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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
 

Data: 28 d'octubre 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  
JOSEP BADIA TORRENTS, regidor    
VANESA GARCÍA DOMÍNGUEZ, regidora  
MA. DOLORS ISART ROCA, regidora  
JOAQUIM BACH FABREGÓ, Interventor  
LLUIS MUÑOZ LLORET, Secretari 
 
S’ha excusat: 
 
FERRAN JIMÉNEZ MUÑOZ, regidor   
 
1. APROVAR ESBORRANY ACTA SESSIÓ ANTERIOR.-  
 
Inicia l’acte el senyor ALCALDE: Molt bona nit. Benvinguts a tots al Ple Municipal 
de les Franqueses del Vallès.  
 
Primer de tot hem d’excusar la no assistència del senyor Jiménez, que tenia un 
imprevist ineludible i s’ha excusat comentant que no podia assistir a la sessió d’avui. 
 
El senyor President obre la sessió i pregunta als senyors regidors/es si desitgen 
realitzar alguna esmena al contingut de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior. 
 
No hi ha cap intervenció, per la qual cosa l’esmentat document s’entén aprovat per 
unanimitat.   
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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 DEL DECRET DE L'ALCALDE NÚM. 1031/2010, DE 
DATA 14 DE SETEMBRE, PEL QUAL ES RESOL, ENTRE D'ALTRES, 
CREAR L'OFICINA DEL PLA DE BARRIS DE BELLAVISTA 
(BELLAVISTA, SÍ!).- El senyor Secretari llegeix la part dispositiva de la proposta 
presentada per l’Alcaldia: 
 
ATÈS 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, 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 €. 
  
ATÈS 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 que la gestió coordinació i seguiment del Pla es faci 
a través del mateix Ajuntament (i del seu propi personal), si bé amb la creació d’una 
organització diferenciada dels serveis administratius ordinaris i, més concretament, 
mitjançant el tipus de les estructures o dels serveis administratius que  regulen, entre 
d’altra normativa, els articles 190 i 191 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals. 
  
ATÈS que la realització de l’esmentat projecte requereix, així mateix, que es contempli 
el seu encaix tècnic i polític dins de l’estructura de la Corporació. 
  
ATÈS que, per tal d’impulsar adequadament la gestió del Pla Integral d’Intervenció del 
Barri de Bellavista es creu necessari que aquest òrgan -que rebrà el nom d’Oficina del 
Pla de Barris de Bellavista (Bellavista, SÍ !) depengui funcionalment de l’àrea 
d’Alcaldia.  
  
DE CONFORMITAT amb allò que disposen els esmentats articles 190 i 191 del Decret 
179/1995, de 13 de juny, i en ús de les atribucions que m’han estat legalment conferides  
  
RESOLC: 
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Primer.- Crear l’Oficina del Pla de Barris de Bellavista (Bellavista, SÍ!) amb la 
finalitat que sigui l’òrgan administratiu encarregat de desenvolupar les funcions de 
coordinació, gestió i seguiment del Projecte d’Intervenció Integral del Barri de 
Bellavista del municipi de les Franqueses del Vallès, d’acord amb la resolució de 
l’Honorable Conseller de  Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de 
Catalunya, de data 22 de juny de 2010, abans esmentada.  
 
L’Oficina del Pla de Barris de Bellavista serà l’òrgan encarregat de garantir la 
màxima agilitat en la presa de decisions,  així com la màxima coordinació i 
participació entre les diferents àrees i serveis de l’Ajuntament en l’execució del conjunt 
d’actuacions i programes proposats en el Projecte.  
  
Més concretament, seran funcions de l’Oficina del Pla de Barris de Bellavista 
(Bellavista, SÍ !), les que a títol enunciatiu i no limitatiu, s’indiquen a continuació:  
  

 Coordinar i gestionar totes les actuacions previstes al Pla d’Intervenció 
Integral (PII) del barri. 

 Assegurar la coordinació de totes les àrees municipals amb les actuacions 
incloses al Pla de Barris, la qual cosa es farà, preferentment, a través del 
Coordinador d’Administració General i Participació Ciutadana de 
l’Ajuntament, el Sr. Joaquim Martín Sanjuan.  

 Aproximar el projecte a la ciutadania a través de l’Oficina emplaçada al barri i 
el contacte directe amb els veïns/es i les entitats.  

 Ser la interlocutora del projecte amb el Departament de PTOP de la Generalitat 
de Catalunya.  

 Gestionar la justificació del projecte de cada anualitat. 
  
L’Oficina tindrà la seva seu al Passeig d’Andalusia, números 15-17, del mateix barri de 
Bellavista.  
  
Segon.- ADSCRIURE a l’Oficina, en el règim de dedicació  que s’indica a continuació, 
amb efectes del dia 16 de setembre de 2010 i mentre duri la realització del projecte, les 
següents persones:  
  

 Directora i Coordinadora Tècnica: Gemma Barnusell Ortuño, Tècnica de 
Participació Ciutadana de l’Ajuntament. Dedicació preferent.  

 Responsable jurídic i de rehabilitació: Alejandro Martín Vàzquez, Gerent de la 
mercantil Les Franqueses Entorn Verd, S.A. Dedicació parcial.  

 Responsable de gestió de l’àmbit urbanístic: Cristina Fuentes Moreno, 
Arquitecta de la mercantil Les Franqueses Entorn Verd, S.A. Dedicació parcial 

 Responsable de gestió l’àmbit social: Antònia García Baez, actual auxiliar del 
Patronat municipal de Cultura, Educació, Infància i Joventut. Dedicació 
completa.  
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 Responsable de gestió de l’àmbit comunicatiu: Marta Queralt Puig, del 
departament de Comunicació de l’Ajuntament. Dedicació parcial. 

 Administratiu-comptable: Cristina Heredia Maldonado, Tècnica comptable de 
la mercantil Les Franqueses Entorn Verd, S.A. Dedicació parcial. 

  
Les seves respectives funcions seran les que es detallen a l’organigrama presentat 
davant el Departament de Política Territorial i Obres Públiques amb ocasió de 
l’acceptació de la subvenció abans esmentada, sens perjudici de les modificacions que 
en el futur s’estimin necessàries i de la seva eventual ampliació.    
  
La Sra.  Antònia García Baez, que té la titulació universitària d’Educadora Social, 
percebrà un complement retributiu de 475 € bruts mensuals, atès que desenvoluparà 
funcions equiparables a les d’un/a tècnic mig.  
  
Aclarir que la despesa, tant de personal com material, que generi el funcionament de 
l’Oficina tindrà la consideració legal de cost subvencionable del Projecte d’Intervenció 
Integral aprovat pel Departament de Política Territorial i Obres Públiques.   
  
Tercer.- NOTIFICAR-HO a les persones interessades, als Coordinadors de les àrees 
d’Administració i Atenció Ciutadana, de Territori i de Serveis a la Persona, als altres 
caps d’àrea de l’Ajuntament i donar-ne compte al Ple de l’Ajuntament, a la Junta de 
Govern del Patronat municipal de Cultura, Educació, Infància i Joventut, al Consell 
Rector del Patronat municipal d’Esports i al Consell d’Administració de la mercantil 
Entorn Verd, S.A. 
 
El senyor President obre el torn d’intervencions. 
 
Pren la paraula el regidor senyor GONTÁN: Bàsicament. Seguim reclamant el que 
hem reclamat des que se’ns va informar de què anava això: participació ciutadana. 
Fins ara ha estat molt minsa, molt ridícula, i esperem que canviï, tot i que suposem que 
a les alçades que estem això ja no es tindrà en compte. 
 
Respon el senyor ALCALDE: Vostè sap que s’han fet diversos actes amb entitats a 
Bellavista, tant al Casal d’Avis com a la Plaça Major, amb una representativitat de les 
entitats de Bellavista. Si vostè té alguna proposta concreta que creu que pot millorar 
aquesta participació ciutadana, jo penso que l’ha fer i que de bon grat li acceptarem i 
la portarem endavant. 
 
El senyor GONTÁN comenta: Em sorprèn que em vinguin ara amb aquestes quan, 
repetidament, he dit que s’hauria de preguntar als ciutadans de Bellavista, com a 
mínim, que és el que consideren que s’ha de fer i que fer dues jornades de participació, 
si a això li diuen participació, em sembla poc, com a mínim poc. La participació 
ciutadana, si se la creuen, desenvolupin-la, treballin un procés llarg, perquè no és fàcil 
fer participació ciutadana, i ja que tenim una regidoria de participació, que és noti. 
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Contesta el senyor ALCALDE: Pensi que a les jornades que hem portat a terme s’han 
realitzat tallers durant tot el matí i hi han hagut moltes aportacions que s’han recollit i 
han participat moltes de les entitats de Bellavista. I, realment, jo penso que molts dels 
elements que allà han sorgit estan recollits a la Llei de Barris, com una millor 
comunicació amb Corró d’Avall, com una vertebració del nucli de Bellavista fent més 
poble, i tenim un recull a l’Àrea de Participació Ciutadana on hi han totes les 
propostes escrites pels propis ciutadans que van participar en aquests tallers i la seva 
plasmació en el projecte de la Llei de Barris, a partir del que els ciutadans van 
proposar. Jo penso que s’han tingut molt en compte. 
 
Finalitzades les intervencions, la Presidència dóna pas al següent punt de l’ordre del 
dia. 
 
 
3. DONAR COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDE NÚM. 1001/2010, DE 
DATA 14 DE SETEMBRE, PEL QUAL S'APROVA LA LIQUIDACIÓ DELS 
PRESSUPOSTOS GENERALS DE LA CORPORACIÓ DE L'EXERCICI DE 
2009.- El senyor Secretari llegeix la part dispositiva de la proposta presentada per 
l’Alcaldia: 
 
ATÈS que per part de la Intervenció s’ha procedit a formar la liquidació dels 
Pressupostos Generals d'aquesta Corporació, que inclouen els de l’Ajuntament, el 
Patronat Municipal de Cultura, el Patronat Municipal d’Esports, i les societats Les 
Franqueses Entorn Verd, S.A. i Les Franqueses Dinamització Econòmica, S.L., 
corresponent a l'exercici de 2009. 
 
ATÈS allò que disposa l'article 191.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març 
pel que s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. 
 
VIST l'informe d'intervenció. 
 
ACORD: 
 
Primer.- APROVAR la liquidació dels Pressupostos Generals d'aquesta Corporació 
corresponent a l'exercici de 2009, de conformitat amb els estats que s'adjunten i formen 
part de la present resolució. 
 
Segon.- DONAR COMPTE al Ple en la primera sessió que es celebri.  
 
Tercer.- TRAMETRE una còpia de la liquidació del pressupost a la Delegació 
Territorial del Govern de la Generalitat i a la Delegació Provincial d’Hisenda. 
 
El senyor President obre el torn d’intervencions. 
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Pren la paraula la regidora senyora CLAVERIA: Només volia fer una pregunta en 
aquest apartat perquè, revisant aquesta liquidació, he vist que hi ha un resultat del 
Patronat Municipal de Cultura de cent setanta-cinc mil euros negatiu i ho justifiquen 
dient que hi ha hagut una subvenció del Departament d’Ensenyament per una llar 
d’infants que no ha estat concedida. Aleshores voldria saber, de quina llar d’infants es 
tracta ? I perquè no s’ha concedit aquesta subvenció? Què és que s’ha arribat tard? 
Se’ns ha passat? O què ha passat? 
 
Respon el senyor ALCALDE: Jo penso que el punt de l’ordre del dia en el que avui 
s’anuncia la liquidació dels pressupostos... 
-“Sí, senyor Torné, està molt bé que vostès diguin que el Patronat de Cultura té cent 
setanta-cinc mil euros de dèficit, però jo he de dir que, globalment, ho he de dir)”...-. 
 
Comenta la senyora CLAVERIA: Jo no li he preguntat això. 
 
Continua el senyor ALCALDE: Primer deixi’m contestar-l’hi. Jo estava dient que en 
aquest punt de l’ordre del dia, en el qual donem compte de la liquidació del pressupost 
de la Corporació, penso que hem d’estar molt contents tots plegats. És a dir, en aquest 
cas tenim un superàvit al voltant dels tres milions d’euros, hi ha superàvit en tots els 
àmbits i és veritat que hi ha pendent  una subvenció del Departament d’Educació per 
aquest valor que, en aquests moments, jo penso que el departament hi haurà de 
respondre. No hi ha més, aquí. 
 
La senyora CLAVERIA demana: És l’únic que li he volgut preguntar. De quina llar 
d’infants era i el motiu pel qual no s’havia atorgat aquesta subvenció. 
 
El senyor ALCALDE contesta: La Llar d’Infants Cavall Fort, que es va inaugurar al 
setembre del 2008 i que com que s’havia d’inaugurar més tard, doncs, no es computa 
en aquest exercici. Vam córrer per inaugurar-la i estem negociant això perquè 
efectivament la llar d’infants ha funcionat. 
 
Finalitzades les intervencions, la Presidència dóna pas al següent punt de l’ordre del 
dia. 
 
 
4. APROVAR LA MEMÒRIA  JUSTIFICATIVA DE LA PROPOSTA DE 
DELIMITACIÓ DE LA TRAMA URBANA CONSOLIDADA DEL MUNICIPI 
DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS, ALS EFECTES DE DONAR 
COMPLIMENT A L'APARTAT 1, LLETRA A) DE L'ARTICLE 8 DEL 
DECRET LLEI 1/2009, D'ORDENACIÓ DELS EQUIPAMENTS 
COMERCIALS.- El senyor Secretari llegeix la part dispositiva de la proposta 
presentada per l’Alcaldia: 
 
ATÈS que per Decret d’Alcalde núm. 910/2010, de data 26 d’agost, es van adoptar els 
següents acords: 
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“Primer.-  DISPOSAR que la memòria  justificativa de la proposta de delimitació de la 
trama urbana consolidada del municipi de les Franqueses del Vallès (...) (així com els 
plànols a escala dels àmbits a incloure a la dita trama) sigui sotmesa a informació 
pública, pel termini d’un mes, mitjançant edicte que es publicarà al BOP de Barcelona, 
al tauler d’anuncis i a la pàgina web municipal, als efectes de donar compliment a 
l’apartat 1, lletra a) de l’article 8 del Decret Llei 1/2009, d’ordenació dels equipaments 
comercials i a l’objecte de possibles al.legacions, reclamacions o suggeriments.  
 
Segon.- Donar audiència, pel mateix termini a les entitats del municipi que en puguin 
resultar interessades, a l’objecte que, així mateix, puguin formular les  al.legacions, 
reclamacions o suggeriments que tinguin per convenients.  
 
Tercer.- NOTIFICAR aquesta resolució a les regidories de Política Territorial, Obra 
Pública i Serveis i de Dinamització Econòmica, Treball, Comerç i Turisme i als 
Coordinadors de les àrees de Territori i de Serveis a la Persona”.  
 
ATÈS que l’edicte abans esmentat es va publicar al BOP de Barcelona de data 10 de 
setembre de 2010, al tauler d’anuncis i al lloc web municipal al l’objecte de possibles 
al.legacions, reclamacions o suggeriments.  
 
ATÈS que del Decret núm. 910/2010 de data 26 d’agost abans esmentat, se’n va donar 
audiència a les entitats interessades, també a l’objecte que poguessin presentar 
al.legacions, reclamacions o suggeriments.  
 
ATÈS que en el període d’informació pública i d’audiència als interessats s’ha rebut una 
sola al.legació, concretament la que va presentar el dia 13 d’octubre de 2010 (amb RE 
2010/8986) el Sr. Jordi Riera García, en la qual demana la inclusió de la Casa de Can 
Morera, situada en sòl no urbanitzable, dins la trama urbana (del nucli de Llerona). 
 
ATÈS que a l’informe de l’arquitecte municipal relatiu a la dita al.legació, de data 19 
d’octubre de 2010, s’hi diu, en relació a allò que disposa l’article 18 del Decret 
379/2006, de 10 d’octubre, que “la Casa de Can Moreta no té continuïtat amb l’actual  
nucli urbà de Llerona i està separada d’aquest per la via del ferrocarril de Barcelona a 
Puigcerdà (l’habitatge està situat a una distància de 25 metres del límit d’aquest nucli 
urbà)”, per la qual cosa “es considera que la Casa de can Moreta no acompleix els 
requisits per a ser inclosa dins la trama urbana de Llerona”.  
 
ATÈS que la Comissió Informativa d’assumptes del Ple ha considerat oportú, 
majoritàriament, modificar el document aprovat pel Decret de 26 d’agost, en el sentit 
d’excloure de la trama les zones del nucli de Corró d’Amunt i de l’església de Santa 
Maria de Llerona i d’ampliar-la en la direcció que s’indica al plànol adjunt al present 
dictamen.  
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ATÈS que no és considera necessari sotmetre novament l’expedient a informació 
pública  
  
DE CONFORMITAT amb l’informe de la Secretaria municipal, l’Alcalde proposa al 
Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents 
 
ACORDS:  
 
Primer.- DESESTIMAR la sol.licitud presentada pel Sr. Jordi Riera García, (RE 
2010/8986) per les raons exposades anteriorment i aprovar, amb les modificacions 
esmentades anteriorment respecte de la que es va aprovar per decret de l’Alcalde de 
data 26 d’agost de 2010, la memòria  justificativa de la proposta de delimitació de la 
trama urbana consolidada del municipi de les Franqueses del Vallès (així com els 
plànols a escala dels àmbits a incloure a la dita trama), als efectes de donar 
compliment a l’apartat 1, lletra a) de l’article 8 del Decret Llei 1/2009, d’ordenació 
dels equipaments comercials.  
 
Segon.- TRAMETRE l’anterior acord del Ple a la Direcció General d’Urbanisme per a 
la seva aprovació, juntament amb la documentació següent: 
 
Memòria justificativa de la proposta. 
Plànols a escala dels àmbits a incloure a la trama urbana consolidada. 
Expedient administratiu de la tramitació de la proposta 
 
Tercer.- NOTIFICAR aquesta resolució a les regidories de Política Territorial, Obra 
Pública i Serveis i de Dinamització Econòmica, Treball, Comerç i Turisme, i als 
Coordinadors de les àrees de Territori i de Serveis a la Persona, al Sr. Jordi Riera 
García i a les entitats a les quals es va donar audiència del Decret de l’Alcalde núm. 
690, de data 26 d’agost de 2010. 
 
El senyor President obre el torn d’intervencions. 
 
Pren la paraula el regidor senyor ROSÀS: El nostre grup no ho  veu clar i no veiem 
per quin motiu porta avui aquest punt de l’ordre del dia al Ple. No hi ha hagut cap 
negociació per buscar una majoria, per arribar a un acord, perquè a la comissió 
informativa de la setmana passada el govern no va saber explicar-se, el “no sé...” o el 
“ja ho mirarem...” van ser les úniques respostes que vam tenir a la comissió 
informativa.  
No entenem perquè s’ha de marcar tota la Trama Urbana per poder ubicar mitjanes o 
grans superfícies quan no tenim solars disponibles perquè hi puguin ser.  
Desprès s’ha de dir per què serveix fer això, perquè tenim el cas del Mercadona que 
s’havia demanat a la Generalitat poder posar ús comercial al Sector U i la Generalitat 
va dir que no, i posteriorment, quan es va demanar directament per part de  
Mercadona, la Generalitat va autoritzar aquest comerç en el sector on havia dit que no 
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hi haurien d’haver comerços. Així doncs, no veiem quina necessitat hi ha de fer tot 
això perquè si al final s’ho salten i s’ho fan com ells volen, no ho veiem gens clar. 
 
La ubicació dels espais difícilment veiem que s’hi puguin ubicar aquestes grans 
superfícies, veiem que és un projecte mancat de rigor, veiem també que no recull les 
necessitats del municipi.  
 
Pren la paraula la regidora senyora ISART: El que vostè vol és aprovar unes 
modificacions del mapa que delimita la Trama Urbana per donar unes llicencies 
d’activitats a les mitjanes i grans superfícies.  
Ja sap vostè que dins de la Trama Urbana no n’hi ha cap.-(Si és que m’equivoco, ja em 
contestaràs)-. A la Trama Urbana no hi ha cap espai lliure d’aquestes dimensions per 
ubicar-hi superfícies amb aquests tipus d’activitats i per donar llicències als espais no 
urbans ja ho fa la Generalitat directament.  
Fa dos mesos, vostè va fer un decret d’alcaldia aprovant les delimitacions de la Trama 
Urbana sense ni tan sols consensuar-ho amb la resta de Consistori, que som majoria; 
per tant, ara no entenem aquest canvi tan precipitat. Per tot això, nosaltres votarem en 
contra d’aquest bloc. 
 
Pren la paraula el regidor senyor BADIA: Com sempre vostè va anant fent projectes, 
va anant gastant diners (un projecte, en aquest cas, que val set mil euros i escaig)..., i 
jo li pregunto de què serveix aquest projecte que vostè ha presentat avui aquí ?;  
corrents, el dilluns ens presenta el projecte,  “el farem així, pim pam...”, ja mirarem a 
veure si està clar o no està clar...; fins dimecres no ens vam assabentar que passava 
aquest punt.... Li torno a dir, hi ha alguna cosa que amaga vostè aquí, en aquest 
projecte? 
 
Respon el senyor ALCALDE: Jo quedo realment sorprès. Primer de tot del 
desconeixement d’aquests regidors que han parlat, tots tres, del marc legal en què ens 
hem de moure, primer de tot. I jo penso que és el mínim que s’hauria d’exigir als 
regidors que formen part i que representen un ajuntament. 
 
Vostès saben que la elaboració de la Trama Urbana és un precepte legal que han de 
complir tots els ajuntaments, complint l’apartat 1, lletra a), de l’article 8 del Decret 
Llei 1/2009 d’Ordenació d’Equipaments Comercials. Per tant, això és un precepte que 
ens demana la llei que complim i el que hem de fer és delimitar el que és la Trama 
Urbana del municipi de les Franqueses. 
 
A mi m’agradaria preguntar a aquests tres regidors que han parlat si saben allò que 
significa el concepte de Trama Urbana, perquè, de vegades, quedo parat del poc 
coneixement i de la poca profunditat amb què llegeixen els documents als que tenen 
accés. 
 
A veure, la Trama Urbana es defineix com l’entramat d’espais dedicats a l’ús 
residencial amb l’ús comercial. El que hem fet nosaltres, amb un criteri purament 
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tècnic, és marcar tot l’espai de Corró d’Avall, de Bellavista i dels altres pobles del 
municipi en que s’utilitza l’ús comercial i s’utilitza l’ús residencial. Si no ho fem, no 
complirem la llei però tampoc tindrem cap sentència, serà el Departament de Comerç 
de la Generalitat de Catalunya qui ens definirà la Trama Urbana.   
 
Jo deia que quedava una mica sorprès i estorat, perquè a veure...,  no sé si ara el senyor 
Secretari em corregirà sinó, però jo crec que al mes de juliol o al mes d’agost, no 
recordo, aquesta proposta de Trama Urbana va arribar al Consell de Poble de Llerona, 
al Consell de Poble de Corró d’Amunt, on hi ha representats regidors del seu grup. Per 
tant, no diguin que això apareix ara d’aquesta manera perquè això és públic, s’ha 
publicat reiteradament i s’ha fet arribar a totes les entitats perquè al·leguin, i així ho 
han fet els ciutadans. M’adono que hi ha ciutadans que tenen més informació que 
vostès del que s’està fent a l’Ajuntament perquè ells es miren el que es publica, 
presenten les al·legacions i ara venen vostès aquí a dir-me que se n’han assabentat el 
dimecres...;  senyors, una mica de respecte pel municipi i per l’Ajuntament de les 
Franqueses. Fa quatre mesos que això està publicat i que és públic i que ho coneix 
tothom. No vinguin aquí a dir que això no ho coneixien, si no ho coneixien era per 
desconeixement seu, per manca d’informació seva, però això ho saben les entitats, ho 
saben els comerciants, se li va fer arribar a la senyora Núria Claveria com a Presidenta 
del Consell de Poble de Llerona, al senyor Martí Rosàs, com a President del Consell 
de Poble de Corró d’Amunt i es va fer arribar a la Agrupació de Comerciants i a totes 
les entitats, i així els ciutadans de les Franqueses han conegut aquest projecte i han 
pogut al·legar. Que vostès pensen que no hem de fer nosaltres, que ho ha de fer la 
Generalitat per nosaltres, jo, personalment penso que seria millor que els regidors 
d’aquesta Sala tinguéssim la capacitat de posar-nos d’acord sobre què volem pel nostre 
municipi i presentar-ho. Que després no ens ho aproven, o ens diuen una altra cosa, 
doncs ja veurem, però, com a mínim, que presentem una proposta seriosa com la que 
avui hi ha damunt de la taula.  
Vostès busquen subterfugis, busquen excuses de “mal pagador” dient que “no ho 
sabien”. Jo trobo molt greu que regidors d’aquesta Sala no sàpiguen coses que els 
ciutadans i les entitats coneixen perquè s’ha publicat i ho saben; és molt trist això...! 
Plantegem-nos-ho, si us plau, perquè hi ha ciutadans, senyora Isart, que ja fa quatre 
mesos que ho saben i vostè diu que se n’ha assabentat fa una setmana; doncs, miri els 
papers que es publiquen, si us plau. 
 
Pren la paraula el regidor senyor TORNÉ: És una qüestió d’ordre, no vull entrar en el 
punt bàsicament pel seu maltractament a aquest Consistori.  
 
Primer: vostè no pot jutjar ni criticar a ningú sobre si llegim o no llegim. 
 
Després: aquest projecte ha estat aprovat per decret. D’acord? Per decret de l’alcaldia, 
no ha estat aprovat pel Ple inicialment. Per tant, que ja s’ha saltat la primera aprovació 
que realment hauria d’estar aprovada per Ple i consensuada per aquest Ple. Una altra 
cosa és que vostè li interessi fer-ho així.... 
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Després, una altra qüestió ben important. Que hagi informat, que s’hagi fet l’exposició 
pública o que ho hagi enviat, això és obligat pel procediment administratiu, no perquè 
vostè hagi fet realment res excepcional. 
 
I després: el dilluns, a la reunió que vostè va fer amb els regidors d’aquest Consistori 
després de tot aquest procés que vostè ha endegat, no ens van poder contestar ni vostè 
ni el senyor Marín  cap de les preguntes que vam fer a la Comissió i, en aquella reunió, 
ens van dir que no sabien si finalment portarien la proposta a Ple. I avui apareix la 
proposta, modificada, sense informar-nos que és una de diferent a la que realment hi 
havia a la aprovació inicial. 
 
Per tant, escolti, d’això que diu vostè, res de res. I als regidors, si vostè vol realment 
consensuar alguna cosa o parlar-ne, ha de parlar amb ells i arribar a acords; no pot fer-
ho imposant-los ni insultant-los ni intentant alliçonar-los de res. Per tant, 
probablement sí que sabem amb quins criteris podem planificar i de quina manera ho 
faríem, però passa, segurament, que no estem d’acord amb vostè. Ara clar, el que no 
pot ser és que perquè no estiguem d’acord, vostè ens vingui aquí a amenaçar o a 
insultar-nos perquè diu que no sabem llegir. Però, vostè que s’ha pensat? Aquí 
nosaltres venim a la reunió un mes i mig després d’haver-ho aprovat vostè pel seu 
compte i l’únic que ens saben dir els seus regidors i vostè és que no saben com va ni 
com han d’anar els establiments comercials i després ens fan una altra modificació i 
avui és diferent a la que havia aprovat inicialment. 
 
El regidor senyor RAMÍREZ demana: Un incís, si us plau. Demano la paraula.  
 
Respon el senyor ALCALDE: No té la paraula perquè el Sr. Torné ja ha exhaurit el 
torn de replicar.  
 
Continua el senyor RAMIREZ: Jo volia mostrar uns plànols a la gent, al públic. Li 
demano, si us plau. Demano la paraula per mostrar els plànols que vostè porta avui 
aquí. 
 
El senyor ALCALDE aclareix: És que no té la paraula; ha de complir el Reglament. 
Ara tinc la paraula jo i vostè no la té. Els plànols estan a disposició de tothom i s’han 
publicat fa mesos. 
 
Jo, senyor Torné, sí que penso que he d’entrar en si llegim o no llegim, d’acord ?. Jo 
penso que no es pot dir que aquesta proposta la coneixien de dilluns quan fa quatre 
mesos que està publicada; home, una part de responsabilitat i unes certes obligacions 
sí que les tenen els regidors d’aquesta Sala. Jo penso que la tenen i que l’han de 
conèixer. 
 
En quant a la proposta modificada: la proposta modificada que ha arribat avui és la 
proposta que va sortir de les aportacions que es van fer el passat dilluns; les que va fer 
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el senyor Colomé, les que va fer el senyor Rosàs i les que va fer, també, el senyor 
Gontán.  
Quines propostes són aquestes? Doncs, per exemple, considerar el nucli de Corró 
d’Amunt fora de la Trama Urbana Consolidada. Aquesta ja no hi és, és una de les 
modificacions.  
Segona. Treure tot l’àmbit de l’església i el Centre Parroquial de Llerona de la Trama 
Urbana Consolidada. Eren propostes que va fer el senyor Gontán i que em van semblar 
molt raonables.  
 
Tercera. Incloure dins de la Trama Urbana dos espais dins del nucli de Corró d’Avall i 
dins del nucli de Llerona que corresponien a espais només comercials. Estem parlant 
de la zona on es venen vehicles a Llerona, aquí a la carretera, i estem parlant de la 
zona a la carretera de Ribes, abans de l’estació, que tot té un ús comercial.  
 
I quarta. Els espais dedicats a superfícies comercials -que això només estava permès a 
la part frontal del Ramassar, només a la part que dóna a la carretera de Cardedeu-, 
doncs, ampliar-ho a la zona, com vostès han dit, del Mercadona, perquè ja hi ha un ús 
comercial, i ampliar-ho a les zones adjacents a la Ronda Nord del futur Sector N.  
 
Però això és una proposta. Si vostès creuen que això és millorable, jo penso que ja 
hem recollit les aportacions que vostès van fer, perquè són aportacions que van fer 
aquests regidors i, si en tenen d’altres, les recollim. Si vostès venen aquí  a treballar 
per interessos partidistes i no en interès del municipi de les Franqueses, jo deixo 
aquest punt sobre taula, no tinc cap inconvenient. Per tant, vostès diran si són capaços 
de fer alguna aportació constructiva, ja que diuen que tenen majoria, jo penso que, per 
responsabilitat, el que han de fer vostès és exercir-la i  portar a debat una proposta que 
millori i que beneficiï al municipi de les Franqueses del Vallès. No vinguin aquí a 
utilitzar aquesta majoria de forma partidista sinó en benefici del poble. Facin la 
proposta; si no la fan, deixem aquest punt sobre la taula.  
 
Pren la paraula el regidor senyor GONTÁN: Jo no recordo per què va ser tema de 
debat que s’inclogués la part del Sector N. En tot cas, vam dir, si no ho recordo 
malament, que inclouríem tot el que està consolidat: per tant, la part del Hipopótamo i 
la part del sector on hi ha el Mercadona, però res més. I amb la proposta que ha arribat 
avui m’he trobat que el Sector N hi està inclòs, el Sector N 1, per ser més exactes. 
 
Respon el senyor ALCALDE: Sí. O sigui, el que es va dir en aquella reunió és que 
inclouríem la que estava consolidada, jo no volia noms d’empreses, però és on hi ha 
PNEUMÀTICS TUNICO, l’HIPOPÓTAMO, IBECO, i hem considerat que, per 
coherència i com a proposta, sempre amb la possibilitat de dialogar-la, que igual que a 
la part del Ramassar on hi ha dos establiments de mobles al voltant, tot això ja estava 
considerat comercial i la part frontal de la carretera de Cardedeu on hi ha 
CERÀMIQUES FONT també, i que aquí incloíem això que acaba vostè de dir, per una 
qüestió de simetria i d’equilibri, tal i com va dir el senyor Colomé i va dir el senyor 
Rosàs: era un perjudici que uns terrenys tinguessin aquesta opció comercial i d’altres 
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no, i l’equip de govern ha cregut oportú incloure-hi aquests apartats, com a element de 
debat, com a element d’aportació del que va ser aquella reunió.  
Ara bé: jo, a vostè, sí que li veig una voluntat constructiva, però em sembla que aquí hi 
ha uns quants regidors que no tenen intenció de millorar el municipi de les Franqueses 
sinó de guanyar “batalletes” en interès propi. Aleshores, què vol que li digui, si venen 
aquí a fer això i no són capaços d’exercir la seva representació d’una manera més 
digna ? Ells sabran el que fan. 
 
Comenta el senyor GONTÁN: Jo insisteixo. El problema d’incloure el Sector N, que 
és el debat que va sorgir, és que si es treu la part del Sector N, ja hi votaríem a favor. 
El tema del Sector N era que si es feia l’N-1, hi havia com un greuge comparatiu amb 
l’N-2 i l’N-3. Per tant, el que es va quedar, així, més o menys, el que es va donar a 
entendre és que inclouríem a la concentració comercial tot el que està consolidat i com 
que el Sector N-1 no està consolidat, no crec que s’hagi d’incloure. I el que demano és 
que això es tregui per poder votar-ho a favor. 
 
El senyor ALCALDE contesta: quan el Departament de Comerç i la Generalitat van 
considerar que la zona nord o nord-est del Sector U, a Bellavista, al parc del Mirador, 
no era d’ús comercial i, després, la mateixa Generalitat va donar una llicència a 
Mercadona per instal·lar-se allà, va mostrar una incoherència perquè primer no 
concedeix l’ús comercial i després dóna la llicència a Mercadona. Per tant, la 
transcendència real que pugui tenir l’aprovació de la Trama Urbana és relativa, en el 
sentit que acaba essent el Departament de Comerç de la Generalitat qui acaba decidint 
aquesta organització. Per tant, puc considerar la seva aportació en aquest sentit 
constructiva i positiva perquè, a l’hora de la veritat, el poder de decisió que tindrem 
des del municipi és molt i molt limitat. Però jo li dic el mateix: jo considero l’opció de 
deixar aquest punt sobre la taula perquè m’esperava que, després de la reunió del 
passat dilluns, aquests regidors coneixerien aquesta Trama Urbana; fa quatre mesos 
que està publicada, m’esperava que aportarien alguna cosa i, de fet, en un moment 
determinat, ens va assemblar que el senyor Torné aportaria una proposta, i ens ho va 
semblar, i vaig pensar “molt bé, me’n alegro, de veritat, que, per una vegada el grup 
municipal de Convergència intenti fer una actuació constructiva i aporti un element de 
millora pel municipi”; i jo estava esperant això avui, estava esperant que vostès, com 
que s’ho guarden tot pel Ple per tenir el seu protagonisme, que em sembla bé, farien 
aportacions; facin el que vulguin, però jo estava esperant això, i resulta que no, que 
vénen a dir que votaran que no, que no estan d’acord i ja està, sense cap mena de 
preocupació de dir “podem millorar el nostre municipi d’aquesta manera?”; doncs ho 
sento, però deixem el punt sobre la taula i passem al següent punt. 
 
Finalitzades les intervencions, el punt queda sobre la taula i la Presidència dóna pas al 
següent punt de l’ordre del dia. 
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5. APROVAR INICIALMENT L'EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE 
CRÈDIT NÚM. 3/2010 DEL PRESSUPOST GENERAL DE LA 
CORPORACIÓ.- El senyor Secretari llegeix la part dispositiva de la proposta 
presentada per l’Alcaldia: 
 
ATÈS que l’Ajuntament es troba en situació de pròrroga de pressupost per no haver-se 
aprovat els pressupostos per a l’exercici 2010, sent vigents per tant, els aprovats de 
manera inicial per a l’exercici 2008, de conformitat amb el que preveu l’art. 169.6 del 
Reial Decret Legislatiu 2/2004, mitjançant el qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals. 
 
ATÈS que aquesta situació de pròrroga de pressupost comporta la necessitat d’ampliar 
determinades partides que es preveuen insuficients per a tot l’exercici 2010 pel que 
respecta a ajuts socials i un expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits.  
 
VIST l'informe d'Intervenció. 
 
VIST la memòria.  
 
D'ACORD amb allò que estableix l'article 177 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, 
mitjançant el qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, 
i l'article 37.3 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el 
capítol primer del títol vuitè del precitat Text Refós de la Llei Reguladora de les 
hisendes locals, a l’Ajuntament en Ple proposo l'adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- APROVAR inicialment l'expedient de modificació de crèdits del Pressupost de 
l’Ajuntament de 2010, núm. 3/2010, per suplements de crèdit que s’adjunta i forma 
part del present acord.  
 
Necessitat de finançament             Import  
08.3231.48000 Ajust socials             30.000  
 
Capacitat de finançament            Import  
01.87001 Romanent de tresoreria per finançar suplements de crèdit    30.000 
 
Segon.- EXPOSAR al públic l'esmentat expedient per un termini de quinze dies hàbils, 
mitjançant la seva publicació en el BOP. Cas de no presentar-se reclamacions durant 
el període d'exposició al públic, l'expedient s'entendrà aprovat definitivament. 
 
El senyor President obre el torn d’intervencions. 
 
Pren la paraula la regidora senyora CLAVERIA: Vagi per endavant que el nostre vot, 
per no canviar el ritme, serà negatiu i li explicaré el per què. 
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Miri, la qüestió no és la modificació de crèdits sí o no; la qüestió més greu i més 
important és que no tenim pressupost des de fa dos anys. I no el tenim, entre d’altres 
coses, perquè vostè no ha tingut ni la voluntat ni la capacitat per buscar cap consens 
amb la resta de regidors de la Corporació per elaborar uns pressupostos amb cara i ulls i 
portar-los a aprovació en aquest Ple.  
 
Vostè no ha volgut parlar amb els regidors d’aquest Ajuntament, vostè ha imposat la 
seva voluntat fent i desfent a la seva conveniència. Vostè s’ha saltat la legalitat cada 
vegada que li ha donat la gana  pagant coses per a les quals no hi havia partida o pagant 
coses que superaven les seves pròpies competències com a Alcalde, i no s’ha parat mai 
a pensar si eren o no eren competències de Ple; simplement ha tirat pel camí del mig i 
per això ens ha anat col·locant en alguns plens, de tant en tant, alguna modificació de 
crèdit segons li ha convingut o no que es parlés  del tema corresponent. Si al final no li 
ha convingut, s’ha limitat a signar un decret i després donar-ne compte; vostè ha anat 
complint amb totes aquelles coses que li ha anat bé anar complint. Doncs miri, jo li 
suggereixo que ara segueixi fent el mateix. 
 
Pren la paraula el regidor senyor GONTÁN: Bàsicament. Li votarem a favor, però li 
votarem a favor tot i casi agafant els arguments d’allò que ha dit la senyora Claveria. 
L’única cosa és, a diferència del punt següent, que ja li comunico que li votarem en 
contra, és que aquest és per equilibrar la partida d’ajuts socials; però insisteixo en el que 
diu la senyora Claveria: vostè ha de negociar pressupostos; no pot ser que estiguem amb 
pressupostos del 2008 casi bé tocant al 2011 i, pel que sembla, fins al final de 
legislatura.  
 
El que hauria d’haver fet vostè és “menjar-se l’orgull”, intentar negociar i si no podia, 
plegar. No ho ha fet, ara estem amb les conseqüències que estem: anem amb 
pressupostos de quan la crisi no existia o no es veia venir i estem en mig del “fregao”.  
Miri, per responsabilitat; li torno a demanar: plegui, deixi-ho córrer, posi’n un altre i 
segur que arribarem a un acord; però, en aquests moments, li acceptarem això d’ara 
perquè es per equilibrar la partida d’ajuts socials, però presentar-ho ara ratlla la 
irresponsabilitat per part seva. 
 
Pren la paraula la regidora senyora GARCÍA: En aquest punt i en el següent li votarem 
en contra, tal i com ho hem fet en altres ocasions. Amb allò que tingui a veure amb el 
pressupost, com ja sap, ho farem així. És lamentable, tal i com diuen els meus 
companys, que porti ja dos anys sense pressupost i que tot ho faci a base de 
modificacions de crèdit. És lamentable que les Franqueses sigui un dels pocs 
ajuntaments que porta dos anys sense pressupost i tot perquè vostè no ha sabut gestionar 
bé. No té ni ha tingut la capacitat ni l’interès per consensuar un pressupost amb el 
regidors que formem part del Consistori. Vostè ha pagat despeses diverses, per exemple 
la Visa, sense pressupost; ha contractat personal sense que la plaça estigui creada i, per 
descomptat, ni pressupostada; i tot això ho ha fet a base de decrets, com té costum de 
fer. No vol donar explicacions al Consistori ni als ciutadans. Senyor Ribalta, el que ha 
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de fer d’una vegada és fer la feina ben feta. Sé que li costa, cadascú ha de ser conscient 
de les seves limitacions, perquè, si ho sabés fer, no estaria en la situació en què es troba. 
Els nostres ciutadans es mereixen més, es mereixen tenir un pressupost “com Déu 
mana” i un Alcalde capaç de proporcionar-los-hi.  
 
Pren la paraula el regidor senyor BADIA: Li votaré en contra. Per què li votaré en 
contra? Doncs perquè com que vostè està acostumat a fer decrets d’alcaldia, en pot 
tornar a fer un altre per trenta mil euros, que no passa res... I ara ja li passo el torn, em 
guardo el segon torn, el deixo a vostè perquè torni fer la demagògia de sempre.., que són 
ajudes socials..., que és per la gent que ho necessita, etc.... Ja li deixo que faci vostè la 
seva demagògia.  
 
Respon el senyor ALCALDE: S’equivoca perquè no em tocava contestar-li a mi; el 
contestarà la regidora de Benestar Social. 
 
Pren la paraula la regidora senyora BUIGUES: Jo el que lamento és que, realment, hi ha 
la situació que s’ha dit, no hi han pressupostos aprovats des del 2008 perquè tampoc no 
s’aprovarien. Per tant, em sembla un pèl descabellat dir que pactem un pressupost: no 
em sembla seriós. Però quan estem votant en contra d’aquesta modificació de crèdit de 
trenta mil euros, estem votant contra aquella gent del poble que està en pitjor situació.  
-(Un moment, ja els tocarà parlar...)- 
 
Intervé el senyor ALCALDE per aturar la interrupció de diversos regidors: “Senyor 
Torné i senyor Ramírez, callin.” 
 
Intenta continuar la senyora BUIGUES: Estem parlant de la gent necessitada del poble i 
abans que m’ho digui el company Badia, diré que també negres i nordafricans. Tot 
aquesta gent està al nostre municipi, té necessitats, portem aquesta modificació de 
crèdit... 
-(Vol callar, senyor Torné que està molt mal acostumat ?; ara estic parlant jo, ja sé que 
sóc una dona i gran, però deixi’m parlar, si us plau, tinc el mateix dret que vostè, m’han 
elegit igual, d’acord?)-, -(No vull que em digui res, justament, vull que calli)-. 
 
Torna a intervenir el senyor ALCALDE: Senyor Torné, li estan demanant que calli, jo 
penso que hauria de fer una mica de cas.  
 
Continua la senyora BUIGUES: Té la pell molt fina, em sembla que estem en un Ple 
diferent.  
En tot cas, torno a dir això: la gent no quedarà sense ajuda, no quedarà sense ajuda, però 
no seran vostès els que ho hauran facilitat. 
 
Pren la paraula la regidora senyora SANTOS: A mi m’agradaria ser una mica més 
curosa, sobretot per les persones que estan en aquest Ple i que mereixen un respecte. 
Tots nosaltres tenim una responsabilitat en aquest Ajuntament.  
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A veure, jo, com a responsable de les polítiques socials d’aquest Ajuntament, fent un 
recull de les últimes dades sobre les persones que han estat ateses i tenint en compte la 
situació actual, no cal que expliqui ni digui més coses, perquè ja sabem tots en quina 
situació estan aquestes persones, tant els usuaris que ja són habituals a l’àrea com els 
nous. Llavors, a aquestes persones, a part de les ajudes que han demanat en general 
d’assessorament, hi ha les ajudes econòmiques. Respecte d’aquestes ajudes 
econòmiques hi ha hagut un increment, com tots sabem, pel tema de la crisi, que s’han 
estat solucionant fins ara amb el tema de les subvencions.  
Per què aquesta modificació de crèdit ? Doncs precisament perquè aquestes partides han 
quedat exhaurides, i els pressupostos no s’han aprovat no perquè l’equip de govern no 
hi hagi estat a sobre del tema sinó perquè vostès no ho han volgut aprovar. A partir 
d’aquí, hem de recordar els membres d’aquest Consistori que, com Ajuntament, tenim 
l’obligació i la responsabilitat de donar suport a les famílies que ens han demanat ajuts, 
sempre amb el recolzament de la normativa vigent, que aprofito per dir, també, que 
aquesta normativa està desfasada i que tampoc s’ha volgut aprovar.  
Per això hem de complir, si aquesta normativa no està actualitzada, la nova llei de 
serveis socials del 2007. 
Per donar quatre dades, us puc dir que al 2008 les persones ateses van ser de quatre-
centes tretze i la depesa va ser de vint mil vuit-cents vint-i-set euros. Al 2009 han estat 
quatre-cents cinquanta-dos i les despeses vint-i-dos mil nou-cents deu. Les despeses del 
2010, fins a l’octubre actual, són respecte de dos-centes noranta-sis persones i trenta-
quatre mil quatre-cents seixanta-set euros. 
Pel que fa referència a les problemàtiques, hem d’observar que, evidentment, hi ha una 
diferència notòria. Us puc explicar que la diferència que hi ha de persones ateses en 
qüestió d’ajuts econòmics (perquè no hem parlat de les altres ajudes, estem parlant de 
les ajudes econòmiques), el per què hi ha hagut menys persones. Hi ha una senzilla raó: 
degut a que tenim una mancança de personal, tenim llista d’espera per al gener, la qual 
cosa vol dir que encara no sabem què passarà amb aquestes persones: per això aquest 
increment de despeses.  
A part d’això, hi ha un promig de deu sol·licituds d’ajuts econòmics cada setmana i el 
total de les sol·licituds fins ara són de quaranta-sis persones i despeses de vint mil 
quatre-cents quaranta-tres.  
Respecte del compromís que té aquest Ajuntament: parlem de compromís, que és la 
veritat, compromís. Vol dir que, per davant de tot, hi ha una responsabilitat de tots 
plegats, de tots!. La situació actual és prou difícil i complicada per a tots. Nosaltres, 
com a representants del nostre municipi, hem de vetllar per tots i cadascun dels 
ciutadans i ciutadanes que s’adrecen a aquest Ajuntament. La finalitat és assegurar el 
dret de les persones a cobrir les seves necessitats personals bàsiques, sobretot el suport 
social i econòmic i la situació de vulnerabilitat i de dependència. Hauríem d’haver estat 
capaços de fer una reflexió i deixar de costat aquests desacords polítics per centrar-nos 
en la situació de les persones, assolir els compromisos que tenim i intentar resoldre 
aquests problemes. Si us plau, jo, des de l’equip de govern, demano que siguem tots una 
mica curosos i que tinguem sentit comú; els usuaris ens ho agrairan.  
 
Comenta el regidor senyor ROSÀS: Moció de confiança es diu això. 
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Intervé el senyor ALCALDE: Molt bé. Haurien de conèixer la llei de la moció de 
confiança, sembla que no la coneixen. Bé. Els torns de rèplica. 
 
Pren la paraula la regidora senyora CLAVERIA: Abans, la senyora Buigues ha fet 
menció a que li semblava que estava en un altre Ple. Jo escoltant-la a vostè, senyora 
Santos, tinc la sensació que estic en un altre Consistori, francament. La felicito pel 
discurs que ha fet, absolutament demagògic, però ha estat molt ben desenvolupat. La 
felicito.  
De totes maneres, com deia el company Gontán, és absoluta demagògia, vostès ja hi 
estan acostumats. Nosaltres no estem en desacord en què s’ajudi a les persones 
necessitades, però li asseguro que, fins ara, vostès no ens han necessitat absolutament 
per res, per res, perquè vostès, a cop de decret, han anat cobrint tot el que els ha donat 
“la gana”, més legal o menys legalment, però ho han anant fent.  
Que jo sàpiga, a mi cap de vostès, en cap moment, m’ha dit “regidora Núria Claveria 
vingui a veure’ns, vingui cap aquí, que intentarem arribar a acords, intentarem elaborar 
un pressupost que pugui anar bé a la Corporació”; en cap moment. I no ho han fet amb 
cap altre membre del meu grup. Vostès han fet el seu pressupost al seu aire, 
evidentment no ha estat d’acord amb el pressupost que nosaltres teníem en ment i, per 
això, l’hem votat en contra, i no solament nosaltres, miri quants altres regidors hi ha de 
la Corporació que no hi estan d’acord...; per tant jo no tinc la sensació d’estar en un altre 
Ple, no, en una altra Corporació. 
 
Pren la paraula el regidor senyor GONTÁN: Jo agrairia que la senyora Teresa i la 
senyora Gisela no ens fiquéssin a nosaltres en el mateix sac que als altres, no per res, 
sinó perquè nosaltres sí que vam intentar negociar un pressupost, vam fer propostes 
concretes, vam donar idees concretes i vostès van decidir que amb nosaltres no, que 
negociaven amb el senyor Jiménez. Després va sortir malament perquè dues regidores, 
entre elles la d’Hisenda, no va votar a favor, però també és responsabilitat seva perquè 
ni tan sols es va fixar en si la proposta estava signada . 
Per tant, “la cagada” és seva, senyor Ribalta. Nosaltres, per responsabilitat, insisteixo, 
no pel discurs demagògic i propagandístic que ens ha fet ara, senyora Gisela, sinó per 
respecte als ciutadans que pateixen, per la responsabilitat que tenim com a regidors, li 
votarem a favor, però en aquest cas perquè són ajuts socials; en el proper punt de l’ordre 
del dia, que és propaganda i premsa i no sé quantes coses més, no hi comptin perquè 
això ja és ratllar la irresponsabilitat per part seva. Negociïn, canviïn qui va al capdavant 
i nosaltres negociarem i, si no ho aconsegueixen amb nosaltres, provin-ho amb uns 
altres, però provin-ho, perquè no ho han fet. No pot venir aquí dient que “putejarem” als 
“pobrets” sense que vostès hagin fet la seva feina,  que és intentar negociar. No ho han 
fet, senyora Gisela, no ho han fet, i quan ho van fer no van voler cedir perquè pensaven 
que tenien un as a la màniga, els va sortir malament, però miri, això són els riscos de 
governar, si haguessin fet les coses bé tindrien majoria, tindrien vots i tindrien garantits 
els pressupostos; com que no ho han fet bé, no ho tenen, i ara no vinguin demanant 
coses. I l’únic que trauran d’aquest grup municipal és recolzament per coses exigibles i 
necessàries, de la resta ni en parlarem. 
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Pren la paraula la regidora senyora GARCIA: Vostè parla del respecte als ciutadans que 
venen aquí al Ple però també és respecte als ciutadans que estan fora, i una falta molt 
greu de respecte és que vostès continuïn al govern.   
Miri, el pressupost no es va aprovar perquè vostès no destinaven prou partida a les 
ajudes socials i ara vénen amb aquesta demagògia que nosaltres no volem aprovar 
ajudes socials, però si vostès van ser els primers que no volien augmentar la partida de 
Polítiques Socials..., a més, porten això a Ple quan per decret aproven qualsevol cosa. 
Per què no ho fan ara? Per què fan aquest paper davant de tothom? És lamentable. 
 
Pren la paraula el regidor senyor BADIA: A veure, senyora Gisela: vostè, com a 
regidora de Benestar Social, té un pressupost i vostè és la responsable de controlar 
aquest pressupost, i ara estem al mes d’octubre i anem curts de les ajudes socials: faci el 
favor de controlar aquest pressupost que vostè no controla, ja li dic jo, ja li dic jo que 
vostè no el controla.  
I senyora Teresa Buigues, escolti, no tinc cap problema amb els immigrants, el que vull 
és que estiguin legals i facin les coses com s’han de fer.  
I a més li diré una altra cosa, mirin, senyora Gisela i senyora Teresa Buigues: aquest 
Ajuntament, que els quedi ben clar, ha donat ajudes socials a persones treballadores de 
l’Ajuntament;  miri què li estic dient: ajuda social a una persona treballadora d’aquest 
Ajuntament, i a unes quantes més, li puc explicar. Vull dir que alguna cosa falla aquí, 
què vol dir, que estan donant les ajudes a qui volen? Faci-s’ho mirar. 
 
Respon la paraula la regidora senyora GISELA: A veure. Em sembla, senyor Badia, que 
vostè està bastant confós. Quan nosaltres portem a la Junta de Govern Local unes ajudes 
econòmiques o qualsevol ajuda de serveis socials, primerament em sembla que vostè 
està confós amb el tema de les ajudes que dóna el Comitè als treballadors, no les ajudes 
socials i, si és així con vostè diu, vostè també va ser responsable en segons quines juntes 
en què es van aprovar aquests altres ajuts socials; vostè ha signat aquesta junta i si vostè 
ho sabia com és possible que no ho hagi dit fins ara? O abans li interessava que sortís i 
ara no? S’ha guardat totes aquestes incidències per ara? Per portar-les totes de cop?  
I una altra cosa li diré. Vostè diu que jo no tinc control del pressupost, perdoni, el 
pressupost de Serveis Socials abans que nosaltres entréssim al govern ja era deficitari i 
si no es va poder fer alguna aportació al pressupost pregunti també a la senyora regidora 
Dolors Isart perquè era la regidora de Serveis Socials, m’explico? O sigui, que nosaltres 
estem heretant un dèficit de Serveis Socials i ara, amb els pressupostos prorrogats, no 
podem moure partides, la qual cosa vol dir que si ara estem en la situació que estem de 
deficiència és perquè la majoria de les aportacions són de subvencions i les subvencions 
d’ajuts socials ens les donen a finals d’any. Aquesta modificació de crèdit és per 
solucionar la part de la subvenció que encara no està tramesa per l’Ajuntament, és això, 
exclusivament.  
 
Intervé el senyor ALCALDE: Bé, una vegada exhaurits els torns de paraules i de 
réplica, jo només faré un parell de puntualitzacions. 
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Primer. Jo sí que volia dir que al senyor Gontán, evidentment, no el posem al mateix sac 
perquè, tot i les crítiques que rebem per part d’ell, vota a favor del que considera 
responsable i jo això li ho agraeixo.  
 
Segona cosa. Hem donant compte avui d’un punt a l’ordre del dia que deia que tenim un 
superàvit superior als tres milions d’euros. Aquest Ajuntament tenia la possibilitat de 
gastar aquests diners durant l’any 2009 i no els va gastar per una qüestió de contenció 
de la despesa. És a dir, hi ha tres milions d’euros que teníem la possibilitat de gastar i 
que els no hem gastat.  
Durant aquest període també hem reduït un 10%, en deu punts, el deute de 
l’Ajuntament, l’endeutament de l’Ajuntament. I hem pres una sèrie de mesures.  
Vostè diu que paguem per decret, senyora Claveria. Sí, hem pagat un milió i mig 
d’euros de deutes que tenien vostès pendents de l’any 2004, de l’any 2005, de l’any 
2006, de l’any 2007, i els  hem pagat nosaltres, amb aquesta situació de crisi, amb 
situació que diuen precària, i amb superàvit, i les hem pagat, perquè crèiem que teníem 
la responsabilitat de fer-ho. 
Vostès presenten mocions per accelerar el pagament als proveïdors i ens trobem deutes 
seus de l’any 2004, aquesta és la seva moral....  
Jo els diria una mica com va dir ahir el Ministre Rubalcaba al PP, que “eren un partit 
antisocial i que intentaven dissimular-ho”. A mi em sap greu que vostès no intentin ni 
dissimular-ho, ja directament voten en contra dels ajuts. Jo demanaria que prenguéssin 
exemple d’alguns regidors que no poden estar d’acord amb el govern però que voten a 
favor.  
Per tant, passaríem a votació. 
 
Finalitzades les intervencions, la Presidència dóna pas a la votació de la proposta. 
 
SOTMESA a votació la proposta, és rebutjada amb sis vots a favor dels regidors dels 
grups municipals PSC-PM i ERC-EV-AM i de la regidora Ma TERESA BUIGUES, i 
deu vots en contra dels regidors del grup municipal CiU i dels regidors JOSEP BADIA, 
VANESA GARCIA i Ma DOLORS ISART.  
 
Finalitzada la votació, la Presidència dóna pas al següent punt de l’ordre del dia. 
 
 
6. APROVAR INICIALMENT L'EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE 
CRÈDIT NÚM. 4/2010 DEL PRESSUPOST GENERAL DE LA 
CORPORACIÓ.- El senyor Secretari llegeix la part dispositiva de la proposta 
presentada per l’Alcaldia: 
 
ATÈS que l’Ajuntament es troba en situació de pròrroga de pressupost per no haver-se 
aprovat els pressupostos per a l’exercici 2010, sent vigents per tant, els aprovats de 
manera inicial per a l’exercici 2008, de conformitat amb el que preveu l’art. 169.6 del 
Reial Decret Legislatiu 2/2004, mitjançant el qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals. 
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ATÈS que aquesta situació de pròrroga de pressupost comporta la necessitat d’ampliar 
determinades partides que es preveuen insuficients per a tot l’exercici 2010 pel que 
respecta a despeses de premsa i comunicació.  
  
VIST l'informe d'Intervenció. 
 
VIST la memòria.  
 
D'ACORD amb allò que estableix l'article 177 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, 
mitjançant el qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, 
i l'article 37.3 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el 
capítol primer del títol vuitè del precitat Text Refós de la Llei Reguladora de les 
hisendes locals, a l’Ajuntament en Ple proposo l'adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- APROVAR inicialment l'expedient de modificació de crèdits del Pressupost de 
l’Ajuntament de 2010, núm. 4/2010, amb el següent detall: 
 
Necessitat de finançament         Import  
01.4631.22601  Altres despeses de premsa i comunicació      130.000 
 
Capacitat de finançament           Import  
01.87001 Romanent de tresoreria per finançar suplements de crèdit   130.000 
  
Segon.- EXPOSAR al públic l'esmentat expedient per un termini de quinze dies hàbils, 
mitjançant la seva publicació en el BOP. Cas de no presentar-se reclamacions durant  
el període d'exposició al públic, l'expedient s'entendrà aprovat definitivament. 
 
El senyor President obre el torn d’intervencions. 
 
Inicia les intervencions el senyor ALCALDE: Jo volia aclarir que portem aquest punt 
a aprovació perquè és conseqüència de la proposta que Convergència i Unió va portar 
de sortir de VOTV; els serveis jurídics de VOTV ens han remés un escrit en el qual 
ens fan saber que accepten l’acord plenari per sortir de VOTV i que el supediten al 
pagament de les quotes. I per tant com que hi ha temes pendents amb VOTV, és el que 
portem ara a aprovació. 
 
Pren la paraula la regidora senyora CLAVERIA: Ja comencem malament, senyor 
Ribalta, perquè, clar, això també forma part de la mala gestió que vostès han portat en 
aquest govern.  
Vostès es van dedicar a donar curs i a donar aprovació a un conveni amb una televisió 
quan no hi havia partida pressupostària, quan no hi havia res. Molt bé. Nosaltres hem 
estat denunciant tot això durant molt de temps. Al final vam fer la proposta que se 
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sortís d’aquesta televisió perquè suposava una despesa escandalosa pel que és el 
municipi de les Franqueses. Molt bé, s’ha aprovat i ara els demanen que compleixin; 
doncs faci exactament el mateix: pagui-ho per decret, escolti, que vostè ja hi està 
acostumat, m’entén? Vull dir, escolti, vostè s’ha dedicat com li he dit abans, i li 
repeteixo el mateix, “a tort i a dret” a pagar el que li ha donat la gana per decret, ha 
pagat despeses de personal quan se li havia acabat la partida, personal que no estava 
dintre de la plantilla, vises, despeses “a dojo” de caire de comunicacions, etc. Tenim 
unes despeses absolutament superiors en tot el que és comunicacions dels Consistori, 
sense tenir les partides adequades, no hi ha pressupost..., i què ha fet, vostè? Doncs, 
quan li ha convingut, com li he dit abans, ha fet això, ha signat un decret i s’ha 
liquidat. Doncs faci el mateix ara o és que ens està prenent el pèl, senyor Ribalta? Si és 
una presa de pèl, digui-ho, si ho porta simplement aquí per fer el “paripé” amb els 
senyors que tan amablement ens estan aguantant, perquè això és aguantar “metxa”, 
doncs digui-ho i acabem ja la broma d’una vegada, però, si us plau, una mica de 
serietat. 
 
Pren la paraula el regidor senyor GONTÁN: Reiterant tot el que hem dit en el punt 
anterior, només voldria informar-lo que anàvem a votar en contra, però només voldria 
dir que quan vam negociar el pressupost van ser vostès els que van decidir invertir en 
inversions urbanístiques i no en benestar social i dinamització per mirar de sortir de la 
crisi i ajudar a qui no pugui, van ser vostès! Recordi-ho, ho dic pels comentaris de la 
senyora Gisela. Van ser vostès els que no van augmentar la partida, vostès no volien, 
perquè sinó haguéssim arribat a un acord, van ser vostès els que no van voler. 
 
Respon el senyor ALCALDE: La partida està augmentada amb el que vostè va 
proposar i això es pot comprovar. Les seves aportacions hi estan reflectides. 
 
Continua el senyor GONTÁN: Sí, però això és irrisori. Recordi que era una aportació 
irrisòria i que aquesta és una de les raons per les quals no hi vam votar a favor.  
Dit això, ja li dic que per premsa i comunicació, encara que sigui per sortir de VOTV, 
nosaltres no volíem sortir-ne, vull dir, més raons encara per no votar a favor... Però no 
vinguin amb modificacions de crèdit que sap que no li aprovarem només per fer 
comèdia, sincerament, deixi-ho córrer, acabem la legislatura tranquil·lament, passem 
els plens com puguem i ja està, perquè això ja és fer circ. Els ciutadans no es mereixen 
això, no s’ho mereixen. 
 
Pren la paraula el regidor senyor BADIA: Senyora Núria Claveria, s’ha equivocat: per 
decret, no. L’última vegada que jo vaig estar a la Junta de Govern es va passar per 
Junta de Govern i es van pagar vint mil euros, no fa falta per decret, senyora Núria 
Claveria, pot fer-ho per Junta de Govern.  
 
Finalitzades les intervencions, la Presidència dóna pas a la votació de la proposta. 
 
SOTMESA a votació la proposta, és rebutjada amb cinc vots a favor dels regidors del 
grup municipal PSC-PM i de la regidora Ma TERESA BUIGUES i onze vots en contra 
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dels regidors dels grups municipals de CiU i d’ERC-EV-AM i dels regidors JOSEP 
BADIA, VANESA GARCIA i Ma DOLORS ISART.  
 
Finalitzada la votació, la Presidència dóna pas al següent punt de l’ordre del dia. 
 
 
7. INFORMACIONS DE L'ALCALDIA: INFORMACIÓ SOBRE LES 
LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES ATORGADES PER A LA REALITZACIÓ 
D'OBRES AL CARRER DE L'ALBA, 1, LOCAL 3 I A L'EDIFICI DEL 
CARRER CÉLLECS, 6-8, AIXÍ COM DE LES ATORGADES A SANDOZ 
INDUSTRIAL AMB POSTERIORITAT A L'ACORD DEL PLE DE 
L'AJUNTAMENT DE 29 DE MAIG DE 2008, PEL QUAL S'ACORDA 
SUSPENDRE ELS EFECTES DEL PLA PARCIAL D'ORDENACIÓ DEL 
SECTOR N I DELS PROJECTES D'URBANITZACIÓ I DE 
REPARCEL·LACIÓ DE L'ESMENTAT SECTOR.-  
 
El senyor President obre el torn d’intervencions. 
 
Inicia les intervencions el senyor ALCALDE: Només afirmar i dir que hem volgut 
portar a Ple aquests punts, que són informacions d’Alcaldia, pel fet que han tingut un 
cert ressò social i un cert ressò mediàtic i perquè, no obstant això, considerem que les 
dites llicències estan recolzades en la legalitat i que ho estan tant que són actuacions que 
s’havien fet en aquest Ajuntament des de fa molts anys i sempre de la mateixa manera. 
Per tant, ens ha assemblat oportú, convenient i necessari que, com que estem parlant de 
llicències i de permisos que tenen tots els avals tècnics, en el cas necessari tenen els 
avals de la Comissió d’Urbanisme, dels tècnics de l’Ajuntament, de la legislació vigent i 
del Pla General d’Ordenació Urbana, es confirmés públicament i per aquest motiu 
n’hem volgut donar compte aquí.  
 
Finalitzada la intervenció, el senyor President dóna pas al següent punt de l’ordre del 
dia. 
 
 
8. 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: Primera pregunta, l’agenda municipal, 
l’agenda d’actes. La veritat és que a mi el format m’agrada; el que passa és que el que 
nosaltres fèiem era molt més petit i, evidentment, el cost d’això és molt més elevat. Jo, 
aquest canvi, si després no he de tenir diners per ajudes socials, no sé si l’hagués fet. 
 
I punt número dos. L’agenda d’octubre ha arribat a casa meva el vint-i-ú d’octubre, 
com cada mes. I a casa d’alguns regidors nostres ni tant sols ha arribat.  
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Si per un costat ja és una despesa excessiva i no tenim diners per fer altres coses i, a 
més, només té un terç de “productivitat” perquè t’arriba el vint-i-ú d’octubre, jo de 
vostès faria “rodar caps” o els seus propis, no ho sé, però això no pot ser. 
 
Pren la paraula el regidor senyor ROSÀS: Jo voldria demanar si ens poden explicar 
què està passant amb l’aigua de Corró d’Amunt. 
A nosaltres ens va arribar Aigües Ter Llobregat no connecta perquè l’Ajuntament no 
paga la part que li correspon d’aquesta portada d’aigua.  
 
Pren la paraula el regidor senyor TORNÉ: Jo formularé una pregunta doble i una altre 
al senyor Marín.  
La pregunta doble és pel Secretari i l’Alcalde. Demanar per què quan faig una petició 
d’accedir a un document no se’m contesta o no se’m diu quina resolució s’adopta, ja 
que en tinc dret; no se’m diu ni una cosa ni l’altra i en principi, a veure, aquest 
document que he demanat últimament, que és veure la resolució del fiscal a una 
denúncia de l’Ajuntament, l’hem demanat per escrit i per correu electrònic, i no se’ns 
ha ni contestat. A partir d’aquí jo el que vull és que el senyor Secretari digui com és 
que no té atesos als regidors amb les peticions que fan? I després com és que el senyor 
Alcalde no permet que se’ns doni aquesta informació? 
 
L’altre pregunta es pel senyor Marín, que al Ple passat li vaig demanar a veure si tenia 
el permís per fer les obres del costat de la via, que no sabia qui era el titular dels 
terrenys i que no sabia si tenia permís i, si us plau, a veure si avui ja ho sap i me la 
contesta  
Pren la paraula el regidor senyor DIA: Dues preguntes del mateix tema. És referent al 
servei d’autobús.  
La primera és quan pensen fer el concurs pel servei d’autobusos?  
I segona és: quanta gent agafa aquest autobús diàriament? 
 
Pren la paraula el regidor senyor GONTÁN: Varies coses. Una, és que no sé a qui li 
correspon, Obres i Serveis, serà això, no?. 
Senyor Marín. Hi ha un forat a la carretera de Ribes, davant la Caixa Catalunya.  
I senyor Marín, d’urbanisme. Podrien aclarir-me d’una vegada quin és l’horari de 
l’arquitecte municipal? Aquell que tenim com autònom que està jubilat. Ho dic, 
perquè repetidament intento venir a parlar amb ell i, clar, s’ha de demanar hora per 
parlar amb ell perquè mai no el trobes.  
-(Treballa com autònom, l’estem pagant com autònom)-. Per tant, jo voldria saber el 
seu horari o bé si és que ve quan se’l crida i llavors factura. 
 
D’altra banda. Sobre el Quart Cinturó; la xerrada de dilluns passat. A mi em va sobtar, 
si volen contesten o no perquè va per ells però també amb repercussió cap a vostès. 
Em va sobtar que el senyor Terrades afirmés que hi havia consens al territori i vostès 
no li saltessin a la jugular. Em va sobtar que el senyor Torull parlés de microcirurgia, 
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que algú m’expliqui com es fa microcirurgia en un projecte com el Quart Cinturó al 
Pla de Llerona, i vostès no van aixecar la veu ni van dir res.  
 
I voldria saber, senyor Alcalde, si com apareix al Línia Vallès de divendres passat i 
com va afirmar el senyor Terrades, hi va haver una reunió d’alcaldes al Consell de 
Poble de Llerona i, segons el que es diu al diari, vostès van acceptar, sense cap 
protesta, el traçat del Quart Cinturó que va imposar el Ministerio o el departament de 
PTOP, tant se val. I, clar, llavors quedo una mica sorprès que votin aquí a favor d’un 
canvi de traçat. 
 
Interromp el senyor ALCALDE: Però no ho pressuposi, esperi que li contesti si va ser 
o no. 
 
Continua el senyor GONTÁN: Permeti’m acabar l’argumentació. Jo li estic fent la 
pregunta, però permeti’m acabar l’argumentació perquè jo no pressuposo res; jo vull la 
seva resposta i confiaré en el que vostè em digui. De moment li haig de dir que el 
felicito perquè és el primer Alcalde que es posa davant d’una pancarta en quinze anys.  
 
Respon el senyor ALCALDE: I si convé ho continuarem fent. 
 
El senyor GONTÁN finalitza: I darrera pregunta. Senyor Alcalde, li transmeto de part 
de l’Associació Protectora d’Animals de les Franqueses, NOE. M’ha arribat una carta 
que  els han enviat en la qual els hi demanen que no convidin a una altra protectora 
d’un altre municipi a la Fira d’Entitats d’aquest poble. L’argument de vostès és 
aquesta ha estat convidada sempre; que exposa animals i que informa sobre la 
possibilitat d’adopció. Li demanen que no la convidi perquè entenem que és una 
decisió política, i que no la convidi ja que tenim una entitat que fa la mateixa funció i 
és del municipi, per tant, entrarien en una competència que entenem que restaria força 
a l’entitat de les Franqueses.  
D’altra banda, voldríem saber com està la petició d’aquesta entitat respecte als 
“pipicans” que li reclamen.  
I voldríem saber també, com està la possibilitat que aquesta entitat rebi la subvenció 
que li pertoca com entitat del municipi. 
 
Pren la paraula el regidor senyor BADIA: Pregunta pel senyor Marín. Com s’ha 
seleccionat l’empresa de neteja de l’Escola Colors ?. I també digui’m quina és 
l’empresa escollida. 
 
Respon el senyor ALCALDE: És un tema d’Educació i ja ho faré jo. 
 
Continua el senyor BADIA: Digui’m: com s’ha fet i qui és l’empresa ?. 
Després, també pel senyor Marín. L’empresa de FOMENTO que és la que fa la neteja 
d’aquest Ajuntament aquest any, com que vostè no ha tingut cap control, senyor 
Marín, ha agafat personal de fora de les Franqueses. Li demano que obligui a 
l’empresa a que agafi personal de les Franqueses.  
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I una altra cosa. Em quedo sorprès perquè resulta que vostè, senyor Marín, a partir 
d’ara cobra dietes; he vist cinquanta-un euros en dietes i, en quilòmetres, quatre euros 
setanta-cinc cèntims. Vull que m’ho expliqui. 
 
Una pregunta pel senyor Randos i el senyor Ribalta. No sé si vostès saben que fa dos 
mesos o tres, a Bellavista, van atracar dos bars, un darrera l’altre; també van haver-hi 
tirs un altre dia, al carrer Orient, -(“hi era jo, senyor Randos, no faci així...”)-; i també 
hi han hagut dos robatoris de dia, amb persones, a punta de pistola. Jo li demano que 
posi un equip de policies a Bellavista. A més, miri ara defensaré la senyora Gisela: a 
Benestar Social també hi ha problemes. Jo li demano que faci un estudi detallat sobre 
el tema. 
 
Intervé el senyor ALCALDE: Bé. Procedirem a donar resposta a les preguntes que han 
formulat els regidors.  
La primera cosa que li he de dir al senyor Colomé: li recordo que l’agenda que vostès 
publicaven era una agenda també a dues tintes, ho dic perquè, a vegades, en l’àmbit 
professional de les arts gràfiques és important tenir coneixements. Sí que veuen molt 
més paper; si vostès posen la seva agenda aquí, ocupava aquest espai i evidentment hi 
ha un percentatge més elevat de paper que no és significatiu, estem parlant de paper 
reciclat i que no és significatiu en el preu, ho poden veure.  
Li posaré un exemple. El butlletí municipal que vostès feien constava d’unes mides, 
d’unes pàgines, i sortia un trenta-tres per cent més car que el butlletí que fem 
nosaltres. Això es pot comprovar amb les factures d’impressió i amb això passa el 
mateix: és una impressió en la que s’hi veuen molts colors però només hi ha la tinta 
negre i la tinta, carbassa en aquest cas, que la tinta canvia i, de fet, hem rebut moltes 
felicitacions per aquest model d’agenda.  
En quant a que no han arribat a temps . Doncs, té raó. No parem de rebre queixes. 
Potser algú és el responsable que això no arribi al dia i haurem de prendre mesures, té 
raó, perquè jo també començo a estar fart que no arribi això i que m’ho digui tothom i 
que m’ho diguin aquí al Ple. Potser sí que haurem de prendre mesures. 
 
En quant al tema que preguntava el senyor Rosàs de l’aigua a Corró d’Amunt. A 
veure, a mi em sembla que li vaig explicar a Corró d’Amunt l’altre dia el tema aquest; 
no és tan fàcil com vostè ho veia. Ho dic perquè vostès es dediquen a difamar, a no dir 
la veritat; vostès van emetre una nota de premsa.  
La portada d’aigua a Corró d’Amunt, i hem mantingut varies reunions amb Aigües Ter 
Llobregat i tot, s’ha fet en la seva totalitat, tot el recorregut que venia des de els Gorcs, 
des de Llerona, i s’ha fet arribar l’aigua a Corró d’Amunt. La normativa ens obliga a 
que hi hagi un dipòsit de mil metres cúbics i aquí topem amb la normativa europea que 
vostè sap que avui en dia estem molt supeditats a aquest tipus de normativa. El 
consum previst per Corró d’Amunt no permet una renovació de l’aigua d’aquests mil 
metres cúbics que sigui, diguem, el que es considera saludable, és a dir, el consum que 
les llars de Corró d’Amunt tindrien d’aquest dipòsit no seria el necessari per la 
renovació d’aquesta aigua; l’aigua ha de tenir un cert moviment perquè no generi 
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microorganismes, etc., i des d’aquest punt de vista estem negociant amb Aigües Ter 
Llobregat a veure quin sistema fem, si fem sistema, com dèiem amb vostè a Corró 
d’Amunt, per reduir el dipòsit perquè sigui de menys capacitat o buscar la solució que 
es produeixi aquesta renovació, però estem en converses amb Aigües Ter Llobregat, 
però la instal·lació s’ha fet, s’ha fet tota, s’ha fet correctament i l’aigua és a Corró 
d’Amunt, ara hem de veure com solucionem aquesta qüestió tècnica. No, ho dic 
perquè vostès em deien que si no havíem portat l’aigua, deien difamacions.  
No està connectada perquè estem pendents de buscar una solució tècnica, estem a 
l’espera que Aigües Ter Llobregat ens digui de quina manera complim totalment amb 
la normativa d’aigües, no només la normativa pròpia catalana i espanyola, sinó també 
la europea, i aquí ens hem topat amb que la normativa europea obliga a una certa 
renovació de l’aigua. 
 
Interromp el regidor senyor ROSÀS: Només dic si ha pagat o no ha pagat. 
 
Continua el senyor ALCALDE: A veure, no és un problema econòmic. Jo ara hauria 
de veure les factures, però no és aquest el problema. És que s’equivoquen. Estan mal 
informats. Tenim converses amb ells.  
El problema és la circulació d’aigua que requereix un dipòsit de mil metres cúbics i el 
consum de Corró d’Amunt. Bé, la propera reunió la gravarem i li ensenyarem perquè 
no menteixi. Si convé farem un document d’Aigües Ter Llobregat que ho digui, 
perquè el senyor Torné té les seves cabòries i pensa que no ho fem bé. 
 
El tema d’accedir a un document, que deia que era una pregunta pel senyor Secretari i 
per mi. Vostè s’està referint al document de la fiscalia que fa referència a l’apartament 
que té vostè al municipi de l’Ampolla.  
 
El regidor senyor TORNÉ interromp però ho fa sense micròfon. 
 
El senyor ALCALDE intenta continuar: Però si ja l’entès, no m’ho repeteixi, deixi’m 
contestar. Vostè només vol repetir la pregunta però no em deixa contestar. Vol que li 
expliqui? 
A veure. Resulta que vostè té aquest apartament que repetidament no ha declarat 
enlloc ni quan tocava. I nosaltres hem demanat informació a la fiscalia. La fiscalia ens 
ha enviat una resolució al respecte, però resulta que habitualment, com ha succeït en 
altres casos, la fiscalia el que ha fet és comunicar al querellant, que som nosaltres, però 
no a l’afectat. I això ha succeït amb denuncies falses que vostès han presentat a la 
mateixa fiscalia. Deixi’m explicar-l’hi bé, però esperi un moment que li explico. 
Això ha succeït amb denuncies que el senyor Ramírez ha presentat contra la policia, 
contra aquí, contra allà, i li comuniquen a ell personalment que està arxivat i que no hi 
ha res d’il·legalitat perquè s’ha fet tot correctament però no ho comuniquen a la part 
afectada.  
En aquest sentit el que hem fet nosaltres és demanar a la fiscalia quin grau de difusió 
volien d’aquest document, perquè el que no podíem fer és si en alguns casos les seves 
notificacions es limiten al querellant i no al querellat, en aquest cas, com que nosaltres 
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érem el querellant volíem saber quin permís ens donava la fiscalia per fer-ho públic, i 
ja està i és el criteri que hem aplicat, i estem a l’espera de la resposta de la fiscalia. 
Quan la fiscalia ens doni una resposta i ens digui que podem publicar-ho, doncs, ho 
publicarem. 
 
Senyor Dia, li contestaré el tema dels autobusos. El concurs públic del tema 
d’autobusos. Com vostè sap aquesta no és una competència pròpia de l’Ajuntament 
sinó de l’Autoritat del Transport de la Generalitat de Catalunya, del Departament de 
Política Territorial, i són ells qui van decidir que fos l’empresa SAGALÉS, que és qui 
té totes les línies en aquesta zona. Si vostès creuen que és il·legal, a mi em sembla que 
els sap greu això de l’autobús, perquè estan sempre obsessionats amb l’autobús, que si 
quanta gent va, que si pugen, esperant que es buidi per fer fotos, per dir que no hi va 
ningú quan té un ús bastant raonable. Parlin amb els de Corró d’Amunt, amb els de 
Marata, amb molta gent que l’utilitza.  
Vostè em demana dades, doncs, ja li facilitarem, jo no porto totes les dades de 
l’ajuntament a sobre i ja li diré l’ús que té, però jo penso que té una bona acceptació al 
municipi. 
 
El tema del forat de la carretera de Ribes que deia vostè. El problema d’aquest forat, 
així com d’altres, resulta que és producte d’una obra que s’ha fet i, per tant, la 
responsabilitat de resoldre aquest tema no és nostra, nosaltres ho vam notificar i se’n 
va donar compte a les persones encarregades de supervisar les coses, immediatament 
que es va produir, però el problema és que la responsabilitat de la seva reparació és de 
l’empresa que va fer l’obra i ja hem enviat burofax i de tot perquè ho han de fer 
ràpidament, perquè a més està a un pas zebra i, per tant, no sé quin termini hi ha, no sé 
si aquesta setmana o quan sigui, però si no ho fan ho farem nosaltres i els hi passarem 
la factura a ells, perquè no pot ser que hi hagi aquesta situació, però té raó, n’érem 
molt conscients. 
Jo sí li demanaria una mica més de respecte per l’arquitecte municipal com a persona.  
 
Demana el regidor senyor GONTÁN: En quin moment li he faltat al respecte? 
 
Respon el senyor ALCALDE: Jo he deduït de les seves paraules una certa ironia.  
 
Interromp el senyor GONTÁN: No hi havia ironia. Era un comentari del contracte. 
Està jubilat i el tenim contractat com arquitecte. 
 
Continua el senyor ALCALDE: Tal i com marca la llei que es pot fer amb arquitectes, 
amb advocats, amb metges i amb una sèrie de col·lectius professionals que poden 
continuar exercint la seva professió a partir dels seixanta-cinc anys. 
 
Jo li diria el mateix com en el cas d’altres tècnics o a persones que donen suport a 
aquest Ajuntament: pregunti a l’Àrea quan el pot trobar i demani hora i ja està. 
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Interromp el senyor GONTÁN: El problema és que ningú de l’Àrea sap per quan et 
pot donar hora. 
 
El senyor ALCALDE comenta: Si jo hi parlo molts dies... Bé, ja contestarà. 
 
El tema que preguntava vostè del Quart Cinturó. Primer li diré que aquesta fictícia 
reunió a Llerona no s’ha produït mai, no s’ha produït mai.  
 
Interrompen diversos regidors fent comentaris però sense micròfon. 
 
Intenta continuar el senyor ALCALDE: No és veritat. –(Senyor Ramírez, calli)-. Però 
si és mentida, que jo no m’he reunit.  
Miri, li diré una altra cosa, fins i tot. Al mes de maig, al Consell de Poble de Llerona.... 
Això podria ser una pel·lícula perquè és totalment fals. Diu, al mes de maig i diu 
l’Alcalde de l’Ametlla, el senyor Pousa, és que ja no era Alcalde de l’Ametlla al mes 
de maig, és que ja havia deixat el càrrec... –(Deixi’m parlar, si us plau)-. 
No s’ha produït mai aquesta reunió, no s’ha produït mai. És algú que interessadament 
ha volgut filtrar això, però no s’ha produït mai. 
 
Tornen a interrompre diversos regidors fent comentaris però sense micròfon. 
 
El senyor ALCALDE comenta: Doncs, potser hi ha algun error a les seves paraules 
però jo he parlat molt amb el senyor Terrades, la setmana passada i aquesta, i ell m’ha 
dit que no té constància d’aquesta reunió. –(No, no ho vaig escoltar. Bé, després m’ho 
ensenyen)-.  
Miri, jo li diré una cosa. nosaltres no juguem com vostès a aquesta doble moral; el 
senyor Terrades va confirmar la seva assistència a l’acte de dilluns des del primer dia, 
i vostès, com sap absolutament tota la Comissió contra del Quart Cinturó, van estar 
“marejant la perdiu” i el dissabte van dir que no venia ningú, i sort que gent se’ls va 
saltar a sobre i van aconseguir que vingués algú. Perquè vostès volien “amagar el cap a 
sota l’ala” amb el tema del Quart Cinturó i ho sap tota la Comissió que els van estar 
trucant. Quan saben que tenen la meva confirmació que el senyor Terrades des del 
primer dia vindrà i això és ser valent, ser honest i anar amb la veritat per davant.  
Molt bé. Com que aquesta reunió no s’ha produït mai i pot parlar vostè amb l’alcalde 
de l’Ametlla. No, no, parli amb l’Alcalde de l’Ametlla, amb l’Alcalde de Canovelles. 
–(Senyor Ramírez, calli)-. És que no s’ha produït absolutament mai. 
 
Pren la paraula el regidor senyor GONTÁN: Quan diu el senyor Terrades que hi ha 
consens al territori, vosaltres no dieu res? 
 
Respon el senyor ALCALDE: Jo no sé què vol dir quan el senyor Terrades diu que hi 
ha consens al territori. El senyor Terrades, com tots els membres del PSC, com tots els 
membres del Departament de Política Territorial i Obres Públiques, saben 
perfectament que aquesta persona, com Alcalde de les Franqueses i com a regidor del 
PSC i els regidors d’aquest equip de govern, han votat i s’han manifestat des de 
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sempre, repetidament, en contra del Quart Cinturó i que no hi ha hagut cap més 
postura i que aquesta reunió, li garanteixo, no s’ha celebrat mai. 
 
El senyor GONTÁN comenta: Faci-li arribar de part d’aquest Ajuntament la votació 
del Ple passat, al Departament de Política Territorial i a tot el PSC, perquè sembla que 
el consens al territori no hi és. 
 
El senyor ALCALDE contesta: Jo no vull entrar en aquesta disquisició semàntica. 
 
Interromp el senyor GONTÁN però ho fa sense micròfon. 
 
El senyor ALCALDE continua: Però escolti una cosa. En el passat debat s’ha informat 
que porta a terme un procés participatiu amb el tema del Quart Cinturó, molt clar, en el 
qual en representació dels municipis hi havia l’Associació Catalana de Municipis i la 
Federació de Municipis de Catalunya. Jo no sé, puc pressuposar que potser es referia a 
aquest consens. És a dir, el 99% dels municipis que formen part d’aquestes 
associacions estaven a favor del Quart Cinturó, només és a alguns que ens hi passava. 
Doncs, ja ho farem, però li recordo que ja n’hem parlat la setmana passada i aquesta i, 
evidentment, ha confirmat, rotundament, que no hi ha hagut cap reunió al respecte.  
 
En quant a l’Associació Protectora d’Animals NOÉ, que veig que n’hi ha una 
representació aquí entre el públic, un moment si us plau, em parlem després però 
deixi’m que acabi de contestar les preguntes. 
Primer. Li diré que a la carta se’ls diu que l’associació protectora d’animals que ve a 
les Franqueses ho fa des de fa molts anys, fins i tot abans de la constitució de la seva 
entitat; però aquest no és el motiu únic i suficient.  
El segon és que aquesta associació protectora d’animals ofereix uns serveis d’adopció 
que, en aquests moments, NOÉ no està en disposició d’oferir. Aleshores, li afegiré una 
altra cosa, és a dir, vostè pot comprovar per les entrades al registre que la seva petició 
s’ha fet dins el termini reglamentari.  
 
Interromp el regidor senyor GONTÁN: Informa’t per la tècnica responsable que no hi 
havia cap petició en el termini establert. 
 
Intenta continuar el senyor ALCALDE: El mateix dia que NOÉ va entrar al registre, al 
registre de l’Ajuntament, parli amb les persones que l’han entrat, no amb mi. Jo li dic 
que en aquest Ajuntament, no al registre de l’àrea, sinó al registre d’aquest 
Ajuntament. 
 
Torna a interrompre el senyor GONTÁN: Ho vaig preguntar dies després a tot això. 
 
El senyor ALCALDE comenta: No pateixi que ho aclarirem, no hi ha problema.  
Jo, la reflexió que volia fer aquí és quin municipi de les Franqueses volem. Ho dic 
perquè això ens va passar amb la diada de Sant Jordi. A les Franqueses tenim un 
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establiment que ven llibres, en aquest cas, i es va negar rotundament a que vingués 
algun establiment de fora del municipi.  
A mi em sembla que hem de tenir una visió o un punt de mira una mica més ampli, 
una mica més llunyà, si volem que les Franqueses exerceixi, entre cometes, una certa 
capitalitat, un cert pol d’atracció de municipis veïns. I això jo penso que ens fa més 
grans.  
És a dir, jo penso que l’exemple més clar és el d’aquest darrer Sant Jordi, que va ser 
un èxit, que en aquest cas, aquest establiment va multiplicar les seves vendes molt i ho 
va fer perquè penso que hem de tenir un punt de vista una mica més cosmopolita. Si, 
portem a terme projectes de la mongeta del ganxet, per exemple, el que farem és donar 
un impuls i una propulsió a les persones que cultiven aquest producte dins les 
Franqueses, però convidarem també a municipis, fins i tot, del Maresme o del Vallès 
Occidental. I per què? Perquè pensem que això ens farà més grans, ens fa millors, i hi 
guanyem tots. I em sembla que aquest punt de vista que “jo no vull que vingui una 
entitat de fora”, això no és defensar els animals, em sembla a mi, això no és defensar 
els animals i ajudar-los, perquè aquesta entitat que ve permet l’adopció de molts 
animals i en aquests moments NOÉ no ho fa, quan NOÉ ho faci, ens ho plantejarem. 
 
I finalment. M’ha parlat de la subvenció. Jo em vaig comprometre amb vostè que l’any 
vinent tindria una subvenció com entitat del municipi legalment constituïda, que per 
aquest any no podíem incloure-la a l’exercici però que per l’any vinent tindrem una 
subvenció per la seva entitat, i estem treballant, i li garanteixo que molt aviat tindrà 
informació amb el tema dels pipicans.  
De quina manera? Hi ha un model concret de pipicans, que és el que ens demana la 
població, que s’ha demostrat que no ha funcionat. Amb el tema dels animals de 
companyia, i més concretament i sobretot, en el cas dels gossos. Primer, jo he de dir 
que el 90%, sinó el 95% o el 99% dels propietaris, són molt cívics i recullen, per tant, 
jo penso que és un col·lectiu que té un nivell de civisme elevat, tot i que els pocs que 
no compleixen amb aquest civisme són els que generen a vegades que els serveis de 
neteja tinguin més feina, que la policia estigui multant a persones que no recullen els 
excrements, etc.  
He dit que estem posant en marxa un model, perquè no només m’ho ha demanat NOÉ 
sinó que hi ha altres col·lectius o veïns, o grups, que m’ho han demanat, i començarem 
amb un pla pilot a dos o tres llocs, tal i com vaig parlar amb vostè, de treure la 
prohibició a llocs que són habituals i marcar els que siguin un lloc adequat al respecte. 
I, si vol, després parlem de l’altre tema.  
 
Li ha preguntat al senyor Marín, però com que jo sóc regidor d’Educació, li contestaré 
al tema de com es va fer el procés de selecció del servei de neteja de l’Escola Colors.  
Vostè és molt coneixedor d’aquest tema, de la neteja de les escoles. Vostè sap i vostès 
també haurien de saber-ho i jo crec que ho saben, que aquest és un servei que està 
subcontractat, que abans ho feien persones de l’Ajuntament i es va procedir a oferir 
aquest servei a una empresa que agafava aquestes persones i n’agafava d’altres. I vostè 
sap que a les escoles de primària funciona d’una manera i que als instituts és la 
Generalitat de Catalunya qui té la responsabilitat de fer aquesta neteja.  
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Com funciona als instituts, senyor Badia? La Generalitat fa una aportació anual del 
que calcula que és la despesa de la neteja i és la direcció, és el consell escolar d’aquell 
centre, el que organitza la neteja.  
Des de diferents escoles del municipi ens han vingut demanant de adoptar aquest 
sistema que fan els instituts a les escoles. Per què ens han demanat això? Doncs perquè 
és un sistema de més proximitat, més personalitzat, més de tracte directe amb les 
persones que efectuen la neteja, de la direcció; per tant, permet una organització millor 
del centre i amb el fet d’una nova escola, hem cregut oportú que des d’Educació i des 
d’Obres i Serveis aquests diners que nosaltres ens haguéssim gastat en una empresa 
que ja tenim o que havíem de contractar, sigui la direcció de l’escola qui els administri 
i pugui canviar en qualsevol moment la neteja de l’escola.  
Per tant, el que estem fent és, i ja hi ha altres escoles que també ens ho demanen, és 
canviar el model de neteja de les escoles perquè realment és servei on gastem molt, 
centenars de milers d’euros l’any, i ens provoca certs maldecaps. 
Em pregunta, com s’ha fet? S’ha donat una subvenció a l’escola i l’escola ha fet el 
procés de selecció.  
 
Interromp el regidor senyor BADIA però ho fa sense micròfon. 
 
Respon el senyor ALCALDE: “FEM NET, em diuen. Però en tot cas aquest procés de 

selecció l’ha portat la direcció de l’escola. Doncs, va expliqui-ho, perquè jo penso que 

s’ha fet amb una cura impressionant. 

Vostè especialista en tirar la pedra i amagar la mà. Què sap senyor Badia? Què sap que 
s’ha fet malament? Digui-ho aquí, davant de tothom, davant les càmeres. Què sap 
vostè que s’ha fet malament? Va, sigui valent i digui-ho. Què sap? Què s’ha fet 
malament, va...? No faci veure que sap coses i ja les dirà, digui, digui-ho ara, va....  
 
Comenta el senyor BADIA però ho fa sense micròfon. 
 
El senyor ALCALDE contesta: Sí i tant que ho sé. No tot no, en part. I ja ho he dit 
això quan ho explicava.  Està contractada per altres escoles però no per aquesta, vostè 
s’hauria de llegir el contracte. 
 
Vostè pregunta també per què FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y 
CONTRATAS, que és la concessionària del servei de recollida de residus i de neteja, 
no ha contractat persones del municipi, oi? 
Primer, a mi em consta que han contractat gent de les Franqueses. I segon: Per què ho 
diu ? Què vol, que els obliguem a contractar gent de les Franqueses? li dic perquè això 
és inconstitucional. Això que quedi clar, perquè amb això es fa molta demagògia i se’n 
parla molt.... Tota la vida, no, perquè n’hi ha d’altres municipis.  
I jo crec que ho continuen fent, encara que en algun cas, com han fet sempre, algú que 
tenen a un altre municipi, doncs, hi pugui venir aquí. 
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El tema de la policia em diu que ja li contestarà, però jo li diré,  respecte dels 
atracaments a punta pistola, que una cosa és que hi hagués un acte i l’altra el que ha dit 
després. Però sí que ja li avanço que hi haurà policia a Bellavista.  
 
Pren la paraula el regidor senyor RANDOS: A veure, Badia. Sobre l’atracament als 
dos bars: és veritat que va passar; va ser un veí de Canovelles, i, immediatament, no sé 
si dir-te a les dues hores, estava detingut. L’atracament dels dos bars va ser amb un 
ganivet.  
Sobre els tirs que dius tu, que és al carrer Girona, entenc jo. Nosaltres vam tenir la 
trucada d’un veí del carrer Girona que havia sentit un tret; van anar-hi els mossos 
d’esquadra i la nostra policia; fins i tot, els mossos van estar-hi tota la nit, i no tenim 
constància que hi hagués cap tret. Que va trucar un veí dient-ho que li havia semblat 
que sí, sí, això ja li dic jo, però no es va constatar, fins i tot, vam entrar a casa del veí. 
Després deia la veïna que haurà sortit pel balcó i haurà pujat per la teulada o jo que 
sé... 
I sobre la vigilància a Bellavista. Sí que en tenim més, i ara, quan s’obri l’oficina de 
Benestar Social, tindrem un policia fix a les oficines. Nosaltres intentem fer tot el 
possible, però és que no sé per on va. 
 
Demana el regidor senyor RAMÍREZ: “Digo que ¿por qué tiene que estar en la oficina 
i no dando vueltas por el pueblo?” 
 
Respon el senyor RANDOS: “Claro, pero tendrá un puesto fijo en la oficina, para que 
se puedan hacer otras muchas cosas y no tendrá que venir la gente que quiera hacer 
una denuncia, o lo que quiera hacer, aquí al Ajuntamiento”. 
 
Comenta el senyor RAMÍREZ: “Pon dos, uno en la oficina y otro para el pueblo”. 
 
Continua el senyor RANDOS: A Bellavista sap vostè que sempre estem a sobre amb 
una miqueta més de vigilància. Últimament no? 
 
Pren la paraula el regidor senyor MARÍN: Senyor Torné, en quant a l’actuació que 
s’està portant a terme al final del carrer Aragó: veig que vostè està molt preocupat, 
doncs no es preocupi. També hauria de dir que l’actuació aquesta que s’està portant, i 
em plau de poder-ho dir, el que estem fent allà és dignificar un tros del municipi que 
és molt transitat i que està en unes condicions molt deplorables. Aprofitant aquesta 
actuació, ho deixarem d’una manera molt més correcta. 
Però, també, i responent a la seva pregunta, li diré que els límits de la propietat, de la 
que vostè veig que és molt defensor, s’han respectat, tant és així que el propietari no 
s’ha queixat en cap moment ni ha presentat cap mena de contenciós, problema o el que 
sigui, adreçat a aquesta regidoria. 
 
En quant al nom, perquè sembla com si no haguéssim fet els deures i no ens 
n’haguéssim preocupat, em permetrà que jo, ara,  en aquests moments, no tingui el 
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nom d’aquest senyor; demà li enviaré a primera hora per correu electrònic el nom del 
titular d’aquesta propietat, que ens ha costat però l’hem trobat, perquè li haig de dir, i 
vostè ho sap, que el titular va morir, els hereus també van morir, i va haver-hi una 
divisió. I tant, era així però al final hem localitzat el titular d’aquesta propietat. Però li 
diré que estigui tranquil; que aquest Ajuntament no ha envaït la propietat d’aquest 
senyor. No es preocupi, estigui tranquil que també tenim en compte els interessos dels 
veïns i aquest senyor, encara que no sigui del poble, també té tots els seus drets.  
 
Intervé el senyor ALCALDE: Senyor Torné no és un torn de debat.  
 
Pren la paraula el regidor senyor TORNÉ: És que el propietari no s’ha mort, és 
ADIF.... 
 
El senyor ALCALDE comenta: Això ja li vam dir senyor Torné a l’últim Ple, que hi 
ha un límit d’infrastructures ferroviàries. Això li vam explicar...  
 
Pren la paraula el regidor senyor MARÍN: I ara aquí ens vol “vendre a tots la moto” i 

ja no “cola”, ja el coneixem massa bé, a vostè. El coneixem massa bé, senyor Torné, i 

això ja no “cola”. No ens vulgui ara aquí fer com que no. Vostè ens va preguntar per 

un tema i li acabo de respondre. No, home, no, ara ja no li interessa. Sí, home sí, demà 

li faré arribar per correu. 

 
Intervé el senyor ALCALDE: Ja li contesto jo, senyor Torné. Sap perquè té aquesta 
obsessió, vostè? Perquè vostè va fer una actuació allà per la qual el van demandar, que 
és l’escala aquella. És veritat o no, senyor Torné? I està obsessionat amb això. I a 
vostè el van demandar per una actuació allà i vostè es pensa “el ladrón cree que todos 
son de su misma condición”. I aquí s’acaba el tema, és això i punt. Vostè va fer una 
actuació allà. 
 
Interromp el regidor senyor TORNÉ: Punt número dos. Aquella propietat no és 
privada, és pública, és d’ADIF, és de RENFE. 
 
Respon el senyor ALCALDE: Però això ja li vaig dir jo al Ple passat. 
 
Continua el senyor TORNÉ: Abans de començar una obra de l’Ajuntament s’ha de 
tenir resolt el tema d’on s’actua. El que no es pot fer és passar d’una propietat una altra 
sense tenir autorització; per tant, diguin ben clar que no tenen cap autorització.  
 
Respon el regidor senyor MARÍN: No. Vostè en això potser té més experiència. En tot 
cas, són actuacions que vostè en el passat havia fet, i si no que li preguntin a 
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l’Ajuntament de la Roca, quan vostè va actuar al Sector N, que va entrar a “trapo”... 
D’això vostè en podria parlar, però és com diu el senyor Alcalde, que es pensen vostès 
que tothom és de la mateixa condició. No, senyor Torné. Vostè amb nocturnitat i 
“alevosía” es va voler emportar un tros de territori d’ells.  
 
Interromp el senyor ALCALDE: Va, senyors, vagin acabant. El senyor Randos 
acabarà amb un tema de la policia. 
 
Pren la paraula el regidor senyor RANDOS: M’havia oblidat. Volia convidar a tots els 
regidors; el dia 1 de novembre fem jornada de portes obertes als nous mòduls de la 
policia, que ja estan acabats. Dia dels difunts. I també volia aprofitar per convidar a tot 
el públic, és jornada de portes obertes, i pot entrar qui vulgui a veure la comissaria 
nova, està al costat del cementiri. Ja esteu convidats els regidors, així m’estalvio els 
papers. 
 
Per finalitzar pren la paraula el regidor senyor MARÍN: Amb el tema de l’horari de 
l’arquitecte:.l’horari que està fent és el que estava fent fins ara. El que segurament ha 
passat, Ferran, és que el dia que has vingut no hi era; i dic que està fent el que estava 
fent fins ara i que les actuacions que està desenvolupant són les mateixes. Segurament 
ha pogut passar que, quan has vingut, estava fent una visita a estava on sigui, 
segurament no l’has trobat per això, però el senyor Valls està complint rigorosament 
amb el seu horari i en aquest sentit he de dir que no hi ha cap mena de problema. 
 
Amb el tema de les dietes. Ni més ni menys que en el desenvolupament de la nostra 
feina hem hagut de presentar aquestes dietes, que, per cert, em sembla que estàs 
parlant de quatre euros i no sé que més; això nosaltres ho vam presentar, com és 
normal i com marca el rigor, al senyor Interventor que és el que en tot cas ens ho va 
dir “escolta, he tingut aquesta despesa”, que estem parlant de quatre euros i cinquanta-
cinc euros, que són les primeres que hem fet perquè hi va haver una despesa personal 
i, per tant, jo no crec que estigui malament. I, a més, amb l’autorització del senyor 
Interventor. I si vostè em pot dir això, fixi’s la transparència amb la que treballem.   
Miri, hi ha una cosa, jo vull dir una cosa. Jo crec que aquest equip de govern amb el 
tema de la legalitat i el tema de la transparència sempre hem treballat amb parets de 
vidre, que es diria, que són transparents i que es veu tot. I d’això jo no sé si els que 
abans estaven a l’ajuntament podrien dir el mateix... 
 
Intervé el senyor ALCALDE: Molt bé. Acabem el torn d’intervenció dels regidors i 
passaríem al torn de precs i preguntes del públic. 
 
El President aixeca la sessió, de la qual, com a secretari estenc aquesta acta.                                                           
 


