipis de Catalunya no han aconseguit, que és eradicar els barracons. Ho 
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hem fet d’aquesta manera, com això que vostès no volen fer ara. Però és que, a més, 
zero euros. Ja li passarem l’informe.  
A Sant Cugat, on governa el seu partit, fan el mateix que nosaltres amb el CAP. Vagi a 
dir-li a l’alcalde de Sant Cugat que l’ajuntament no ho ha de fer, han fet l’escola i 
faran el CAP, fan el mateix. Vagi a dir-li al senyor del seu partit que no es fa d’aquesta 
manera. Els ciutadans volen solucions, els ciutadans volen que els resolguem 
problemes. Si al Falgar he fet l’esforç de dir que no és una cosa urgent i necessària per 
als ciutadans, jo penso que haurien de tenir molta més responsabilitat aquí perquè tots 
els arguments que han donat perquè no es faci no hi són. Com ho entendran els 
ciutadans? Perquè no hi ha espai? Bé, no ho sé. És el lloc de tota la vida. 
 
El regidor senyor GONTÁN intervé dient: ja sé que no em pertoca però és que vostè 
parla d’un projecte. Nosaltres anàvem a abstenir-nos però ja m’ha fet trontollar fins i 
tot el plantejament del vot perquè vostè m’està parlant d’un edifici de planta baixa més 
tres, vostè ha parlat d’això. És cert o no? Que l’edificabilitat permet planta baixa més 
tres. Cert? Ha dit això, oi? 
 
El senyor ALCALDE respon: o més dos, no ho sé, però tenim espai. Hi ha un estudi 
d’edificabilitat i del solar i de tot, això sí que hi és, perquè ho demana el departament. 
 
El regidor senyor GONTÁN continua dient: en qualsevol cas, el problema és que 
ningú d’aquí ha vist el projecte, ni ha vist un esborrany, ni ha vist res, i pretén.... 
 
El Senyor ALCALDE diu: senyor Ramírez, calli, si us plau. És el primer avís que l’hi 
faig. 
 
El regidor senyor GONTÁN continua dient: i pretén que aprovem una cosa amb ulls 
cecs. Jo hi tinc confiança amb el sistema de finançament perquè vaig veure com 
funcionava amb el tema de l’escola Camins i jo crec que hi ha coses, com va fer el 
senyor Torné en el seu moment amb el CAP de Corró d’Avall, en les quals s’hi ha 
d’apostar fort. Una altra cosa és com es financïi, però ja li vam dir nosaltres en el seu 
moment que l’escola Camins era prioritària i que s’havia de fer. 
 
Intervé el Senyor ALCALDE dient: doncs ho deixem sobre la taula i en parlem, no 
passa res. Com que ja el veia venir... 
 
El regidor senyor GONTÁN diu: i a partir d’aquí podem tenir un altre criteri. Podem 
dir si hi estem d’acord, o no, però cal poder tenir un criteri. Però ara mateix ens 
demana fe cega.  
 
El Senyor ALCALDE diu: a principis de gener seran convocats per parlar del tema del 
Falgar, en un tema de més transcendència i més importància i urgència pel futur de les 
Franqueses com és el del CAP, seran també convocats a principis de gener per si al Ple 
del mes de gener podem aprovar alguna cosa, podem tenir un acord, podem dir al 
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municipi de les Franqueses, com a mínim, que som capaços de treballar per als 
ciutadans. I, per tant, recollirem totes aquestes aportacions.  
Faig una crida des d’aquí a demostrar als ciutadans i al municipi a veure si som 
capaços de demostrar que necessitem una instal·lació sanitària com aquesta amb 
urgència i ens hi posem d’acord. Ja diu que no, el senyor Torné! Doncs jo li faig 
aquesta crida d’intentar trobar un acord.  
Em comprometo públicament i mostrarem públicament les aportacions que fa el grup 
municipal de CiU per fer el CAP. Li agraeixo l’ajuda, senyor Jiménez, però en pocs 
mesos el CAP pot estar. Hem demostrat que una de les millors escoles que hi ha es va 
fer en quatre mesos. He dit pocs mesos! Ha vist vostè l’escola Camins? Es va fer en 
quatre mesos, i això són fets. Deixaríem aquest punt sobre la taula. He dit públicament 
que em comprometo a fer públiques les aportacions de cada grup municipal, això 
també és una crida al grup de CiU que després s’omplen la boca dient que tenen 
majoria, que no sé què, i només han fet que destruir, no han fet cap aportació positiva. 
Ara tenen l’oportunitat, tenen la pilota a la seva teulada i veurem si som capaços de 
posar-nos d’acord per tenir un CAP. 
 
Finalitzades les intervencions, la Presidència dóna pas al següent punt de l’ordre del 
dia. 
 
 
9. APROVAR LA INTERPOSICIÓ D'UN RECURS CONTENCIÓS 

ADMINISTRATIU EN RELACIÓ A  LA DESESTIMACIÓ, PER SILENCI 
ADMINISTRATIU, DEL REQUERIMENT EFECTUAT AL MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE Y MEDIO RURAL Y MARINO PER TAL QUE 
DEIXÉS SENSE EFECTES LA RESOLUCIÓ DE DATA 23 DE JULIOL DE 
2010, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD Y EVALUACIÓN 
AMBIENTAL, PER LA QUAL ES VA ADOPTAR LA DECISIÓ DE 
CONSERVACIÓ D'ACTES DEL PROCEDIMENT D'AVALUACIÓ 
D'IMPACTE AMBIENTAL DEL PROJECTE CLAVE: EI4-B-16. "CIERRE 
DE LA AUTOVIA ORBITAL DE BARCELONA" 

 
ATÈS que en data 27 de setembre de 2010 l’Alcalde d’aquest Ajuntament va presentar, 
a l’empara d’allò que estableix l’article 44 de la Llei 29/1988, de 13 de juliol, 
reguladora de la jurisdicció contencioso administrativa, un requeriment previ de nul·litat 
de ple Dret en relació a la resolució de la Dirección General de Calidad y Evaluación 
Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, de data 23 de 
juliol de 2010, per la qual es va adoptar la decisió de conservació d’actes del 
procediment d’avaluació d’impacte ambiental del projecte Clave: EI4-B-16. “Cierre de 
la Autovia Orbital de Barcelona”, sol·licitant que es declarés la nul·litat de la mateixa i, 
per tant, es deixés sense cap efecte.  
 
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:  
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“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), aprovat 
provisionalment per la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento el 
dia 26 de juliol de 2010, 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.  
 
(...)” 
 
ATÈS que a les dites al.legacions s’hi feia constar, entre moltes altres coses, el següent:  
 
“Tercero.- Ratificar en todo su contenido el requerimiento previo de nulidad de pleno 
derecho formulado el día 27 de septiembre de 2010 por el Sr Alcalde del Ayuntamiento 
de les Franqueses del Vallès al amparo de lo que regula el artículo 44 de la Ley 29/1988 
Reguladora de la jurisdicción Contenciosa administrativa   en contra de la Resolución 
de la dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental de fecha 23 de julio de 
2010, (...), solicitando que se declare la nulidad de la misma, dejándola sin efecto. 
 
Si el requerimiento previo formulado en contra de la Resolución de la Dirección 
General de Calidad y Evaluación Ambiental de fecha 23 de julio de 2010 fuere 
desestimado por silencio administrativo negativo al cabo de un mes desde la fecha de su 
interposición y/o por resolución expresa, interponer recurso contencioso administrativo 
en contra de cualquiera de las dos resoluciones desestimatorias, facultando al Sr Alcalde 
para otorgar poderes para pleitos, y nombrando letrado defensor del Ayuntamiento de 
les Franqueses del Vallès y, si es necesario, para que habilite el crédito presupuestario 
para el pago de los correspondientes honorarios profesionales.”  
 
ATÈS que el requeriment de referència va ser presentat al Ministerio de Medio 
Ambiente el dia 29 de setembre de 2010 i que no hi ha constància de cap mena que el 
mateix hagi estat resolt expressament, per la qual cosa cal considerar-lo rebutjat, 
d’acord amb allò que disposa l’apartat 3 de l’article 44 de la Llei 29/1988, de 13 de 
juliol, esmentat anteriorment. 
 
COMPLERT el requisit del previ dictamen de Secretaria, exigit per l'article 54.3 del 
Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de les 
disposicions legals vigents en matèria de Règim Local, i l'article 221.1 del RD 
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals. 
 
VISTA l'obligació que té aquesta Entitat Local d'exercir les accions necessàries per a la 
defensa dels seus béns i drets, per imposició de l'article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 
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d’abril, reguladora de las Bases del Règim Local en relació amb l'article 220.1 del Reial 
Decret 2568/1986, de 28 de noviembre, esmentat anteriorment.  
 
ÉS PER AIXÒ que l’Alcalde proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents 
 
ACORDS:  
 
Primer.- INTERPOSAR recurs contenciós administratiu contra la resolució de la 
Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de Medio 
Ambiente y Medio Rural y Marino, de data 23 de juliol de 2010, per la qual es va 
adoptar la decisió de conservació d’actes del procediment d’avaluació d’impacte 
ambiental del projecte Clave: EI4-B-16. “Cierre de la Autovia Orbital de Barcelona”, 
per les raons exposades anteriorment.  
 
Segon.- ATORGAR poders de representació processal a favor dels procuradors dels 
tribunals Sr. ARGIMIRO VÁZQUEZ GUILLÉN, per a Madrid, i Sr. ANTONIO MARIA 
ANZIZU FUREST, per a Barcelona, i a favor de la lletrada Sra. CRISTINA GÓMEZ 
NEBRERA de l’Il·lm. Col·legi d’Advocats de Barcelona, per tal que en nom i 
representació de l'Ajuntament formalitzin l'esmentat recurs i el segueixin en tots els 
seus tràmits.  
 
Tercer.- FACULTAR tan àmpliament com en dret procedeixi al procurador dels 
tribunals o al lletrat que ostenti la representació per preparar i interposar el 
corresponent recurs de cassació o apel·lació, segons sigui procedent, contra la 
sentència que recaigui en aquest recurs, quan la mateixa sigui perjudicial en tot o en 
part per als interessos municipals a judici del lletrat director. 
 
Quart.- NOTIFICAR aquests acords al Ministerio de Medio Ambiente i Medio Rural y 
Marino (Dirección general de Calidad y Evaluación ambiental, Plaza de San Juan de 
la Cruz s/nº, 28071 MADRID), al Ministerio de Fomento (Dirección general de 
Carreteras, demarcación de Carreteras del Estado en Cataluña, C/De la Marquesa 
núm. 12, segona planta, 08003 BARCELONA), a la Generalitat de Catalunya 
(departaments de Política Territorial i Obres Públiques i de Medi Ambient i Habitatge), 
al Consell del Poble de Llerona, al Consell del Poble de Corró d’Amunt, al Consell de 
la Pagesia de les Franqueses del Vallès, al Centre Cultural de Marata, a Unió de 
Pagesos de Catalunya (del Vallès Oriental i del Maresme), a l’Assemblea Pagesa del 
Maresme, a la Cooperativa de les Franqueses del Vallès, a ASAJA i, en general, a totes 
aquelles entitats i ciutadans/nes que així ho demanin expressament. 
 
Cinquè.- NOTIFICAR-HO també a les Àrees de Territori i de Planificació Econòmica 
i Règim Interior i a la Secretaria municipal. 
 
El senyor President obre el torn d’intervencions. 
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Pren la paraula la regidora senyora CLAVERIA: En aquest punt el nostre grup votarà 
a favor, com no podia ser d’una altra manera. Ja ens vam manifestant en aquest mateix 
sentit en les al·legacions que es van fer en el seu moment i, com deia, votarem 
favorablement. 
No obstant, jo voldria fer un comentari que està relacionat amb aquest punt, tot i que 
no hi té a veure directament. I li parlo senyor Ribalta com a regidora de l’Ajuntament 
de les Franqueses i també com a Presidenta del Consell de Poble de Llerona: abans, 
quan estàvem en el punt número tres parlant del tema del Falgar, he de dir, en honor a 
la veritat, que és cert que el senyor Marín en el seu moment, després de que vostès van 
paralitzar el pla parcial i el Falgar, etc., en un moment donat va venir al Consell de 
Poble de Llerona i, de forma genèrica, perquè no es va explicar amb cap detall, però 
de forma genèrica sí que és cert que ens va dir que no es faria res del que estava 
projectat i sí que es faria una mena de parc més natural, més d’acord amb la idea que 
tenien vostès que no havia de ser un “parc temàtic”, segons vostès tenien previst, això 
és veritat. Ara bé, aquest últim projecte que vostès tenen pensat no l’hem vist al 
Consell de Poble de Llerona.  
 
Interromp el senyor ALCALDE: Ja n’hem parlat, l’hem deixat sobre la taula. 
 
Continua la senyora CLAVERIA: Estic acabant de parlar, si em permet. Quan el 
senyor Badia li ha demanat que com era que no es deixava aquest punt sobre la taula o 
com era que es volia intervenir ja en fer el parc del Falgar si teníem a sobre l’amenaça 
del Quart Cinturó, que era fer una cosa per desfer-la, si al final ens havia de tocar o no 
ens havia de tocar. Vostè li ha contestat molt de pressa, no sé si se li ha escapat o que, 
i li ha dit: “no perquè serà un viaducte que passarà per sobre”. Jo li prego, si us plau 
senyor Ribalta, que si vostè té més informació de la que tenim els altres pobres 
mortals, faci el favor de compartir-la amb qui correspon, per exemple, amb el Consell 
de Poble de Llerona que és el primer afectat de tot el municipi, i no es guardi la 
informació per quan a vostè li convingui. Nosaltres, allà a Llerona, em sembla que em 
donat mostres, més d’una, de dues i de quaranta vegades, de col·laboració i de bona 
voluntat, i d’informació a tots els nivells des de l’Ajuntament. Per tant, crec que 
mereixem una mica més de respecte en aquest sentit. I torno a repetir, en aquest punt 
el nostre grup votarà favorablement. 
 
Intervé el senyor ALCALDE: Jo demanaria que intentem no polititzar el tema del 
Quart Cinturó perquè en aquest punt es dóna la paradoxa que, de fet, els nostres partits 
a nivell nacional estan d’acord amb aquesta infraestructura  i que, a nivell local, hi 
estem en contra. De fet, del primer discurs del senyor Mas abans d’ahir l’única cosa 
concreta que se’n desprèn d’aquell és que es farà el Quart Cinturó.  
Evidentment, la nostra responsabilitat, i hem d’intentar anar junts com a defensors dels 
interessos del municipi de les Franqueses del Vallès, és intentar que no es faci. Ara, 
com s’ha dit per activa i per passiva del projecte que va arribar al Ministeri i que, 
evidentment, és molt mal projecte i és un nyap, que hi ha un talús, jo dubto que el riu 
Congost continuï amb talús, és de sentit comú, no tinc cap projecte però no sé si algú 
del públic si m’imagina que el talús passi per sobre el riu. 
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La senyora CLAVERIA fa un comentari al respecte però ho fa sense micròfon. 
 
El senyor ALCALDE continua la intervenció: Jo no en tinc cap però també li demano, 
com li vaig demanar i l’hi he demanat altres vegades, que intentem anar junts amb 
aquest tema, que el que no volia era “buscar els tres peus al gat”.  
A veure, el que no em sembla de rebut, és que vostès facin el joc de dir “votarem que 
sí però “nyigu nyigu””, no, a veure, votem que sí i ja està. 
 
La senyora CLAVERIA comenta: Perdoni senyor Ribalta, m’he volgut expressar en 
aquest punt perquè jo després ja sé el que passarà, que arribarà el torn de precs i 
preguntes, i vostè m’ho acaba d’informar, tenim cinc minuts per tot el grup, i jo volia 
explicar-li això perquè ja volia intervenir abans i no m’ha deixat, cosa que per una 
altra banda considero, com a mínim, molt poc adequat, perquè deixa vostè intervenir a 
diferents regidors segons el seu criteri i segons li va bé o li va malament i en aquest 
cas m’ha volgut tallar. Que no estem parlant d’una cosa petita, no estem parlant d’una 
cosa que no té més importància, em sembla que, com a regidors, com a grup 
municipal, i també com a Consell de Poble de Llerona, hem mostrat en totes les 
ocasions més bona predisposició impossible, concretament en aquest tema, doncs, és 
clar, em sembla a mi que correspon, per part de l’ajuntament, qualsevol informació 
que tingui al respecte, com a mínim, informar-ne, jo ja no li demano que em demani 
permís perquè, evidentment, jo no soc qui li ha de donar permís, però com a mínim 
informi. 
 
Finalitzades les intervencions, la Presidència dóna lloc 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 de la proposta, la Presidència dóna lloc al següent punt de 
l’ordre del dia. 
 
 
10. PRECS, PREGUNTES I MOCIONS 
 
11. El senyor Alcalde dóna pas al torn de precs i preguntes tot recordant als 
senyors ponents que disposen de cinc minuts i que indiquin a quin regidor van 
adreçades, per tal de facilitar la intervenció d’aquest, si és el cas. 

 
Intervé el senyor ALCALDE: Recordo, com molt bé ha dit la senyora Claveria, que 
segons el Reglament Orgànic Municipal, que no l’hem aprovat nosaltres, es va aprovar 
quan vostè era regidora del govern, disposen de cinc minuts. És el que hi ha, si 
n’haguessin aprovat deu, en tindrien deu. 
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Pren la paraula el regidor senyor TORNÉ: La meva qüestió és que després de varies 
setmanes demanant la resolució de la fiscalia sobre la denúncia que va enviar el senyor 
Ribalta sobre un suposat delicte que vaig fer, me l’he pogut llegir i puc explicar i donar, 
com diu aquell, les explicacions pertinents, perquè fins ara estava “castigat” i no la 
podia llegir. 
Primer. Que després de la lectura d’aquest document que arxiva la denúncia del senyor 
Esteve Ribalta, bàsicament, explicaré els dos conceptes que agafa i he de donar dos 
premisses. Primer, dir en aquest Ple que la senyora Teresa Buigues és una mentidera, va 
mentir en aquest Ple, i per tant, el primer punt és per la mentida de la senyora Teresa 
Buigues.  
El primer punt d’aquest document diu: “que la compra d’aquest apartament va ser feta 
el 25 de setembre de 2007” i la senyora Teresa Buigues va dir que havia estat feta al 
2005, i per tant, havia d’haver fet la seva declaració prèvia. Doncs, molt bé, el senyor 
fiscal diu que ho vaig fer el 25 de setembre de 2007, posterior a la constitució de 
l’ajuntament: no havia de fer declaració fins que la llei ho requerís; ho vaig fer en el seu 
moment dintre del mitjà del mandat a la Diputació de Barcelona, en el qual ha estat 
registrat, i diu que tot això està correcte. No puc deixar passar de dir-li en el Ple que 
vostè va mentir i per tant va faltar a la veritat del que diu el fiscal i que és la realitat. 
El punt segon és de cara al senyor Ribalta, que diu: “que degut a les denúncies de 
relació amb alguna empresa que havia treballat pel municipi i de tracte de favor”, que el 
preu en què va estar escripturat va ser el correcte i que no hi ha cap relació entre el 
propietari i cap empresa que hagi treballat per l’ajuntament. Per tant, que no hi troba cap 
indici de delicte i arxiva el document sense cap altre tipus de declaració ni de tràmit. Per 
tant, dir-li també al senyor Ribalta que va mentir en aquest Ple sobre les acusacions que 
em feia i que no té cap més transcendència que la que la literal que posa a aquest 
document.  Ara, clar, que una persona, i avui m’ha anat molt bé perquè he fet una 
lectura del senyor Marín en el qual explicava tot això a l’inrevés, dic el senyor Marín no 
sap el que fan els seus companys o ells mateixos. Per tant, és incomprensible. Escolti, 
no es pot venir a un Ple a dir mentides d’aquest nivell, que realment queden revocades 
pel fiscal, i que a més vostès ho fan no per reclamar, com diu el senyor Alcalde, 
presumpció d’innocència, ho fan acusant algú que no té res a veure. 
Jo em quedo molt tranquil havent-li dit que vostès han pujat de categoria, que han 
passat a ser senyors o senyores a ser mentiders i que el tracte aquest jo els el mantindré 
a vostès. 
 
Pren la paraula el regidor senyor COLOMÉ: Un minut. Breument. Avui hem pogut 
veure l’escrit del Director de la Oficina Antifrau de Catalunya, que el nou de desembre 
havia entrat aquí i avui l’hem vist. Dels dos primers punts ni en parlaré, vostès tenen 
uns deures a fer, aquí jo no hi entraré, però sí que jo ja vaig manifestar en un Ple i 
consta en acta, que del tercer punt, el contracte del senyor Ferriol, estàvem en un frau de 
llei. Jo vaig dir diverses vegades, que si volíem tenir una persona de confiança ho féssiu 
eventual, eventual de confiança. Aquí l’informe raonat del Director diu tres vegades que 
l’actuació de certa gent ha estat inadmissible, inadmissible, això ho diu el Director de 
l’Oficina Antifrau de Catalunya. I acaba dient, ho llegeixo perquè així la gent ho sàpiga 
i consti en acta: “informe raonat a l’Ajuntament de les Franqueses instant-lo perquè en 
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l’exercici de les funcions de control i fiscalització interna de la gestió econòmica-
financera i pressupostària, investigui i inspeccioni mitjançant els corresponents òrgans 
les possibles conductes oposades a la probitat i contràries al principi d’objectivitat i al 
principi de legalitat, exposades en el primer document i informi a aquesta institució dels 
resultats de la inspecció i investigació així com les mesures adoptades...” 
 
Interromp el senyor ALCALDE: Vagi acabant, fa una estona que ha superat el temps i li 
demano que acabi. 
 
Continua el senyor DIA: “...o bé, si s’escau, els motius que l’impedeixen actuar d’acord 
amb les recomanacions i recordatoris formulats. Tot això sense perjudici que, una 
vegada rebut l’informe de la corporació afectada, pugui acordar-se, si així procedís, la 
comunicació a l’autoritat administrativa o judicial”.  
Quina mesura ha pres aquest Ajuntament? 
 
Respon el senyor ALCALDE: Molt bé, ara li contestarem. No, no, segons el Reglament 
Orgànic Municipal vostès disposen de cinc minuts i n’han gastat set. Senyor GONTÁN. 
 
Pren la paraula el regidor senyor GONTÁN: M’haureu de permetre una qüestió d’ordre. 
Vosaltres vàreu aplicar el criteri dels cinc minuts, vàreu posar el cronòmetre sobre la 
taula, i perdoneu, ho dic perquè ara vol intervenir i ho sento. Vàreu posar vosaltres les 
regles del joc. Les vàreu aplicar vosaltres i ha avisat abans de començar.  
Jo li reitero: el Consell Escolar Municipal, per quan? 
 
Pren la paraula la regidora senyora GARCÍA: Fa un mes ja li vaig comentar al regidor 
de Seguretat que no hi havien cotxes, ha passat un mes i la policia encara segueix amb 
un cotxe patrulla. Han buscat solucions? Sé que tenen cotxes per comprar però quan 
arribaran aquests cotxes? 
I després una altra cosa, senyor Ribalta. Miri, encara estic tremolant perquè avui en un 
diari he llegit que em vol denunciar per vulnerar el seu honor. Per començar, primer, per 
vulnerar l’honor l’ha de tenir i jo crec que en té poc.  
 
Comenta el senyor ALCALDE: Sempre es queda sol, eh ?. 
 
Continua la senyora GARCÍA: Em deixa, si us plau? li deia que primer ha de tenir 
honor i vostè en té poc. En té poc perquè, per exemple, prefereix governar en minoria 
tot i saber que això influeix en que l’ajuntament està paralitzat. És vostè qui vulnera el 
seu propi honor, vostè només és dedica a mentir i vulnerar els drets dels regidors quan 
nega l’accés a segons quina informació dels treballadors; perquè, per exemple, ha 
complert el que va signar al conveni? Ja que vostè va fer servir uns arguments per la 
moció de censura que no tant sols no ha complert sinó que ha empitjorat, per exemple, 
el govern encara està més en minoria que l’anterior; els pressupostos, porta dos anys 
amb pressupostos prorrogats. I, ja per acabar, només li vull fer una reflexió: si en un 
grup de disset persones sempre és la mateixa persona qui té problemes amb els altres 
possiblement sigui aquesta persona qui tingui “el problema”. 
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Pren la paraula el regidor senyor BADIA: Una pregunta per la Teresa Buigues. El refugi 
de Can Sorgues, està arreglat ja i es visita? I si hi ha un informe de l’arquitecte tècnic? 
Després, pel senyor Marín. El tema de les palmeres del carrer Aragó, se n’ha mort una i 
em sembla que n’hi ha una altra de morta, espero que no s’acabi la garantia i haguem de 
pagar les palmeres. 
Les obres del FEIL, pel senyor Marín també. Quants treballadors tindran de les 
Franqueses? 
I també pel senyor Marín. El tema de les llicències d’activitats, qui és el responsable i 
qui és el que les signa? Perquè no sabem qui és, vull que em digui qui és. 
I pel senyor Alcalde: hi ha varies queixes i demandes de la guarderia l’Àncora. 
 
Pren la paraula el regidor senyor JIMÉNEZ: Jo li demano, si us plau, que em faci a 
mans un estat d’execució de l’actual pressupost. 
 
Pren la paraula la regidora senyora BUIGUES per respondre: Jo començaré per una de 
les últimes qüestions que s’han posat a sobre la taula. I és que m’agradaria que 
concretés, la senyora Vanessa, que és el que no es compleix del conveni del personal? 
M’ha sobtat una mica; m’agradaria una precisió perquè les coses així tan soletes..., hi ha 
algun tema concret que no es compleixi? Si us plau, a veure si m’ho pot dir. 
 
I per una altra part. El refugi de Can Sorgues: s’ha fet una prova de càrrega, s’ha 
començat a dignificar i, properament, ja que tenim la subvenció que arriba del 
“memorial democràtic”, d’uns dinou mil i pico d’euros, s’acabarà d’arreglar, podrà ser 
visitat, es va fer una visita al final de la setmana de la memòria, amb poca gent cada 
vegada per assegurar perquè encara falten alguns elements que s’han de fer i per això no 
es deixa visitar en aquest moment fins que no tinguem tot el refugi en condicions. En 
aquest moment no representa perill però s’han d’acabar d’arreglar temes de llums i 
altres coses. 
 
Senyor Torné: jo no sóc mentidera, d’acord? I li haig de dir una altra cosa: vostè té 
aquest informe, és igual, no em contesti, no cal,  ja li veig la cara. Això no ha prescrit i 
nosaltres no hem parat aquí; li puc assegurar que estem fent un seguit de 
d’”averiguacions”, no personalment nosaltres, evidentment, i aquesta senyora que vostè 
diu que és mentidera, si aquelles no donen el resultat que, de moment, sembla que estan 
donant, li demanarà disculpes públicament, però em sembla que no serà així. Nosaltres 
estem mirant per un altre cantó i jo, en el cas de vostè, no estaria tan satisfeta perquè, 
tan aviat com tinguem les resolucions, les tirarem endavant on correspongui i, 
efectivament, me’n alegro molt que no fos al 2005 i fos al 2007, perquè altres membres 
del seu grup davant d’un flagrant delicte es defensen dient “això ja ha prescrit” i, 
efectivament, hi ha coses que han prescrit però no per això, no perquè hagi prescrit un 
és més net, en el cas seu no ha prescrit i, evidentment, que li torno a dir: si no arribem al 
que estem trobant i es demostra que vostè té raó, jo, sigui o no regidora, li demanaré 
públiques disculpes, però estic molt convençuda que no serà aquest el cas. És possible 
que sigui vostè el que s’hagi de disculpar davant del poble de les Franqueses, i em toca 
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la moral veure’l una mica afectat, senyor Torné, però vostè també ens ha volgut donar 
moltes lliçons en aquest Ple i en altres llocs però nosaltres no som “tontos” i permeti’ns 
que no siguem “tontos”. 
 
Interromp el senyor TORNÉ però ho fa sense micròfon. 
 
Intervé el senyor ALCALDE: Senyor Torné, no hi ha debat, ara. 
 
Continua la senyora BUIGUES: Li dic que m’alegro molt que no fos al 2005.  
 
Torna a fer comentaris el senyor TORNÉ però sense micròfon. 
 
Respon la senyora BUIGUES: Segurament. Segurament ho vaig dir. Segurament no és 
mentida. Estic totalment d’acord amb vostè que és intolerable. 
 
Comenta el senyor ALCALDE: Home, jo penso que el “quid” de la qüestió és una 
adquisició legal o il·legal, per tant, això és el que hauria de defensar vostè, no si va ser 
el 2007. El seu apartament senyor Torné, la fiscalia diu que amb la informació que té no 
pot garantir que hi hagi cap irregularitat, amb la informació que té, la qual cosa no 
eximeix que amb més informació sí que hi pugui ser. 
Jo quedo bastant sorprès, no de vostè senyor Torné, perquè malauradament ja el 
coneixem, però sí dels regidors que li donen suport, els de Convergència i Unió, les 
dues regidores no adscrites, perquè vostè els ha negat per activa i per passiva que 
tingués aquest apartament, quan hi anava els deia que anava a un hotel, i això ens ho 
han dit ells personalment i ens ho ha dit molta més gent, no ho sabia ningú de les 
Franqueses això, d’acord? I quedo parat que ara estiguin callats, ara diran que sí que ho 
sabien, bé, ells sabran si en són coneixedors, però “ostres”, aquesta informació la 
compartim entre els regidors i entre els regidors de CiU i en parlem.  
-(Deixi’m, vostè ha tingut els minuts que ha volgut i ara em toca a mi)-. Jo només li dic, 
no és 2005 o 2007, ho dic perquè té la capacitat de portar el debat allà. A mi em sembla 
que els motius serien uns altres, però cadascú sabrà. 
 
El senyor TORNÉ torna a fer comentaris fora de micròfon. 
 
Continua el senyor ALCALDE: Bé. Ara respondré les preguntes dels altres regidors.  
Senyor Jiménez, ja procurarem passar-li l’estat d’execució del pressupost, el que passa 
és que a final d’any és molt més mogut, com molt bé vostè entendrà. 
 
En quant al tema de la guarderia l’Àncora, senyor Badia, és veritat; es van rebre unes 
notificacions d’unes certes discrepàncies, alguns deien “irregularitats”. És un tema 
d’inspecció de treball i així és va comunicar al Departament d’Educació, que se’n va fer 
càrrec i va ser qui va portar a terme tots els tràmits. I en aquests moments ha portat a 
terme actuacions que ja ens comunicarà. És a dir, la informació que rebíem a 
l’ajuntament era molt diversa, molt diferent, teníem la versió de l’empresa, la versió 
dels treballadors, la versió dels pares; no és una competència pròpia de l’ajuntament 
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sinó que és un tema del Departament d’Educació i d’Inspecció de Treball i així es va 
comunicar des del Patronat de Cultura a aquests òrgans que van actuar de forma 
immediata. 
 
Em sorprèn que la senyora Vanessa digui que quins motius hi havia per la moció de 
censura. Home, els motius són bastant clars i així estan explicitats. Hi havia un conflicte 
laboral i social amb la policia local, (això és el que varem escriure), -(ara està com una 
bassa d’oli, està perfecta)-. 
 
Interromp el regidor senyor RAMÍREZ: “Van en bicicleta”. 
 
Continua el senyor ALCALDE: És molt digne anar en bicicleta. No tregui dignitat a qui 
va en bicicleta, si us plau.  
Quan vam entrar hi havia vuit o nou agents amb arma reglamentària i el títol aprovat, 
ara superem la vintena i hem duplicat el nombre total d’agents. A més, tenim unes 
instal·lacions per a aquesta policia, tal i com ens vam comprometre. –(Sí, si està escrit 
en el programa electoral que vostè hauria de conèixer)-. 
 
Hi havia un conflicte amb el mapa escolar, érem l’únic municipi de la comarca que tenia 
barracons o “caracoles” a dues escoles, i ara som un dels pocs municipis grans que no té 
això; teníem una sobreocupació d’un institut i també tenim un nou institut, que aquest 
motiu era escrit; hi havia un conflicte econòmic i laboral al sector N, on realment hi 
havia un grup d’empreses que amenaçaven amb tancar i posaven en perill els seus llocs 
de treball; d’aquestes empreses, amb la situació econòmica que estem passant,  encara 
no n’ha tancat cap, i estic segur que si en el seu balanç a final d’any vostè hi afegeix el 
que s’hi volia afegir, moltes empreses haguessin tancat; i hi havia una conflictivitat 
social amb el camp de futbol de Llerona, que no tenien camp i havien d’anar a jugar a la 
“quinta forca”; amb una masia que teníem aquí, que era un tema de salut pública, amb 
fems i rates al centre de Corró d’Avall; amb els veïns dels Gorgs, amb moltes entitats; 
no hi ha ni una vaca, ni un fem, parli amb els veïns, home; teníem un dèficit en transport 
públic, per tant, home, jo crec que sí i amb motius. Podria fer un discurs molt més llarg 
però no em vull fer pesat. 
 
El tema del Consell Escolar, senyor GONTÁN: em comprometo a convocar al Consell 
Escolar de forma immediata. 
 
El tema de l’Oficina Antifrau que tractava el senyor Colomé. Home quines mesures 
hem pres? Doncs, rescindir el contracte amb aquesta persona de forma immediata; si hi 
ha cap altra irregularitat, ja ens ho diran, però aquesta persona ja fa més d’un any que no 
és a l’ajuntament. És la mesura que vam prendre. 
 
I diria moltes més coses però és tard i suposo que hi ha algú del públic que vol 
intervenir. Sr. Ramírez no li he donat la paraula. 
 
El regidor senyor RAMÍREZ fa comentaris fora de micròfon. 
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El senyor ALCALDE respon: Senyor Ramírez, li prego que segui al seu lloc i és el 
segon avís o amonestació que li faig. El seu grup municipal ha disposat de cinc minuts.  
 
Torna a reclamar el senyor RAMÍREZ però sense micròfon. 
 
Contesta el senyor ALCALDE: Miri, l’ordre del dia del Ple d’avui té deu punts, deu 
punts en els que hi ha torn de tres minuts d’intervenció i tres minuts de rèplica, estem 
parlant de tres per deu, trenta, seixanta minuts que disposa el seu grup parlamentari, el 
seu grup municipal, perdó, per intervenir, una hora eh!, i a més cinc minuts en el torn de 
precs i preguntes. Per tant, el seu grup municipal, segons el Reglament Orgànic 
Municipal, disposa de seixanta-cinc minuts per parlar, si vostè no seu a la seva cadira 
em veig obligat a aixecar la sessió. Últim avís, segui aquí. 
 
Diversos regidors fan comentaris al respecte però fora de micròfon. 
 
Continua el senyor ALCALDE: Bé, però és que el senyor Ramírez tampoc sap que 
queden preguntes encara per contestar. 
 
Pren la paraula el regidor senyor MARÍN: Senyor Badia, respecte a la pregunta que em 
fa sobre les obres que s’estan portant a terme dels FEOSL, li haig de dir que 
setmanalment estem fent una comissió de seguiment de les obres que es porten a terme, 
i que el primer punt d’aquesta comissió de seguiment són les ofertes que van fer quan 
van licitar en quant al número de persones que han de treballar en les obres comentades. 
Vostè potser s’adona  que hi ha gent que no són de les Franqueses; li haig de dir que, 
majoritàriament, són gent de les Franqueses; tot i això, vostè ja ho sap, vull dir que fa 
una pregunta de la que sap la resposta, i és que, tal i com marquen les clàusules dels 
FEOSL, no hi ha l’obligació, han de ser gent aturada, no gent que sigui aturada de les 
Franqueses. 
També li haig de dir una cosa, i és que hi ha gent de les Franqueses que, complint 
aquests requisits als que es van comprometre les empreses esmentades, estan treballant 
a altres pobles, i per això potser vostè no les veu. 
 
En quant a l’altre pregunta: qui és el que signa les llicències d’activitats? Home, com és 
normal, en aquests moments la persona que està substituint a l’enginyera  industrial és 
el que signa les llicències d’activitats i, en tot cas, és el que tira endavant els comentaris 
que hi hagi d’haver al respecte. Ell és en Francisco Salado Benítez. Si veniu, ho 
pregunteu i us ho comentarem.  
 
El tema de les palmeres del carrer Aragó: com vostè també sap, hi ha una plaga del 
“morrut” aquest que comenten i que va fer caure una de les palmeres. Aquesta palmera 
es va tornar a posar, amb la garantia, com molt bé vostè ha comentat, que hi havia 
encara per fer servir. Diu vostè que n’hi ha alguna altra d’afectada? Home, jo, de 
moment, espero que no, però si fos així, en tot cas, s’estan prenent les mesures 
necessàries per intentar evitar-ho. Si la garantia s’acaba, com és obvi, qui haurà de 
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reposar-ho és el que té la responsabilitat, però s’estan prenent totes les mesures perquè 
no sigui així. 
 
Pren la paraula el regidor senyor ROSÀS: Jo voldria fer una puntualització, senyor 
Marín; res, set paraules: tenim autorització del propietari de les obres que s’estan fent a 
la zona esportiva? No a la via del tren. 
 
Respon el senyor ALCALDE: Ja li contestarem, no pateixi.  
 
Passem al torn de precs i preguntes del públic. 
 
El President aixeca la sessió, de la qual, com a secretari estenc aquesta acta. 
 
 
 
 


