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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
 

Data: 25 de novembre de 2010 
Caràcter: Ordinari 
Horari: 20:00 a 21:00 hores 
Lloc: Sala d’Actes de la Casa Consistorial 
 
Hi assisteixen: 
 
ESTEVE RIBALTA SÁNCHEZ, Alcalde 
JUAN A. MARÍN MARTÍNEZ, 1r. Tinent d’Alcalde 
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   
JOAQUIM BACH FABREGÓ, Interventor  
LLUIS LLORET MUÑOZ, Secretari 
 
S’ha excusat: 
 
JOSEP BADIA TORRENTS, regidor   
 
 
1.- APROVAR ESBORRANY ACTA SESSIÓ ANTERIOR.-  
 
Inicia l’acte el senyor ALCALDE: Bona nit a tothom. Benvinguts al Ple Municipal de 
les Franqueses del Vallès.  
 
Hem d’excusar al senyor Badia que avisat que no podia assistir avui a la sessió 
plenària. 
 
Si hi ha alguna esmena a les actes anteriors. Senyor Gontan? Hi ha alguna esmena a 
les actes? Molt bé. Acabaríem la signatura de les actes i passaríem al punt número dos. 
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Finalitzada la signatura de l’acta anterior, 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 4 DE NOVEMBRE DE 2010, PEL QUAL S'APROVA EL CONVENI 
AMB L'EMPRESA PÚBLICA D'ADMINISTRACIÓ, PROMOCIÓ I GESTIÓ, 
SA (ADIGSA) I L'AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS, PEL 
QUAL ES CEDEIX L'ÚS DEL PROGRAMA INFORMÀTIC DE REGISTRE 
DE SOL·LICITANTS D'HABITATGES AMB PROTECCIÓ OFICIAL.- El 
senyor Secretari llegeix la part dispositiva de proposta presentada per Alcaldia: 
 
VIST el Decret 106/2009, de 19 de maig, pel qual es regulen el Registre de Sol·licitants 
d’Habitatges amb Protecció Oficial de Catalunya i els procediments d’adjudicació dels 
habitatges amb protecció oficial, el qual va entrar en vigor el dia 14 de juliol de 2009. 
 
ATÈS que l’article 1.2 del citat Decret estableix que “per poder ser persona 
adjudicatària d’un habitatge amb protecció oficial, és requisit imprescindible estar 
inscrit en el Registre de Sol·licitants d’Habitatges amb Protecció Oficial de Catalunya 
en la modalitat de demanda corresponent...” 
 
ATÈS que una de les característiques del Registre és la descentralització dels 
procediments amb relació a les administracions locals o supralocals, i estableix la 
creació i els procediments dels registres municipals o supramunicipals. En aquest cas, 
estableix l’obligació per part de la Generalitat de facilitar l’aplicació informàtica de 
suport de fitxer mínim comú. Això exigeix un instrument informàtic de gestió que 
asseguri una aplicació àgil i la coordinació de totes les parts implicades en el seu 
compliment i que serveixi per portar a terme les corresponents inscripcions al Registre i 
els procediments d’adjudicació, segons disposa la norma. 
 
ATÈS que es considera important disposar del servei perquè tota la ciutadania pugui 
exercir el seu dret a inscriure’s en el Registre de Sol·licitants d’Habitatges amb 
Protecció Oficial i optar a l’adjudicació d’un habitatge amb protecció oficial d’una 
manera efectiva. 
 
VISTA la proposta de conveni tramesa per ADIGSA que té com a finalitat regular la 
cessió per part d’aquesta empresa pública l’ús del programa informàtic de registre de 
sol·licitants d’habitatges amb protecció oficial. 
 
VIST el què disposa l’article 5 dels Estatuts de la Societat Municipal “LES 
FRANQUESES ENTORN VERD, SA, relatiu a l’objecte social. 
 
DE CONFORMITAT amb el que disposa l’article 15 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú, que contempla la possibilitat que, per raons d’eficàcia, la realització 
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d’activitats de caràcter material, tècnic o de serveis de la competència dels òrgans 
administratius o entitats de dret públic podrà ser encomanada a d’altres òrgans o entitats 
de la mateixa administració. 
 
ES PER TOT AIXÒ que l’Alcalde, proposa a la Junta de Govern Local, de conformitat 
amb el que disposa el Decret d’Alcaldia núm. 319/2008, de 27 de març, l’adopció dels 
següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- APROVAR el conveni entre l’empresa pública ADIGSA i l’AJUNTAMENT DE 
LES FRANQUESES DEL VALLÈS, PEL QUAL ES CEDEIX L’ÚS DEL PROGRAMA 
INFORMÀTIC DE REGISTRE DE SOL·LICITANTS D’HABITATGES AMB 
PROTECCIÓ OFICIAL.  
 
Segon.- ENCOMANAR, en el marc 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 del 
programa informàtic que és objecte del conveni anteriorment citat.  
 
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. 
 
Quart.- NOTIFICAR aquests acords a l’empresa ADIGSA, als Coordinadors de 
l’Ajuntament i a l’empresa municipal LES FRANQUESES ENTORN VERD, SA. 
 
El senyor President obre el torn d’intervencions: 
 
No hi ha intervencions. 
 
Finalitzada l’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 11 DE NOVEMBRE DE 2010, PEL QUAL S'APROVA EL 
DOCUMENT DE DESENVOLUPAMENT DEL CONVENI MARC QUE 
INCLOU EL PROGRAMA DE TREBALL I LES CONDICIONS D'EXECUCIÓ 
PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN PUNT D'INFORMACIÓ D'HABITATGE, A 
TRAVÉS DE LA SOCIETAT MERCANTIL AMB CAPITAL ÍNTEGRAMENT 
MUNICIPAL LES FRANQUESES ENTORN VERD, SA.- El senyor Secretari 
llegeix la part dispositiva de la proposta presentada per l’Alcaldia: 
 
ATÈS que l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès està tramitant el PLA LOCAL 
D’HABITATGE DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS 2011-2016. Una de les 
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actuacions que es proposen per al Pla Local d’Habitatge, la qual correspon als objectius 
i estratègies definides en el citat document, és la creació d’un PUNT D’INFORMACIÓ 
D’HABITATGE (des d’ara PIH). 
 
TENINT EN COMPTE que l’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès té la voluntat 
d’apropar a la seva ciutadania els recursos en matèria de política d’habitatge que 
existeixen a Catalunya, i aposta per a la creació d’un PIH que actuï com a finestreta 
única d’informació en matèria d’habitatge. 
 
VIST el document de desenvolupament del Conveni Marc que inclou el programa de 
treball i les condicions d’execució, mitjançant el qual, la Gerència de Serveis 
d’Habitatge, Urbanisme i Activitats (GSHUA), prestarà a l’Ajuntament assistència per 
al disseny, activació i posterior suport a la continuïtat d’un PIH en el municipi.  
 
VIST el què disposa l’article 5 dels Estatuts de la Societat Municipal “LES 
FRANQUESES ENTORN VERD, SA, relatiu a l’objecte social. 
 
DE CONFORMITAT amb el que disposa l’article 15 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú, que contempla la possibilitat que, per raons d’eficàcia, la realització 
d’activitats de caràcter material, tècnic o de serveis de la competència dels òrgans 
administratius o entitats de dret públic podrà ser encomanada a d’altres òrgans o entitats 
de la mateixa administració. 
 
ES PER TOT AIXÒ que l’Alcalde, 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 QUE INCLOU EL PROGRAMA DE TREBALL I LES CONDICIONS 
D’EXECUCIÓ PER AL SUPORT TÈCNIC D’UN PUNT D’INFORMACIÓ 
D’HABITATGE en el municipi de les Franqueses del Vallès.  
 
Seguint instruccions de la GSHUA el citat document, el qual forma part d’aquesta 
proposta, haurà d’anar diligenciat pel Secretari en tots els seus fulls, fent constar la 
data de la seva aprovació. 
 
Segon.- ENCOMANAR, en el marc 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 creació i posterior 
continuïtat del citat PIH, amb el suport tècnic i jurídic de la GSHUA de la Diputació de 
Barcelona.   
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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. 
 
Quart.- NOTIFICAR aquests acords a la GSHUA de la Diputació de Barcelona, als 
caps d’àrea de l’Ajuntament i a l’empresa municipal LES FRANQUESES ENTORN 
VERD, SA. 
 
El senyor President obre el torn d’intervencions: 
 
No hi ha intervencions. 
 
Finalitzada l’intervenció, la Presidència dóna pas al següent punt de l’ordre del dia. 
 
 
4.- DONAR COMPTE DE L'ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, 
DE DATA 18 DE NOVEMBRE DE 2010, PEL QUAL S'APROVA EL PLA 
D'ACCIÓ PER L'ENERGIA SOSTENIBLE DEL MUNICIPI DE LES 
FRANQUESES DEL VALLÈS.- El senyor Secretari llegeix la part dispositiva de la 
proposta presentada per l’Alcaldia: 
 
ATÈS que la Junta de Govern Local, en sessió de 18 de novembre de 2010, va adoptar, 
entre d’altres, l’acord que es transcriu a continuació: 
 
“ATÈS que, el Ple de l’Ajuntament, en la sessió celebrada el dia 24 de juliol de 2008, 
va acordar, entre d’altres, prengué els següents acords: 
 
“Primer.- L’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès fa seus els objectius de la Unió 
Europea per l’any 2020 i adopta el compromís de reduir les  emissions de CO2 en el seu 
territori en més del 20 per cent per a 2020 mitjançant a la creació de plans d’acció en 
favor de les fonts d’energies renovables. 
 
Segon.- L’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès es compromet a elaborar un 
Pla d’Acció d’Energia Sostenible en un termini màxim d’un any des de la data 
d’Adhesió al Pacte. L’abast del document respondrà a les directrius que s’estableixin 
per part de la  Comissió de Transport i Energia de la Unió Europea i inclourà una 
estimació  de les emissions  i una proposta  de les accions a seguir per aconseguir els 
objectius plantejats. Per la realització d’aquestes tasques es disposarà del suport, 
regulat mitjançant conveni, de l’Àrea de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona.” 
 
VIST el document presentat el dia 15 de març de 2010 amb Registre d’Entrada núm. 
2010/2338 per la Diputació de Barcelona amb el Pla d’Acció per Energia Sostenible del 
municipi de les Franqueses del Vallès elaborat per l’empresa AUMA amb la supervisió 
dels tècnics de l’Àrea de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona. 
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VIST l’informe tècnic de Medi Ambient.  
 
AQUESTA Àrea de Serveis Municipals 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 Pla d’Acció per l’Energia Sostenible del municipi de les 
Franqueses del Vallès. L’abast del document respon a les directrius que es van establir 
per part de la  Comissió de Transport i Energia de la Unió Europea i inclou una 
estimació  de les emissions  i una proposta  de les accions a seguir per aconseguir els 
objectius plantejats. Per la realització d’aquestes tasques s’ha disposat del suport, 
regulat mitjançant conveni, de l’Àrea de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona. 
 
Segon.- COMUNICAR els presents acords al Comissari de Transports i Energia de la 
Unió Europea i al President Delegat de l’Àrea de Medi Ambient de la Diputació de 
Barcelona. 
 
Tercer.- NOTIFICAR aquests acords a les regidories de Serveis Municipals, de Política 
Territorial i Obra Pública, de Dinamització Econòmica, Treball i Comerç, i de 
Pagesia. 
 
Quart.- DONAR COMPTE d’aquests acords en la propera sessió del Ple Municipal que 
se celebri.” 
 
AQUESTA Alcaldia, d’acord amb l’apartat quart del referit acord, proposa al Ple de 
l’Ajuntament, l’adopció dels següents 
 
ACORDS:  
 
Únic.- DONAR-SE PER ASSABENTAT de l’acord adoptat per la Junta de Govern 
Local, de data 18 de novembre de 2010, pel qual s’aprova el Pla d’Acció per l’Energia 
Sostenible del municipi de les Franqueses del Vallès, l’abast del qual respon a les 
directrius que es van establir per part de la Comissió de Transport i Energia de la Unió 
Europea i inclou una estimació de les emissions i una proposta de les accions a seguir 
per aconseguir els objectius plantejats. 
 
El senyor President obre el torn d’intervencions: 
 
Pren la paraula el regidor senyor GONTÁN: Bona tarda. Bàsicament. En aquest punt 
es demostra que no hi creuen en la participació ciutadana. És sorprenent com encara 
ens ho volen vendre. Com a mínim ens hem d’alegrar de que es posa en marxa això, 
però la participació ciutadana ha estat nul·la, perquè tres mails dels treballadors del 
municipi per com a participació ciutadana... això és la demostració de que no ho han 
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fet bé, i com no ho han fet bé, i com no van aportar els diners que tocaven en el seu 
moment amb el pressupost que vam negociar,estem així. 
 
Pren la paraula la regidora senyora ISART: Respecte al proper punt, i després de rebre 
el correu electrònic del Secretari avui mateix, en el qual corrobora el que diré ara. 
Corrobora que és un tràmit i que no té cap incidència sobre la vida dels ciutadans, que 
hi ha molts altres punts importants que no es porten a Ple perquè vostè no té la 
voluntat de resoldre’ls.  
Com potser que Ple darrere Ple, des de fa dos anys, no els porti a consens amb els 
regidors d’aquest Consistori i així resoldre el tema dels pressupostos, o del personal de 
l’ajuntament, o de les ajudes als Serveis Socials per poder afrontar la crisi. És clar que 
no li cal, ja ho fa il·legalment amb els decrets d’alcaldia, senyor Ribalta, nosaltres no 
el volem com Alcalde. Per favor, plegui. 
 
Finalitzades les intervencions, la Presidència dóna pas al següent punt de l’ordre del 
dia. 
 
 
El regidor senyor TORNÉ interromp al senyor Secretari abans de poder llegir el 
següent punt de l’ordre del dia: Una qüestió d’ordre, si us plau, això no està a l’orde 
del dia, i per tant, tot allò que no estigui a l’ordre del dia no es pot tractar. Ho diu la 
llei. 
 
Intervé el senyor ALCALDE: No pateixis. Informo al públic assistent que la voluntat. 
 
Interromp el senyor TORNÉ: S’ha de retirar el punt. 
 
Intenta continuar el senyor ALCALDE: Senyor Torné estic parlant. A veure si aprèn 
una mica. 
 
Torna a interrompre el senyor TORNÉ: És que ens estaven intentant explicar un punt 
que no està a l’odre del dia no l’acte de retirar el punt aquest. 
 
Intenta aclarir el senyor ALCALDE: És que si escolta potser se’n assabentarà una 
mica.  
 
El senyor TORNÉ continua: No perquè hem rebut un correu a mitja tarda i l’he llegit, 
a partir d’aquí, si vol, li explico el que posa al correu. 
 
El senyor ALCALDE comenta: Evidentment, vostè hauria de saber, crec jo, que 
l’aprovació del padró –(però escolti el que li diuen, jo li explicaré tot)-.  
 
Jo deia que vostè hauria de saber que l’aprovació és un fet fonamental per molts 
aspectes d’un ajuntament, sobretot per les subvencions que arriben de diferents 
organismes. Vostès han votat absurdament en contra del padró, reiteradament.  
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Aleshores la nostra intenció era portar el padró al Ple Municipal perquè l’aprovés però 
durant aquesta setmana hem fet consultes pertinents amb tècnics de Diputació, tècnics 
d’altres ajuntaments, i sembla que la legislació no obliga a portar-ho a Ple, diu que és 
l’ajuntament qui ho ha d’aprovar per algun dels seus òrgans. I per tant, a la Junta de 
Govern Local d’avui, hem decidit l’aprovació del padró. D’acord? Per tant, no hi ha 
cap inconvenient en retirar-ho. 
 
Finalitzades les intervencions, es retira la proposta i la Presidència dóna pas al següent 
punt de l’ordre del dia. 
 
5.- APROVAR LA REVISIÓ ANUAL DEL PADRÓ MUNICIPAL 
D'HABITANTS AMB REFERÈNCIA A L'1 DE GENER DE 2010.-  
 
(RETIRADA) 
 
ATÈS que la Junta de Govern Local, en sessió de 25 de novembre de 2010, va adoptar, 
entre d’altres, l’acord que es transcriu a continuació: 
 
“ATÈS que l’article 81 del Reglament de població i demarcació territorial dels ens 
locals recull que els Ajuntaments aprovaran la revisió dels seus padrons municipals 
d’habitants amb referència a l’1 de gener de cada any. 
 
DE CONFORMITAT amb el que disposen els articles 60 a 62 del Reial Decret 
1690/1986, d’11 de juliol, pel què s’aprova el Reglament de població i demarcació 
territorial dels ens locals; l’apartat 2 de l’article 17 de la Llei reguladora de bases de 
règim local i altres normes concordants, segons els quals els Ajuntaments aproven el 
Padró i les variacions que s’hi hagin produït. 
 
AQUESTA Alcaldia, de conformitat, així mateix, amb allò que disposa l’article 21.1, 
lletra s) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local, abans esmentada i el 
Decret de l’Alcalde 319/2008, de 27 de març, proposa a la Junta de Govern Local 
l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- APROVAR la revisió anual del Padró Municipal d’Habitants, amb referència 
a l’1 de gener de 2010, que dóna un resultat de 18.161 habitants (9.383 homes i 8.778 
dones), de conformitat amb els resums numèrics que s’incorporen com annex al present 
acord. 
 
Segon.- REMETRE el present acord i els resums numèrics a la DELEGACIÓ 
PROVINCIAL DE BARCELONA DE L’INSTITUT NACIONAL D’ESTADÍSTICA. 
 
Tercer.- DONAR-NE COMPTE al Ple de l’Ajuntament en la propera sessió que hagi de 
realitzar.” 



Ple 25 11 2010 – pàg. 9 

 
AQUESTA Alcaldia, d’acord amb l’apartat quart del referit acord, proposa al Ple de 
l’Ajuntament, l’adopció dels següents 
 
ACORDS:  
 
Únic.- DONAR-SE PER ASSABENTAT de l’acord adoptat per la Junta de Govern 
Local, de data 25 de novembre de 2010, pel qual s’APROVA la revisió anual del 
Padró Municipal d’Habitants, amb referència a l’1 de gener de 2010, que dóna un 
resultat de 18.161 habitants (9.383 homes i 8.778 dones).  
 
 
6.- PRECS, PREGUNTES I MOCIONS.- 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. 
 
Pren la paraula el regidor senyor COLOMÉ: Jo només una petita reflexió, petita. Avui 
per mi és un dia trist, per dir-ho d’alguna manera, jo mai havia vist tant poca gent en el 
públic. Vostès que sempre han parlat de fomentar la participació amb bones paraules 
s’estan carregant els plens, perquè els plens estan buits de continguts, no hi ha temes a 
debatre i l’únic que estem fent és donar compte. Després de dotze anys d’estar com a 
regidor a l’ajuntament, avui és un dia que jo particularment, també m’ho he de plantejar, 
però tots ens hem de plantejar veritablement aquí que passa? I sobretot, la gent del 
govern encara més. 
 
Pren la paraula la regidora senyora CLAVERIA: Bona tarda. Bé, jo he quedat 
absolutament sorpresa quan aquesta tarda he rebut el comunicat del senyor Secretari, 
dient que el punt únic a votació d’aquest Ple d’avui no es portava a votació i que s’havia 
tramitat a través de la Junta de Govern, que no en tinc cap dubte de que en sigui 
competent, ni molt menys, però tot això em porta a diferents reflexions, i el que li faig 
jo ara no és una pregunta sinó és un prec.  
 
Francament, entenc que la seva, jo diria que fins i tot, poca vergonya, no té límit, senyor 
Ribalta.  
 
Avui, vostè convoca un Ple per donar compte de quatre assumptes menors i, 
inicialment, portar a votació el padró, que no té una incidència important sobre la 
ciutadania, però en canvi hi ha diferents temes que són molt importants pel municipi, 
pel dia a dia i pel futur del municipi, que no es tracten perquè vostè no té la voluntat de 
tractar-ho amb els membres d’aquest Consistori, la voluntat o la capacitat, que jo ja ho 
començo a posar en dubte, la veritat. I vostè, doncs, no ho porta a plens, perquè? Perquè 
li incomoda. Perquè per poder tractar dels pressupostos, per exemple, que fa dos anys 
que anem amb pressupostos prorrogats i que el no tenir-los impedeix fer moltes coses, 
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com vostè sap perfectament, és necessita tenir molta cintura política i vostè no la té, no 
la té o no té capacitat, que això encara és pitjor.  
 
Jo francament li diria senyor Ribalta que, tal com ha dit el meu company, el senyor 
Colomé, amb aquesta situació i portant aquest tipus de plens a aquest Consistori, vostè 
mateix, vostè solet, s’està carregant el fet de que els nostres veïns i veïnes sentin un 
mínim d’interès per assistir a aquestes sessions plenàries i assabentar-se de les coses que 
passen al dia a dia a la Casa Gran. 
Vostè no té voluntat, com li deia, de diàleg amb la resta de regidors d’aquest Consistori, 
per tractar assumptes que estan pendents i que necessiten una solució. Per tant, jo li 
demano, una vegada més, com s’ha demanat en moltes ocasions aquí, senyor Ribalta 
plegui. Nosaltres volem que aquest Consistori i aquest municipi funcionin, vostè l’únic 
que vol és agafar-se a la cadira fins que acabi la legislatura.  
 
Pren la paraula el regidor senyor RAMÍREZ: “Señor Ribalta, señor Marín, sabéis la 
actividad principal o única de CONSTRUCCIONES EVENTS? Hemos examinado el 
expediente, como bien sabéis, hemos hecho las averiguaciones pertinentes, y hemos 
descubierto y hemos averiguado y tenemos la documentación que lo acredita, a qué se 
dedica EVENTS CONSTRUCCIONES.  
Hemos visto la manipulación, y lo digo públicamente, manipulación, en la puntuación a 
las empresas, manipulación. Se le han concedido puntos a una empresa que ni si quiera 
a bajado un céntimo a la baja. Pero es más, me puede usted responder ¿cuál es el 
epígrafe de esta sociedad, que nada tiene que ver con obras? Se lo anticipo: Curso de 
formación y enseñanza, único epígrafe y único atributo que paga a la Agencia 
Tributaria, formación y enseñanza, y se le da una obra que supera con creces el límite 
establecido para obras menores.” 
 
Pren la paraula el regidor senyor DIA: Jo vull fer una pregunta al senyor Marín, que ja li 
vam fer al Ple passat, el company Francesc Torné li va fer, sobre el propietari de les 
obres que s’estan portant al final del carrer Aragó. No sé si ja ha trobat al propietari, no 
aquell que està mort sinó el que està viu, perquè el correu que li va enviar a l’ajuntament 
el nostre grup municipal parlava d’un propietari que se li va contestar de que allò havia 
estat expropiat als anys quaranta per RENFE, o sigui, que el propietari ara és ADIF, i 
sinó divendres passat tinc constància que van estar allà els d’ADIF, allà a l’obra fent 
fotografies i demanant a veure que s’estava fent en el seu terreny. No sé si ja ho ha 
esbrinat vostè o que pensa fer al respecte, perquè és clar, abans de que li posin el cul 
com un tomàquet potser valdria la pena que es tramitessin les coses com s’han de 
tramitar. 
  
Pren la paraula el regidor senyor TORNÉ: La següent pregunta és sobre el tema que 
també varem debatre en aquest Ple sobre l’Arquitecte Municipal Joan Valls, i sobre la 
intervenció de la Seguretat Social en el qual ha donat d’alta al senyor Joan Valls i li han 
fet retornar tota la jubilació que havia cobrat fins aleshores per estar cobrant dues 
vegades.  
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Aquí vostès i els tècnics ens van dir a tot el Consistori, que això era completament legal 
i que, realment, érem nosaltres que estàvem mal informats. Com s’ha vist i com les 
actes que avui he pogut llegir, que fins avui no les he pogut llegir, denota que han fet un 
frau de llei, com ja varem parlar en aquest Ple, i que el senyor Joan Valls ara ja no és 
Arquitecte Municipal perquè ja està jubilat i que la Cristina Fuentes, que estava a l’S.A., 
l’han nomenat per decret Arquitecte Municipal.  
El que sí que ens agradaria saber és una vegada passat allò que ja havíem parlat en 
aquest Ple, de qui és responsabilitat de que hagi passat allò que havíem comentat, i si es 
d’un polític o d’un tècnic o de qui és, perquè aquests episodis tan vergonyants em penso 
que ens els podem estalviar no ja en el debat polític sinó en el funcionament de 
l’Administració. 
 
L’altra qüestió que he de tornar a reiterar, perquè aquesta encara no ha estat autoritzada, 
cosa que en tinc completament dret, és sobre l’expedient que va arribar del fiscal sobre 
la denúncia que va fer vostè en contra meu, què quan la podré venir a veure perquè una 
sí que l’he pogut venir a veure i l’altra encara no l’he pogut venir a veure.  
Segons el Secretari és vostè qui em té d’autoritzar, cosa que en tinc dret, i vostè no em 
té d’autoritzar, màxim que em pot autoritza o no és que em donin còpia, una ja ha posat 
decret que no me’n facin còpia, bé ja l’he llegit, i ara li puc explicar el que ja sabíem i 
que posa a les actes que s’han fet d’aquest tema, però que sí que nosaltres en tenim dret 
a veure tots els documents que estan al registre de l’ajuntament. Per tant, senyor Ribalta, 
volem venir a veure aquests documents. 
 
Pren la paraula el regidor senyor ROSÀS: És una pregunta que vaig fer al Ple passat i 
que no se’n va ser contestada i fins avui tampoc he rebut cap contestació per escrit. I és 
la pregunta següent: Quantes persones fan ús diàriament del servei d’autobús 
municipal? 
 
Pren la paraula la regidora senyora COLOMÉ: Vostè en un Ple ens va dir que 
l’esborrany que es va fer sobre la Ronda Nord per ser un aparcament per la Festa Major 
de Bellavista, i que no va servir de res, anava a càrrec de l’empresa que feia les obres de 
la Plaça Major, però resulta ser que va costar més de vint mil euros a les arques de 
l’ajuntament. Que pensen fer amb aquesta obra inacabada i sense cap ús i feta una 
porqueria? 
 
Pren la paraula el regidor senyor JIMÉNEZ: Voldria que em confirmés si s’ha fet un 
catàleg de masies, si aquest catàleg és conforme i, si és conforme, perquè no es fa el 
pagament? Si és per una manca de provisió de partida pressupostària o si és que vol que 
surti l’ajuntament com morós i tingui que pledejar amb una administració 
supramunicipal? 
 
Pren la paraula el regidor senyor GONTÁN: Senyor Ribalta, li reitero, el debat del mapa 
escolar. Acabarà l’any i seguirem sense Consell Escolar. Ja em dirà el que sigui. 
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Després de diferents informacions que han aparegut a la premsa respecte a la 
incineradora que es vol fer aquí a la Garriga, i vist o atès que aquest Ple va votar 
unànimement en contra de la incineradora i va presentar al·legacions, li demanaria que 
demanés una reunió amb el PTOP perquè ens informés de com està la situació i agrairia 
que fos amb una comissió del Ple, no fos només per part del govern qui assistís sinó fos 
una comissió del Ple.  
 
I com a darrer tema. Senyor Marín, l’esvoranc que hi havia a la carretera de Ribes, 
alçada Caixa Catalunya, tapat està, però és un nyap. Què? 
 
Pren la paraula la regidora senyora GARCÍA: Molta comissaria nova però que passa 
amb els cotxes? Fa ja moltes setmanes que la patrulla només té un cotxe, l’altre o bé és 
el de Pagesia o bé és el que era d’Entorn Verd, cotxes que no estan preparats per 
patrullar.  
 
Una altra cosa és que passa amb les armilles? Perquè pel que tinc entès és una cosa que 
és va signar amb el conveni i tenen una en cada cotxe però és una talla molt gran i a 
segons qui no li va i, a més, fa anys que les tenen. 
 
I, no sé si està solucionat el tema de les comunicacions? Si ja està tot solucionat, està 
posat dia? 
 
Ara ja no val dir que no hi ha diners per fer segons quines coses, perquè a vostè al Ple 
passat se li omplia la boca dient que hi havia un superhàbit de tres milions d’euros, no 
sé si és cert o no, o si és així, però hi ha coses que s’han de solucionar, com també és el 
problema de la neteja.  
Moltes nits no es recullen les escombraries perquè el camió està espatllat, i no facin 
cares perquè el camió està espatllat, i no facin cares perquè jo ho he vist.  
A més les papereres fan dies i dies que estan plenes i sense buidar-les, molts carrers 
estan bruts, això només ho han de veure passejant. Hi ha molta gent que s’ha queixat, 
han vingut a queixar-se i és que no li feu ni cas.  
 
A més, senyor Ribalta, em pot explicar perquè serveis un Ple? Em pot explicar perquè a 
les eleccions surten disset regidors hi governa la majoria, no només cinc. És molt fàcil, 
un dels motius és arribar a un consens just i profitós pel municipi. És un insult el tracte 
que reben els ciutadans i la manera en que es comporten, siguin una miqueta més 
professionals i preparin els plens amb una miqueta més de serietat i amb un contingut 
més seriós.  
Això demostra que ni en seu equip de govern ni vostè són capaços de solucionar els 
problemes que pateix el nostre municipi, i no es capaç perquè no té ni la voluntat de fer-
lo i perquè es nega a qualsevol tipus de diàleg amb els regidors de la oposició.  
Amb aquestes accions segueixen demostrant que el que volen és aguantar i cobrar fins 
al final de les eleccions i no fer res pel municipi, o millor dit, fer el que a vostès els 
interessa que no sempre és el millor del municipi.  
Si us plau, tingui una miqueta més de dignitat i plegui. 
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Pren la paraula la regidora senyora ISART: Avui és un dia especial per les dones, és el 
dia contra la violència de gènere. Avui hauríem de sensibilitzar-nos sobre aquests fets 
tan horrorosos que descriminen a la dona.  
El dret de radicar la violència masclista, dret que impedeix a les dones poder assolir la 
plena ciutadania, l’autonomia i la llibertat. 
Avui els diaris van plens d’aquest tema, però malauradament no hi ha un dia que no 
surti un una noticia d’un afer masclista i una dona maltractada o morta brutalment.  
Precisament avui surt en “El Periódico” una notícia dient que els experts reclamen 
potenciar l’educació per eradicar la violència a les dones i que la Generalitat ha impartit 
mil dos-cents tallers per a joves estudiants. 
La meva pregunta és: vostè com Alcalde i responsable d’educació està fent alguna cosa 
al respecte? -(Jo li demano que em deixi acabar i llavors vostè faci)-. 
 
Interromp el senyor ALCALDE: És que em quedo parat de la seva ignorància. 
 
Continua la senyora ISART: Ah sí? Llavors, també demano. Avui la Diputació de 
Barcelona s’ha solidaritzat fent un minut de silenci i crec que hauríem de prendre 
exemple d’altres administracions i també fer el mateix. 
I respecte a si és un acte o no, demano més que un acte eh, que es faci. 
 
El senyor ALCALDE dóna pas a les respostes dels regidors: Molt bé, si volen contestar 
els regidors i després contestaré jo.  
 
Pren la paraula la regidora senyora SANTOS: Senyora Isart jo li contestaré. M’agrada 
que vostè avui hagi portant un punt tan important. Estic amb vostè que és un dia molt 
important envers a la violència de gènere.  
Precisament avui Polítiques Socials, entre altres activitats envers els drets humans i la 
violència de gènere, hem fet moltes activitats. 
Avui hem fet un acte al Pavelló Municipal que m’hagués agradat que vostè hagués 
assistit perquè segur que li hagués interessat i va molt en la línia del que vostè està 
demanant. 
De totes maneres jo li diré, per a la seva informació, que avui ha estat un acte al qual 
han assistit dos-cents trenta alumnes, ja que vostè està parlant del tema de l’educació, en 
el qual a l’obra de teatre “La maté porque era mía” és un reflexa de la situació de la 
violència de gènere actual social i ha estat perfecte, per què? Primer perquè hem donat a 
conèixer als estudiants que és un tema social, un problema de tots i de totes, i que han 
participat i han estat col·laboradors durant l’hora i mitja en el que s’ha fet aquest acte. 
Això vol dir que des de Polítiques Socials també es treballa per aquest tema. 
Jo li agraeixo que estigui tan sensibilitzada, però m’hagués agradat que vostè hagués 
estat perquè segurament li hagués agradat molt. 
 
Respon la regidora senyora ISART: A mi també m’hagués agradat, però no estic parlant 
només d’avui estic parlant en general. 
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Continua la senyora SANTOS: Bé, jo li parlo d’avui perquè vostè menció del dia 
internacional i ha donat el punt clau en el tema de l’educació, i jo crec que això és un 
referent i continuarem en aquesta línia.  
 
Pren la paraula el regidor senyor RANDOS: Vanessa. Del tema dels cotxes. És veritat, 
hem estat ensopegats, se’ns han espatllat dos de cop. Quan varem entrar, tu ho saps 
també, els cotxes que varem trobar eren antics, es tenien que canviar, n’hem canviat 
algun, i ara estem mirant per comprar-ne un altre de renting pel proper any. Però és 
veritat que ens quedat amb un. En una setmana ens han dit, o en quatre dies, tindrem un 
altre, i així anem amb els cotxes, però bé, són tres cotxes que quan varem arribar 
nosaltres hi havia un en patrulla sempre, i ara en tenim tres. 
“Perdone Ramírez, ¿cuando llegamos nosotros cuantos funcionaban?¿Habían dos?” 
 
Comenta el regidor senyor ROSÀS: I les motos? 
 
Continua el senyor RANDOS: El tema de les armilles a mi també em preocupa molt. 
Precisament estem treballant en aquest tema amb l’Inspector perquè és una cosa que va 
vindre en el conveni i estem treballant per veure que podem fer.  
I que més m’ha preguntat de policia?  
 
Respon la regidora senyora GARCÍA: Sobre les comunicacions. 
 
El senyor RANDOS comenta: Això també tenim un projecte ja per l’Inspector. Sí que 
està tot comunicat però tenim un projecte per millorar el que hi havia, i d’això ja li 
passaré informació quan ho tingui. 
 
La senyora GARCÍA fa comentaris al respecte però sense micròfon. 
 
Intervé el senyor ALCALDE: Molt bé. Passaré ha respondre a les preguntes que han fet 
els regidors. 
 
Senyor COLOMÉ. Jo li demanaria que no fes demagògia. És a dir, tenim un Ple amb 
una setzena de persones. Vostè sap que històricament, i quan vostè era regidor de 
l’equip de govern, aquí es celebraven plens cada dos mesos, vostès celebraven plens 
cada dos mesos i molts d’ells quedaven buits de contingut, i sinó podem recórrer a les 
actes i mirar-ho. Hi ha plens als que jo he assistit com a regidor que hi havien molts 
pocs punts, i això és així. I el que no poden pretendre és duplicar el nombre de plens i 
que hi hagi el mateix nombre de punts.  
 
En quant a la intervenció de la senyora CLAVERIA. Vostè diu que estem amb un 
pressupost prorrogat. Jo esperava que vostè tingués una mica més de coneixements en el 
sentit que li diré ara. Tots els pressupostos que s’estan aprovant, s’estan aprovant a la 
baixa, amb reduccions del dotze, del quinze, i de percentatges més elevats. Per tant, en 
aquest sentit, això no significa per nosaltres un problema de tresoreria, m’explico?, ni de 
d’execució del pressupost. Ho dic perquè hauria de saber-ho això. D’acord? 
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Reclamen alguns regidors però ho fan sense micròfon. 
 
Respon el senyor ALCALDE: Sí. A veure, senyor RAMÍREZ, li contestaré a vostè. A 
veure, aquestes apel·lacions que fan des de l’oposició alguns dels regidors, pel fet que 
he de dimitir. –(Senyor Ramírez, calli, si us plau, que a vostè li hem deixat parlar. A 
veure si aprèn algun dia. Si no parla no es queda tranquil)-.  
Jo li volia dir que aquesta actitud, jo penso que vostè senyor Ramírez en concret, però 
altres regidors d’aquesta Sala, van perdre el tren fa molts de temps, se’ls hi va passar 
l’arròs en això de la política.  
 
Fan comentaris al respecte diversos regidors però ho fan sense micròfon. 
 
Intenta continuar el senyor ALCALDE: Van perdre l’oportunitat. Vostè senyor 
Ramírez, és veritat, vostè a un Patronat de Cultura on hi havia molts ciutadans, va oferir 
el cap del senyor Torné en safata, ha anat al partit ha oferir-lo repetidament, ens l’ha 
ofert a nosaltres; perquè veu que se li acaben les seves possibilitats, que de cara a les 
properes municipals no pintarà res. És aquest el tema. Aquesta és la clau del tema, que 
vostè està perdent tots els trens i li sembla que els han de perdre els altres. 
 
El tema d’ADIF. Jo penso que ja se’ls ha contestat moltíssimes vegades.  
 
Diversos regidors fan comentaris al respecte però sense micròfon. 
 
Continua el senyor ALCALDE: Doncs ja ho saben que és d’ADIF i ja està. Senyor 
Ramírez, és ADIF el propietari. Fa dos plens que es va dir que era ADIF el propietari.  
 
El regidor senyor RAMÍREZ comenta: “En el último pleno dijo el señor Marín que 
estaba hablando con los herederos del terreno. Que consta en acta. –“Estoy hablando 
con los herederos del terreno”-. Consta en acta.” 
 
Respon el senyor ALCALDE: Es referia als terrenys del costat i vostè ho sap 
perfectament. 
 
Comenta el regidor senyor MARÍN: És igual, deixa-ho. Si no saben el que és l’Est i 
l’Oest, doncs, no és un problema nostre. 
 
Pren la paraula el regidor senyor TORNÉ: En el correu de la Eva Lapasset dient que el 
“surbitatge deambulant resultant” i que estava fent el tràmit amb ell i li vaig contestar, 
que no sé si t’ho van passar, que estava expropiat des del 1940 per FOMENT, per 
RENFE. Per tant, que no són els propietaris, els propietaris que llauren al camp no on 
s’està fent l’obra. I li vaig contestar a la Eva fa quinze dies i suposo que ho tindràs. 
 
Respon el senyor MARÍN: Clar que ho tinc i ho sabia abans. 
 



Ple 25 11 2010 – pàg. 16 

Intervé el senyor ALCALDE: A veure. Una mica perquè el públic entengui això. Estem 
fent una intervenció en uns terrenys que són d’ADIF per què es pugui comunicar Corró 
d’Avall i Bellavista i el senyor Torné va preguntar de qui eren els terrenys del costat, i 
això està en acta. 
 
Diversos regidors fan comentaris però sense micròfon. 
 
Continua el senyor ALCALDE: Del costat de l’obra. Això està recollit en acta. El que 
no poden fer vostès és saltar d’un terreny a l’altre quan els hi convé.  
 
El tema de l’Arquitecte Municipal. Jo senyor Torné li demanaria que fos una mica més 
curós en les seves paraules perquè aquí no hi ha cap frau de llei. És a dir, si l’ajuntament 
hagués obrat incorrectament hi hauria una sanció.  
 
Interromp el regidor senyor RAMÍREZ però ho fa sense micròfon. 
 
Comenta el senyor ALCALDE: Senyor Ramírez, el municipi de les Franqueses i els 
veïns no es mereixen una persona com vostè. 
 
Torna interrompre el senyor RAMÍREZ: “Porque quiere engañar al publico. Lea la 
resolución que ha recibido como Alcalde. Léala i que decida el publico si es o no fraude 
de ley”. 
 
Intenta continuar el senyor ALCALDE: Em fa vergonya que vostè sigui d’aquesta Sala.  
 
En relació al que hem preguntava del fiscal, senyor Torné. La fiscalia comunica les 
coses a una de les parts. I el tràmit que en aquests moments estem portant a terme és 
consultar a la fiscalia si podem fer pública aquesta resolució.  
 
El regidor senyor TORNÉ respon però ho fa sense micròfon. 
 
El senyor ALCALDE respon: Sí, però nosaltres volem obtenir aquest permís de la 
fiscalia. 
 
Continua el senyor TORNÉ però sense micròfon i diversos regidors s’afegeixen. 
 
Respon el senyor ALCALDE: Senyor Ramírez calli, si us plau. Ho dic perquè les dades 
de l’autobús no les tinc aquí. Hi ha una utilització, ens hem reunit les últimes dues 
setmanes amb SAGALES. Ja li dic al senyor Secretari que els hi faci arribar. 
 
El tema de l’aparcament de la RONDA. Jo penso que té una utilitat molt bona per la 
Festa Major perquè és un espai on d’una banda es desenvolupen activitats i d’altra 
banda es pot utilitzar com aparcament, i que en un futur allò quedarà urbanitzat i no hi 
haurà cap problema, quedarà un parc, ja és una cosa important perquè no ho facin a la 
vorera. 
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El tema del catàleg de masies. No sé a que es referia. Sí, però com que deia no sé què 
del pagament, no sé com està en aquests moments. 
 
Jo com Alcalde no n’he rebut cap i el senyor Interventor que està aquí, que és a qui se li 
demana que pagui, tampoc.  
 
El regidor senyor JIMÉNEZ fa comentaris al respecte però ho fa sense micròfon. 
 
Respon el senyor ALCALDE: Que m’ho diguin a mi i li diguin al senyor Interventor. 
 
Continua el senyor JIMÉNEZ però sense micròfon. 
 
El senyor ALCALDE comenta: Doncs quan fem la reunió, quan tinguem la reunió 
arribarem a un acord. Jo no he rebut cap reclamació d’aquest tema, li puc garantir.  
 
El senyor JIMÉNEZ continua però sense micròfon. 
 
Respon el senyor ALCALDE: No, una cosa és la tresoreria i l’altra és el pressupost, i 
això hauria de saber-ho. 
 
El regidor senyor TORNÉ fa un comentari al respecte però sense micròfon. 
 
El senyor ALCALDE comenta: Però és clar que s’ha de pagar. La setmana que ve tenim 
una reunió. 
 
A veure senyor Gontán. El tema de la incineradora. Prenem nota. No sé ara Política 
Territorial en quina situació estarà a la Generalitat però la petició es pot formular. Ja li 
dic al senyor Secretari que prengui nota i demanem hora i muntem aquesta comissió. 
 
I als altres temes ja s’han contestat. 
 
Amb el mapa escolar jo ja li he explicat moltes vegades que jo vaig, que jo assisteixo a 
tots els consells escolars i que hi han punts divergents. 
 
Interromp el regidor senyor GONTÁN però ho fa sense micròfon. 
 
Respon el senyor ALCALDE: Sí. Ja en parlaré amb els tècnics d’educació a veure quina 
previsió hi ha, però hi ha la possibilitat. 
 
El tema de la neteja. A veure, evidentment, si s’espatlla el camió de les escombraries 
s’ha d’arreglar, però no hi ha ni queixes de veïns, els únics que es queixen són vostès. 
 
La regidora senyora GARCIA fa comentaris al respecte però sense micròfon. 
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El senyor ALCALDE continua: I passegem més que vostè.  
 
Diversos regidors comenten el tema però sense micròfon. 
 
Pren la paraula el regidor senyor RANDOS: Vanessa, són fulles el que hi ha ara i clar 
que s’embruten els carrers però al dia següent passen, és que tenim els mateixos 
escombriaires. Els escombriaires estan als bars, no? Vull dir, tenim els mateixos 
escombriaires. 
 
Intervé el senyor ALCALDE: Bé. No sé si ara voleu fer alguna intervenció el públic? 
 
 
Finalitzada les intervencions dels regidors, comencen les intervencions del públic. 
 
 
El President aixeca la sessió, de la qual, com a secretari estenc aquesta acta.                                                                                                                                                              
 
 


