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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
Data: 29 d'abril de 2010
Caràcter: Ordinari
Horari: 20:00 a 21:30 hores
Lloc: Sala d’Actes de la Casa Consistorial
Hi assisteixen:
ESTEVE RIBALTA SÁNCHEZ, alcalde
JOSEP BADIA TORRENTS, 1r. tinent d’alcalde
MA. TERESA BUIGUES POVEDA, 2a. tinent d’alcalde
JUAN A. MARÍN MARTÍNEZ, 3r. tinent d’alcalde
JOSEP RANDOS PARÉS, 4t. tinent d’alcalde
GISELA SANTOS GONÇALVES, 5a. 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
FERRAN JIMÉNEZ MUÑOZ, regidor
MA. DOLORS ISART ROCA, regidora
VANESA GARCÍA DOMÍNGUEZ, regidora
JOAQUIM BACH FABREGÓ, interventor
LLUIS LLORET MUÑOZ, secretari

1.- APROVAR ESBORRANY ACTA SESSIÓ ANTERIOR.- El senyor President obre
la sessió i pregunta als senyors regidors/es si desitgen realitzar alguna esmena al
contingut de l’acta de la sessió anterior.
El senyor President obre el torn d’intervencions.
Pren la paraula el regidor senyor JIMÉNEZ: A la pàgina dinou, a la línea número disset,
quan diu: -“... També el que no m’agradaria és que ara presentessin vostès,...”-, aquí
s’ha de treure la coma i s’ha de suprimir –“que volguessin votar”-.
Continuant -“... perquè les mocions que jo presento no fossin aprovades en contra...allò altre continua igual –“...votessin en contra, presentin vostès...”-, i després més
avall: -“... Aquí ja no és el pati d’escola...”-, -“Aquí no és el pati de l’escola”-, “aquí no
podem venir a jugar”- no –“ja no podem venir a jugar”-.
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I a la pàgina vint-i-nou, quan responc a l’Alcalde en el primer torn, diu: -“Senyora Isart,
em sembla que no ha entès res. El que el senyor Jiménez li diu és que des de la coalició
Convergència i Unió...”- a continuació posa –“... de partit de Catalunya...”-, això s’ha de
suprimir.
Finalitzades les esmenes, la Presidència dóna pas a la signatura de l’acta anterior.

2.- DONAR COMPTE DE L'ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, DE
DATA 25 DE FEBRER DE 2010, PEL QUAL S'APROVA EL CONVENI ENTRE
EL DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I
L'AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS DE CREACIÓ D'UNA
LLAR D'INFANTS PÚBLICA DE TITULARITAT MUNICIPAL.- El senyor
Secretari llegeix la part dispositiva de la proposta presentada per Alcaldia:
VISTA la Resolució del director general de Recursos del Sistema Educatiu de data 3 de
desembre de 2009 per la qual s’aprova el projecte de centre per a la creació de la llar
d’infants pública Cavall Fort, ubicada al Carrer Miquel Martí i Pol, núm. 6-8, de Corró
d’Avall.
VIST el conveni a subscriure entre el Departament d’Educació de la Generalitat de
Catalunya i aquest Ajuntament per crear la llar d’infants pública de titularitat municipal
“Cavall Fort”.
AQUESTA Alcaldia proposa a la Junta de Govern Local, de conformitat amb el que
disposa el Decret de l’Alcaldia núm. 319/2008, de 27 de març, l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- APROVAR el conveni a subscriure entre el Departament d’Educació de la
Generalitat de Catalunya i aquest Ajuntament per crear una llar d’infants pública de
titularitat municipal, al carrer Miquel Martí i Pol, núm. 6-8 i amb la denominació de
“Cavall Fort”.
Segon.- RECLAMAR a la Generalitat de Catalunya que el conveni de finançament per
al funcionament del Centre sigui des del curs 2008-09, moment en què es va inaugurar i
posar en marxa oficialment.
Tercer.- NOTIFICAR aquests acords al Conseller d’Educació, al Director General de
Centres Educatius i al Servei de Règim Administratiu de Centres Educatius del
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.
Quart.- DONAR COMPTE d’aquests acords en la propera sessió que celebri el Ple de
l’Ajuntament.
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Cinquè.- FACULTAR l’Alcalde tan àmpliament com sigui possible, per tal de signar
els documents que siguin necessaris per tal de fer efectius els anteriors acords.
El senyor President obre el torn d’intervencions.
No hi han intervencions.
Finalitzades les intervencions, la Presidència dóna pas al següent punt de l’ordre del dia.
3.- DONAR COMPTE DE L'ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, DE
DATA 8 D'ABRIL DE 2010, PEL QUAL S'APROVA LA SOL·LICITUD D'UNA
SUBVENCIÓ AL DEPARTAMENT DE POLÍTICA TERRITORIAL I OBRES
PÚBLIQUES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL PROJECTE
D'INTERVENCIÓ INTEGRAL DEL BARRI DE BELLAVISTA 2010.- El senyor
Secretari llegeix la part dispositiva de la proposta presentada per Alcaldia:
ATESA la Resolució PTO/430/2010, de 18 de febrer, del Departament de Política
Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, d’obertura de
convocatòries per a l’atorgament dels ajuts que estableixen la Llei 2/2004, de 4 de juny,
de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial
(publicada al DOGC núm. 5574 de 24 de febrer de 2010).
VIST el Projecte d’Intervenció Integral del Barri de Bellavista, de millora global del
barri, que té com a objectiu principal produir una primera transformació significativa en
millorar la qualitat de vida de les persones que viuen a Bellavista, i realitzar un primer
impuls per a connectar Bellavista amb la resta de ciutat construïda, i planteja per tant,
una doble estratègia d’actuació: un nucli urbà actiu, viu i amb projecció de futur
(millorar la qualitat de vida de les persones, jerarquitzant l’espai públic i fomentant la
convivència, el teixit social i comercial i la participació ciutadana per prevenir la
fractura social entre col·lectius) i un nucli urbà de les Franqueses del Vallès integrat al
municipi (eliminar la fractura física i social de Bellavista respecte els altres nuclis
urbans, provocada per les infraestructures barrera, garantint-ne les connexions rodades,
de vianants i de transport públic).
AQUESTA Alcaldia proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següents
ACORDS:
Primer.- CONCÓRRER a la convocatòria per a 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, determinada a la Resolució PTO/430/2010, de 18 de febrer, del
Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, i
SOL·LICITAR una subvenció de 5.382.283 €, per al Projecte d’Intervenció Integral de
del barri de Bellavista de les Franqueses del Vallès, amb un pressupost total de
10.764.565 €.

Ple 29 04 2010 – pàg. 4

Segon.- FACULTAR tan àmpliament com sigui possible a l’Alcalde per tal de
formalitzar tots els documents necessaris per fer efectius els presents acords.
Tercer.- TRAMETRE una certificació d’aquests acords, juntament amb la resta de
documentació necessària, al Departament de Política Territorial i Obres Públiques de
la Generalitat de Catalunya.
Quart.- ADOPTAR el compromís de dur a terme les actuacions objecte de subvenció
en el cas que l’Ajuntament en resulti beneficiari.
El senyor President obre el torn d’intervencions.
Pren la paraula el regidor senyor GONTÁN: Bàsicament. Entenem que s’ha de portar,
s’ha d’aprofitar el “Projecte d’Intervenció Integral” o la “Llei de Barris” per millorar el
barri de Bellavista. El que no entenem és que quan la problemàtica que tenim a
Bellavista, la més grossa, és la social, que gairebé el 70% sigui obra pública i pels
programes socials no s’arriba al 25%. Per tant, miri, jo crec que seguim amb “més de lo
mateix”, “bombo, platillo y falta nada más que la cabra que suba a la silla”. No anem
bé, senyor Ribalta, no anem be. No treballen socialment Bellavista, s’hi neguen (com
feia el govern anterior), i això esclatarà, tard o d’hora esclatarà, perquè el “caldo de
cultiu” és molt gran i no s’estan posant les mesures adients: amb treballadors socials,
amb ajuts; i només es plantegen actuacions d’obra pública. Però és que, a més, si parlem
de l’actuació d’obra pública, ens trobem que un dels problemes greus que té Bellavista
és el clavegueram, i només es dediquen 16.000 €; que realment no sé si arribarem a
cobrir tota la despesa. Però és que, a més, tenint en compte que hi ha hagut un Plan E,
que es podien haver aprofitat aquests diners, com ja vam dir en el seu dia, no es van
aprofitar i ara posem 16.000 € “a veure si ens toca la loteria de la Llei de Barris”, que ja
en una ocasió anterior ens han dit que no.
A més, ens preocupa un tema clau i del qual voldríem una resposta; el projecte
ascendeix a 10.764.000 €, la meitat la paga l’ajuntament, o sigui, cinc milions i escaig,
com es pensa finançar això? A més, tenint en compte que hi han obres públiques com el
teatre que vostès volen tirar endavant; com el Falgar, que s’haurà d’acabar d’una
manera o d’una altra; o com el sector N, que malgrat que algú pensi que donarà diners, a
curt termini segur, però a llarg termini en generarà despesa perquè s’hauran de generar
serveis que ara no hi són.
Pren la paraula el regidor senyor JIMÉNEZ: Suposo que l’equip de govern ha tingut en
compte que malgrat que la Junta de Govern Local aprovi la sol·licitud d’una subvenció,
difícilment podrem optar a ella, perquè si no tenim els pressupostos dels anys anteriors
aprovats, no tindrem dret a les subvencions; per tant, que tinguin en compte això. Vull
dir que allò més segur és que no podrem comptar amb aquests diners per poder fer
aquesta obra i això serà conseqüència d’alguna actuació que no es fa bé en aquest
Consistori.
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Respon el senyor ALCALDE: Contestaré a les seves intervencions.
Començarem pels temes socials: és veritat que hi han 16.000 €, per temes de
clavegueram. Hi ha la previsió de la creació d’un local per atenció a les dones, hi ha la
previsió d’una sèrie de locals per atendre temes d’immigració. Però, el tema de cohesió
social, evidentment sí que hi ha obra pública però també hi ha rehabilitació de façanes,
creació d’ascensors en els habitatges que no en tenen, rehabilitació de blocs; i vostè sap
que aquest any amb els FEOSL farem un nou servei d’atenció a la ciutadania a la plaça
d’Espanya i, per tant, això significa que augmentem plantilla i que posem més recursos.
En quan al tema del clavegueram. Sí que hi han 16.000 € per aquest tema, però hi han
altres actuacions: com la remodelació de la plaça d’Espanya, la qual volem portar a
terme a finals d’aquest any; i tenim previst fer una segona connexió amb Granollers,
perquè desembossi l’única sortida que tenim pel carrer Cardedeu i pel carrer Aragó. Per
tant, hi han actuacions paral·leles. Estem negociant amb Granollers una tercera actuació
que és que el diàmetre del col·lector que surt de Bellavista i que recull tots els habitatges
de Granollers, de la zona nord del Lledoner, tingui una amplada més gran, i aquesta és
una actuació que ha de fer Granollers i que nosaltres hi hem de col·laborar amb la part
proporcional que ens toqui; i això és al marge de la Llei de Barris; per tant, són diferents
les actuacions que es fan en aquest sentit, no només és l’actuació de la Llei de Barris.
En quan al tema del finançament: vostè sap que si ens atorguen el tema de la Llei de
Barris per aquest any, està previst només una actuació, crec que és al voltant del 5% del
volum total. A aquesta actuació hi podem fer front amb els pressupostos que tenim
actualment i tots hem d’esperar que d’aquí a un any hi haurà un nou govern, que jo
personalment espero que estigui encapçalat per mi, però que si no ho està estarà
encapçalat per una altra persona; i hem de suposar que aquest nou govern podrà aprovar
els pressupostos; per tant, és una actuació que se circumscriu entre els propers quatre i
vuit anys, perquè aquest any han canviat la modalitat: inicialment era només per quatre
anys i des d’aquest punt de vista l’actuació que es pugui fer en el 2010 és residual, és
molt petita, és només la creació de l’oficina, que amb aquesta oficina que he dit de
Bellavista ja la tindrem. Amb això també contesto al senyor Jiménez.
Pren la paraula el regidor senyor GONTÁN: Miri, si tota la inversió social que vostès
plantegen és en locals, anem apanyats.
Interromp el senyor ALCALDE: Li he dit moltes coses més.
Continua el senyor GONTÁN: Sí, sí, ara hi entro.
Ha parlat de rehabilitació d’habitatges. Miri, només hi destina el 7,62%, vuit-cents mil
euros de deu milions, això no crec que sigui una millora en benestar social o en
rehabilitació potent.
En quan al clavegueram, vostè m’ha reconegut que no és la millor solució, que és una
solució temporal per veure si es resol el problema, però que difícilment resoldrà el
problema real que és que s’embossen moltes canonades quan plou fort fins al carrer
d’Extremadura; i vostès van tenir l’oportunitat amb el Plan E i no van voler aplicar-la,
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van preferir gastar-se tres-cents noranta mil euros en una plaça que té menys de deu
anys, per posar una pèrgola; això sí després m’ho justifica dient que amb les plaques
solars és tota sostenible, però miri, no enganyi ningú, vostès no estan per l’obra pública,
no estan pel problema social, i no l’han treballat, no la treballava el govern anterior i no
el treballen vostès, per tant, tota la justificació de la moció de censura cada vegada
s’ensorra més.
Miri, si vol realment treballar socialment canviï el concepte, posi treballadors socials,
posi gent que ajudi a les persones grans, posi gent que faci que els nouvinguts s’integrin
fàcilment en les comunitats de veïns; això s’està treballant mínimament, i si vol li parlo
d’assistències a persones grans, quan una hora a la setmana pot anar a veure un assistent
social a una persona gran que viu sola; expliqui-m’ho. Això és intervenció directa, no
fer obra pública, que l’obra pública per “vendre la moto” i per treure vots està molt bé
però per res més.
Respon el senyor ALCALDE: Li demanaria una mica de coherència en les seves
intervencions. A veure, vostè diu les veritats a mitges o diu les veritats parcialment. En
els FEOSL d’aquest any hi ha la intervenció a la que vostè fa referència, però hi ha la
intervenció en el tema de teleassistència i assistència domiciliària a Bellavista, per la
qual hi han més de dos-cents mil euros juntament amb el que ja s’està fent i, per tant,
aquest programa preveu que totes les persones amb malalties cròniques o majors de
setanta anys que ho desitgin, tindran teleassistència directa al mòbil de l’empresa que fa
el servei d’atenció domiciliària i el servei d’atenció sanitària, i això em sembla que és
un canvi important, que tot el municipi i totes les persones que tinguin malalties
cròniques o que tinguin una edat i desitgin estar permanentment connectades amb el
servei sanitari ho estaran. Per tant, em sembla que ha de dir les coses bé, no pot
ensenyar només una part i amagar l’altra.
En quan al tema del clavegueram, no hi ha una solució única, li estic dient que hi ha
com a mínim tres intervencions que portarem a terme: la que estem negociant amb
Granollers, la nova sortida del clavegueram per la plaça d’Espanya, intervencions
puntuals en còdols residuals que s’estan fent, i se’n estan fent unes quantes més; de
veïns que tenen una problemàtica concreta i l’acabarem amb el Pla Integral de
Bellavista; per tant, jo li demano que ho expliqui tot, que no expliqui només una part,
perquè és així.
En quan a temes socials, que sembla que li preocupa tant: el Programa Integral de
Intervenció a Bellavista té un objectiu que també estem desenvolupant a Corró d’Avall,
que és que, fins ara, el model de creixement que ha tingut les Franqueses, i per això li
vull justificar la moció de censura que deia vostè: fins ara el creixement que ha tingut
les Franqueses ha estat un creixement de ciutat dormitori, la ciutat sense un centre, de
ciutat sense una activitat al carrer, de ciutat on s’anaven acumulant habitatges sense cap
planificació dels comerços, perquè els locals havien de ser aparcaments; i realment el
municipi que ens hem trobat ha estat una ciutat dormitori. Amb les actuacions que
preveiem a Bellavista i amb les actuacions que preveiem a Corró d’Avall la nostra
intenció és fer poble. El Pla Integral de Bellavista vol fer el que volem fer també a
Corró d’Avall, que és crear un nucli cohesionat de passeig, de civisme, de relació
humana, perquè s’ha comprovat, i s’ha comprovat a Cornellà, i s’ha comprovat a molts

Ple 29 04 2010 – pàg. 7

municipis, que l’urbanisme també fa cohesió social i ho pot veure vostè, per exemple, al
carrer Aragó amb l’obra que hem fet. Jo penso que hem dignificat una de les zones més
degradades del municip,i i allò que hem fet és que l’entrada al municipi sigui molt més
digna pels veïns i, per tant, hi ha molt més civisme amb la remodelació de la Plaça
d’Espanya i de la Plaça Major. El que preveu el Pla Integral de Bellavista és crear un eix
cívic que connecti la Plaça d’Espanya amb la Plaça Major, un eix peatonal, i això és el
que s’hauria d’haver mirat vostè en el projecte integral. Aquesta és la realitat, crear un
eix de cohesió que tingui el mateix nivell d’urbanisme i de qualitat de les zones més
degradades, les zones on els habitatges són més antics i estan més abandonats amb les
zones més noves i les zones que urbanísticament estan millor, i això és cohesió social a
través de l’urbanisme. Jo penso que hauria d’agafar vostè exemples de municipis que
han portat a terme programes com aquests, i el canvi és notori, i això em sembla que és
important.
I parla vostè que no hi han intervencions en aquesta oficina que inaugurarem aquest any
a la Plaça d’Espanya; també tindrem un representant de la policia local, un mediador
social i augmentem la plantilla a la que vostè feia referència.
I en quan al tema d’assistència domiciliària: em sembla que no s’ha mirat els papers per
que hi ha una inversió de dos-cents mil euros més aquest any.
Pren la paraula el regidor senyor JIMÉNEZ: Amb tots els respectes pel senyor Alcalde.
Jo em pensava que ara estàvem en el punt de precs i preguntes, perquè veig que això era
donar compte; no vol dir que no m’agradi escoltar les propostes que es puguin fer tant a
nivell d’obres com de temes socials, però, en tot cas, podem aprofitar, perquè si tots ara
parlem de temes socials, això caldria saber-ho.
Respon el senyor ALCALDE: Sí, sí, els temes socials els ha tret el senyor Gontán i ha
parlat dels FEOSL i ha parlat del Pla Integral on hi han moltes partides per temes
socials.
Finalitzades les intervencions, la Presidència dóna pas al següent punt de l’ordre del dia.

4.- NOMENAR AL SR. JOSEP NIETO PARRA COM A VOCAL DEL CONSELL
DEL POBLE DE CORRÓ D'AMUNT, EN REPRESENTACIÓ DEL CLUB
CICLISTA DE L'ESMENTAT NUCLI DE POBLACIÓ.- El senyor Secretari llegeix
la part dispositiva de la proposta presentada pel Consell del Poble de Corró d’Amunt:
VIST l’escrit del Sr. Martí Rosàs Pujol, President del Consell del Poble de Corró
d’Amunt, de data 24 de març de 2010, en què comunica que el Club Ciclista de Corró
d’Amunt proposa que el seu representant al Consell del Poble de Corró d’Amunt, el Sr.
Domènec Pericas Colomé sigui substituït pel Sr. Josep Nieto Parra
DE CONFORMITAT amb allò que disposa l’article segon lletra e) del Estatuts dels
Consells de Poble d’aquesta localitat, l’Alcalde proposa al Ple de l’Ajuntament
l’adopció dels següents
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ACORDS:
Primer.- NOMENAR el Sr. Josep Nieto Parra com a vocal del Consell del Poble de
Corró d’Amunt, en representació del Club Ciclista de l’esmentat nucli de població, en
substitució del Sr. Domènec Pericas Colomé.
Segon.- NOTIFICAR-HO al Sr. Josep Nieto Parra, al Club Ciclista de Corró d’Amunt i
al President del Consell del Poble.
Tercer.- NOTIFICAR-HO també al Sr. Domènec Pericas, agraïnt-li els serveis
prestats.
El senyor President obre el torn d’intervencions.
No hi ha intervencions.
Finalitzades les intervencions, la Presidència dóna pas a les votacions.
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per unanimitat dels disset membres
assistents, sobre els disset que de dret i de fet componen la Corporació, i per tant, amb
el quòrum legal.

5.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CiU RELATIVA A
L'ESTABLIMENT DE MESURES DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT EN
OPERACIONS COMERCIALS.- El senyor Secretari llegeix la part dispositiva de la
moció presentada per CiU:
ATÈS que una de les conseqüències més negatives de l’actual crisi econòmica és la
manca de liquiditat. En aquesta situació, un augment de la morositat genera importants
càrregues financeres, administratives i problemes de liquiditat que no només pertorben
la seva activitat habitual, sinó que en la conjuntura actual, poden arribar a amenaçar la
seva continuïtat, sobretot si qui es veu afectat per la morositat són microempreses,
mitjanes empreses, autònoms o professionals. En definitiva, la morositat avui en dia és
la primera causa de mortalitat de moltes petites i mitjanes empreses del nostre país, i per
tant, per extensió és també una de les principals causes de l’atur a l’economia
productiva.
ATÈS que el Congrés de Diputats va aprovar el passat 22 de març una proposició de
modificació de la llei de morositat que redueix de forma progressiva els terminis de
pagament de deutes pendents entre empreses i administracions.
ATÈS que l’any 2013, l’administració haurà de pagar a 30 dies i les empreses a 60
sense excepcions. Mentrestant, els terminis s’aniran reduint.
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ATÈS que aquesta Llei preveu que es redueixin els terminis de pagament de la següent
manera:
Terminis de pagament de deutes de les administracions públiques:
- Des de l’entrada en vigor de la llei fins a 31 de desembre de 2010 es redueix a
un màxim de 55 dies.
- Màxim de 50 dies el 2011.
- Màxim de 40 dies el 2012.
- Màxim de 30 dies el 2013.
Terminis de pagament de deutes entre empreses:
- Màxim de 85 dies des de l’entrada en vigor de la llei fins al 31 de desembre
de 2011.
- Màxim de 75 dies el 2012.
- Màxim de 60 dies el 2013.
ATÈS que aquests terminis de pagament seran obligatoris una vegada entri en vigor la
llei i es descarta la possibilitat que puguin ampliar-se si s’assoleix un “pacte entre les
parts” contractants.
ATÈS que la llei estableix que el termini de pagament del deute a un proveïdor
començarà a comptar després de la data de recepció de les mercaderies o prestació dels
serveis, i no per tant, des de que es rep la factura, que sempre es pot demorar més.
ATÈS que, fruit d’aquesta Llei es crearà un Observatori estatal de la Morositat
dependent del ministeri d’Indústria amb la participació de les associacions
multisectorials d’àmbit estatal i autonòmic així com la plataforma multisectorial contra
la morositat per realitzar un seguiment específic de l’evolució dels terminis de pagament
i de la morositat en les transaccions comercials, així com dels resultats i l’eficàcia de la
llei.
ATÈS que des de les administracions cal que ajudem a posar seriositat al mercat, sent
les primeres a donar exemple.
EN RELACIÓ als antecedents exposats els sotasignats proposem al Ple l’adopció dels
següents
ACORDS:
Primer.- MOSTRAR la nostra satisfacció per l’aprovació d’aquesta llei que pretén
posar fi a la morositat, que suposa un problema més a la manca de liquiditat actual.

Ple 29 04 2010 – pàg. 10

Segon.- INSTAR a l’ajuntament de Les Franqueses del Vallès que emprengui les
accions que siguin necessàries per tal de desenvolupar aquesta llei i aconseguir que a
partir del 2013, que així ho diu la Llei, es pugui pagar a 30 dies.
Tercer.- EXIGIR al Govern espanyol, que per tal de que les administracions puguin
portar a terme el compliment d’aquesta llei, assumeixi d’una vegada per totes la
reforma del finançament dels ajuntaments.
Quart.- DEMANAR al govern de la Generalitat que, tenint en compte que aquesta
reforma no pot ser immediata, es dediqui el 60% dels 5.000 milions del fons local per a
despeses corrents.
Cinquè.- DEMANAR al Govern de la Generalitat que impulsi una nova llei de finances
locals d’acord amb l’Estatut.
Sisè.- INSTAR al Govern de la Generalitat que emprengui les mesures necessàries
perquè l’Institut Català de Finances obri una línia de crèdit específica per als
ajuntaments.
Setè.- INSTAR a aquest ajuntament que mentre aquesta reforma no sigui de forma
immediata, recorri a altres fórmules com ara el “factoring” financer, de manera que el
deute pugui ser satisfet per altres entitats.
Vuitè.- COMUNICAR l’adopció d’aquests acords al Parlament, al Govern de la
Generalitat, al govern espanyol i a les entitats municipalistes de Catalunya (ACM i
FMC).
El senyor President obre el torn d’intervencions.
Pren la paraula la regidora senyora CLAVERIA: Bona tarda. Jo crec que queda ben clar
amb tot el que ha estat llegint el senyor Secretari. Només insistir en el tema aquest: que
precisament per les empreses, tant pels proveïdors de les Administracions Públiques
(com ajuntaments o altres administracions), o inclús entre empreses existents,un dels
problemes afegits o derivats precisament de la crisi que estem patint és la falta de
liquidesa i, per això, presentem aquesta moció, perquè entenem que quan més aviat es
puguin posar eines en funcionament més aviat aquestes empreses podran tenir una ajuda
i el baló d’oxigen que necessiten.
Pren la paraula el regidor senyor GONTÁN: Senyora Núria Claveria, miri, jo no entenc
massa de productes financers, però nosaltres volem votar a favor d’això; però el setè
punt ens posa amb un neguit perquè creiem que això ens pot generar més despesa cap a
l’ajuntament. Per tant, nosaltres els hi demanem o els hi presentem una esmena perquè
retirin el punt set i la votaríem a favor.
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Intervé el senyor ALCALDE: De fet, ja ho estem aplicant això del factoring; hi han
moltes empreses a les quals estem pagant mitjançant aquest sistema.
Jo quedo bastant sorprès, estorat, del cinisme que pot arribar a tenir el grup de
Convergència i Unió de presentar aquesta moció.
Mireu, nosaltres estem pagant factures des del 2005 d’aquests senyors, i puc dir les
empreses, per exemple: CYR ARIDS, per valor de sis-cents mil euros, cent milions de
les antigues pessetes, les estem pagant nosaltres amb la situació econòmica que tenim i
sense tenir els pressupostos aprovats. A mi em sembla d’un desvergonyiment i d’un
cinisme que presentin ara aquesta moció per lluitar contra la morositat quan vostès han
tingut el govern d’aquest ajuntament i la senyora Núria Claveria ha estat regidora
d’hisenda i no s’ha pagat a moltes empreses: puc parlar de SERXAR,SA; puc parlar
dels lavabos que llogava el senyor Torné i no pagava i puc parlar d’un seguit més
d’empreses, per valor de més de dos milions d’euros, gairebé tres, a les quals no s’ha
pagat i nosaltres, per responsabilitat i amb la situació econòmica que tenim i sense
pressupostos, estem fent front, i les portem al Ple i no les aproven, i nosaltres per Decret
d’Alcaldia les paguem. Per tant, nosaltres no podem votar a favor d’això, no podem
admetre aquest cinisme que durant tretze anys van deixar els proveïdors “tirats”,
empreses amb problemes greus de liquiditat, ignorades pel senyor Alcalde, i poden
venir aquí les empreses (de fet ja han vingut a aquest Ple) a reclamar-l’hi i ja els he dit
els noms d’aquestes empreses, una d’elles més de sis-cents mil euros; i ara portin la
moció aquí sobre que hem de pagar les empreses, fent el paper aquest; em sembla d’un
cinisme bàrbar i, per tant, no li podem votar a favor. Nosaltres assumim la nostra
responsabilitat i nosaltres paguem a les empreses.
Per cert, el tema del factoring és un tema que negocien les empreses amb les entitats i a
moltes empreses ja les estem pagant amb aquest sistema. Nosaltres ja paguem
mitjançant el factoring; vostès votin, que nosaltres paguem.
Finalitzades les intervencions, la Presidència dóna pas a les votacions.
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per deu vots a favor dels regidors del
grup municipal CiU i les regidores senyores VANESA GARCIA, Ma DOLORS ISART
i FERRAN JIMÉNEZ, set abstencions dels regidors dels grups municipals PSC-PM,
ERC-EV i els regidors senyors JOSEP BADIA i Ma TERESA BUIGUES, i per tant,
amb el quòrum legal.

6.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CiU RELATIVA A LA
NECESSITAT DE CREAR UN TÍTOL DEL SISTEMA TARIFARI INTEGRAT
DE TRANSPORT A CATALUNYA GRATUÏT PER L'ACOMPANYANT DE LES
PERSONES AMB UN GRAU RECONEGUT DE MINUSVALIDESA IGUAL O
SUPERIOR AL 65%.- El senyor Secretari llegeix la part dispositiva de a moció
presentada per CiU:
ATÈS que la majoria de les persones que tenen reconegut un grau de minusvalidesa
igual o superior al 65% requereixen generalment de l’ajut i la companyia d’una tercera
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persona pel seu trasllat per tal de portar a terme les seves activitats habituals, creiem que
és imprescindible per tal de normalitzar al màxim la seva vida ordinària, fer que els
sigui més accessible l’ús dels mitjans públics de transport.
PER AQUEST motiu considerem que seria un element facilitador del que hem exposat,
que les persones acompanyants de les persones afectades, en aquests casos acreditant
aquesta funció, tinguessin la gratuïtat del seu transport.
AQUESTA mesura, també va dirigida a donar suport a les famílies amb un familiar
discapacitat. Amb la creació d’aquesta targeta gratuïta i la conseqüent incentivació a
l’ús del transport públic de la població amb més dificultats, s’aconseguirà que les
famílies afectades no utilitzin els seus vehicles privats ens els desplaçaments més
habituals. Aquests desplaçaments acostumen a ser els causants de retencions a les
ciutats i per aquest motiu valorem molt positivament, que amb la creació d’aquesta
targeta específica, es pugui impulsar a la població en general, a l’ús del transport públic
amb totes les avantatges que això pot comportar.
ENTENEM que amb aquesta mesura col·laborem a fomentar una de les prioritats de
l’administració pública, que és per una banda, l’increment de la utilització del transport
públic per part de tots els ciutadans, sens discriminació de les seves capacitats, i per
l’altra, l’eficiència del transport públic. Per aquest motiu creiem molt necessària la
implementació d’un títol del sistema tarifari integrat de transport a Catalunya gratuït per
l’acompanyant en l’ús dels transports de les persones amb un grau reconegut de
minusvalidesa igual o superior al 65%.
AQUESTA mesura té voluntat pedagògica, preventiva i mediambiental. El fet d’haver
de marcar la targeta (encara que sigui gratuït) educa a tothom en l’hàbit de pagar el
transport públic i a prendre consciència del seu cost. Amb aquesta targeta també
s’aconsegueix que les noves generacions afectades per aquest grau de minusvalidesa i
les seves famílies, s’acostumin a l’ús del transport públic, tot disminuint els viatges en
vehicle privat.
AQUESTA proposta també té per objecte facilitar la inclusió i la participació plenes i
efectives en la societat d’un col·lectiu que necessita un recolzament més intens, evitant
la vulneració de la seva dignitat i els valors inherents en l’ésser humà.
TAMBE cal recordar que la declaració de la Convenció de les Nacions Unides sobre els
Drets de les persones amb discapacitat que fa esment el Pacte Internacional dels Drets
Econòmics, Socials i Culturals, del Pacte Internacional dels Drets Civils i Polítics i la
Convenció Internacional sobre l’Eliminació de totes les formes de Discriminació, en
tots ells es troba el reconeixement explícit de la necessitat de que es prenguin mesures
des dels estats membres per tal d’eliminar les barreres de l’entorn que eviten i dificulten
la participació plena i efectiva en la societat de les persones amb una reconeguda
minusvalidesa en igualtat de condicions amb els altres, i en especial, es destaca la
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importància de fer accessible per aquestes persones, l’ús de les instal·lacions i serveis
públics, tant en zones urbanes com rurals.
EN RELACIÓ als antecedents exposats, els sotasignants proposem al Ple l’adopció dels
següents
ACORDS:
Primer.- INSTAR al Govern de la Generalitat de Catalunya a emprendre les accions
necessàries per tal de crear un títol del sistema tarifari integrat de transport que sigui
gratuït per l’acompanyant de les persones amb un grau reconegut de minusvalidesa
igual o superior al 65%.
Segon.- COMUNICAR l’adopció d’aquests acords al Govern de la Generalitat, al
Parlament de Catalunya, a l’Entitat Metropolitana del Transport i a les entitats
municipalistes de Catalunya (ACM i FMC).
El senyor President obre el torn d’intervencions.
Pren la paraula la regidora senyora CLAVERIA: Talment com he dit en el cas de la
moció anterior, és ben clar el que acaba de llegir el senyor Secretari i únicament vull fer
èmfasi en la necessitat que els acompanyants d’aquestes persones que tenen un grau de
minusvalia important i, per tant, no poden anar soles, puguin gaudir d’aquest servei de
forma gratuïta.
Pren la paraula el regidor senyor JIMÉNEZ: Jo votaré favorablement a aquesta
proposta, però avui trobo a faltar alguna altra cosa. Al Ple passat proposàvem unes
mocions amb uns avantatges socials (inclòs el transport), i jo avui pensava que algun
dels regidors d’aquest Consistori presentaria alguna moció respecte això que jo vaig
retirar perquè tinguessin la llibertat de presentar-les obertament vostès i sense cap trava
per part meva, perquè semblava que la trava era per part meva. La sorpresa és que no ha
estat així. Entenc molt bé que demanem ajuts, ho entenc, i sobretot amb un moment de
crisi, però si ens creiem el tema social ens ho hem de creure sempre, és a dir, tant al Ple
passat com en aquest i en el que vingui, perquè allò que és important són les persones,
no el fet de que tinguem un protagonisme polític o no.
Intervé el senyor ALCALDE: Sí, senyor Jiménez, em sembla que ho ha explicat molt
bé: que allò que és important són les persones, i allò que és important és que les
persones que hem estat triades per representar el municipi treballem per les persones i
no pel nostre protagonisme personal.
Jo penso que el grup de Convergència i aquestes dues regidores, s’obliden sovint del
municipi i ho demostren amb aquesta nova moció: és a dir, ara resulta que amb les
últimes mocions els veiem molt preocupats pel transport públic en autobús. Ells han
tingut el govern d’aquest ajuntament durant tretze anys i no han fet res, absolutament
res, pel transport en autobús a les Franqueses del Vallès, pel transport en autobús no hi
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ha hagut cap modificació. Vostès s’han oposat, per exemple, a la línea d’autobús que
nosaltres hem posat, que arriba a Corró d’Amunt, que arriba a Marata, que arriba a
Llerona, que arriba a Bellavista, que dóna suport a l’àmbit escolar, -(però és que
Llerona ja té una línea regular, senyora Claveria, i hauria de saber que ja té una que
passa cada mitja hora, i em sembla que hauria de saber-ho, això)-. Jo estava dient que
vostès no s’han preocupat pel transport en autobús: les línies que ja existien fa quinze
anys són les que ens varem trobar nosaltres. Nosaltres hem posat una nova línea.
Digui’m que han fet, senyor Torné, amb transport en autobús.
Pren la paraula el regidor senyor TORNÉ: No li explicaré perquè suposo que abans
vivia en un altre poble i d’això no se’n recorda. -(I tanqui el micròfon, si us plau, per
que em talla el meu. Com que respira profundament em talla el micròfon)-.
A veure, he de comptar que vostè desconegui moltes de les coses que passen a les
Franqueses, és normal. La història de vostè amb les Franqueses es coneix amb poca
estona, però jo li he de dir que cada vegada que vol menysprear un regidor o algú que
hagi fet o deixat de fer coses per aquest municipi, que no pateixi, que les seves paraules
no el menyspreen, ni l’insulta, perquè la seva capacitat cada vegada és més petita per
poder insultar. Aquest grup a fet moltes coses amb el transport públic i, amb l’autobús,
totes aquelles que ha pogut; per exemple: la línea que va a Bellavista abans només
parava a la Plaça d’Espanya, ara passa a moltes parades de Bellavista; que es va canviar
a l’entrada i em penso que n’és conscient; abans no participàvem estructuradament
dintre del transport de Granollers, ara hi participem; hi ha pendent l’ampliació del
transport de Granollers a Corró d’Avall, suposo que n’és conscient, si se n’ha
assabentat; això és un compromís de l’Ajuntament de Granollers i aquest és un del
treballs, tal com posar-hi parades, millorar les freqüències, etc. Però amb el transport
públic aquest, que va associat amb molts d’altres, també va associat amb el tren, amb
una nova estació de Bellavista, amb les millores de les estacions de Corró d’Avall, etc.,
i tot això malgrat que ens van tancar, (que no volien), la de Llerona. Per tant, hi ha hagut
una transformació en el transport públic molt important; que vostè no se’n vulgui
adonar o no li interessi, és normal, vostè és del “pim, pam, pum, i aquí s’ha acabat tot”;
l’entenem, però que sàpiga que s’han fet moltes coses, moltes més d’allò que ens vam
trobar de l’època del senyor València i dels socialistes de llavors, que estaven aquí de
“cartró-pedra” i que realment han millorat moltíssim els serveis en molts aspectes; i si
parlem de transport públic del municipi, si vol també li puc parlar de la carretera amb la
implantació de la ronda, etc. Per tant, escolti’m, que vostè no ho conegui o no ho vulgui
conèixer, és una cosa, i l’altra, és què hagi passat en aquests últims tretze o catorze anys,
el municipi ha millorat, i molt, en moltes infraestructures. Vostè, malauradament,
coneix el que coneix, vostè malauradament gaudeix del que gaudeix i ja està, les
aportacions que vostè ha fet amb el seu equip de govern han estat molt puntuals i molt
minses per no dir insignificants.
Respon el senyor ALCALDE: Quedo sorprès que vostè digui que si falto al respecte; jo
no em poso ni amb la seva respiració ni on vivia ni res; vostè no té recursos i ha
d’arribar a parlar d’aquests temes perquè no en té.
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Vostè, del transport amb autobús, l’únic que ha dit en el seu discurs ha estat –
“augmentar algunes parades de Bellavista”- sí, però quan vam arribar, l’autobús no
arribava a dalt, vull dir a les escoles, a l’institut, a la zona comercial i a la gent gran que
viu allà dalt; per tant, posar dues parades d’autobús a Bellavista és l’únic que ha dit que
s’ha fet amb l’autobús en tretze anys. De tot el que ha dit, a banda de ficar-se amb coses
que no havia de ficar-se, només ha dit que han posat dues parades més a Bellavista
sense portar-lo a la zona de més difícil accés, cosa que nosaltres sí que hem fet. Jo ho
trobo d’un cinisme impressionant, però bé...
Pren la paraula la regidora senyora BUIGUES: Jo demanaria que siguem curosos amb
les intervencions, senyor Torné; perquè des de fa molts anys el senyor València, (que dit
sigui de pas, va ser un gran Alcalde i un model de persona i ho continua sent); no s’ha
ficat amb vostè per res; és un ciutadà més de les Franqueses i em sembla “de pena” que
una persona que ha dedicat tants anys a treballar per aquest poble a l’inici de la
democràcia i fins que vostè va optar a l’Alcaldia, es permeti, sense estar davant, de
criticar-lo, pot ser de “cartro-pedra”, el senyor València, el Ricard València, és un home
honest, molt honest, hi així ho va demostrar durant els anys que va governar; per tant,
crec que seria de bona educació no parlar dels absents, sobretot quan no hi ha motius.
Finalitzades les intervencions, la Presidència dóna pas a les votacions.
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per onze vots a favor dels regidors dels
grups municipals CiU, ERC-EV i les regidores senyores VANESA GARCIA, Ma
DOLORS ISART i FERRAN JIMÉNEZ, sis abstencions dels regidors del grup
municipal PSC-PM, i els regidors senyors JOSEP BADIA i Ma TERESA BUIGUES, i
per tant, amb el quòrum legal.

7.- PRECS, PREGUNTES I MOCIONS.- El senyor ALCALDE dóna pas al torn de
precs i preguntes orals, tot recordant als senyors ponents que indiquin a quin regidor
van adreçades, per tal de facilitar la intervenció d’aquest, si és el cas.
Intervé el senyor ALCALDE: Els recordo que disposen de cinc minuts per grup i els hi
demano que utilitzin el temps que tenen.
Pren la paraula el regidor senyor COLOMÉ: Darrerament hi han hagut diferents
concursos que han tingut diferents actes d’obertures de pliques. A les darreres obertures
de pliques, l’oposició, almenys Convergència i Unió, no hi hem estat convocats, no sé si
els altres grups tampoc ho han estat; el Ferran Gontán em diu que no ha estat convocat
tampoc. Llavors, jo demano si això ha estat un oblit puntual per aquestes obertures de
pliques i, sinó, jo exigeixo, a mi personalment i a la gent del meu grup, se’ns convoqui
cada vegada que hi ha una obertura de pliques o una mesa de contractació, per poder
estar al corrent del que passa al poble.
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Pren la paraula el regidor senyor TORNÉ: Jo faria una pregunta personal per la senyora
Buigues, referent al seu amic Joquim Ferriol. Senyora Buigues, ja que no s’han volgut
tractar les mocions i les esmenes que hem presentat a aquest Consistori per tractar
aquest tema, que vostè va contractar personalment; ens agradaria que ens expliqués per
què quan vam presentar l’esmena del conveni incorrecte que se li va fer inicialment, no
es va dir res? Per què després es va traspassar a la S.A. i no es va dir res? Per què ara se
li ha rescindit el contracte i no se’ns ha dit res? I després, també, per què les factures
s’han adjudicat directament i a una empresa que no existeix, per què es manté encara
aquest acord i no s’ha retirat? M’agradaria que ens ho expliqués, ja que parla vostè a
vegades d’un estatat i de coses series, que realment el que fa vostè expliqui-ho per què
realment tot això està molt fosc i molt negre, encara que sigui amic seu.
Pren la paraula el regidor senyor DIA: Pregunta pel senyor Alcalde. En el Ple passat
vaig fer una pregunta referent a la sortida de la ronda que dóna al Polígon V, i se’m va
contestar que no es feia, tot i havent-hi el conveni ja aprovat amb la Generalitat, per
manca de pressupost. Quina és la sorpresa que ara veiem que s’han posat en marxa unes
obres al costat, que és un aparcament al costat de la ronda, que beneficia totalment als
veïns de Granollers i no els de les Franqueses, em refereixo al costat de Can Calet.
M’agradaria saber per que es fa aquest aparcament aquí? quan realment ja hi ha un
conveni per la sortida del polígon i de l’aparcament no hi havia res.
Pren la paraula el regidor senyor GONTÁN: Començaré per precs. Pel senyor Ribalta i
el senyor Torné. Deixin de fer campanya ja, esperin un any que és el que queda per les
eleccions i comencin quan toqui, no ara, perquè quan arribin allà estaran esgotats, i ho
dic per la seva salut, bàsicament.
Senyor Randos, li prego, si és possible, que estudiïn un canvi de direcció al carrer de la
Serra, des del tram que va des de la plaça de l’Escorxador fins al carrer de la Ferreria; li
justifico: les dues sortides que hi ha cap al “nyap” de la rotonda de la ronda, cada matí i
cada tarda, a les hores punta estan embossades, podria ser una sortida, perquè trobes,
fins i tot, cues que surten per la carretera i tan sols giren a la ronda i segueixen recte.
Podria ser una solució canviar aquest sentit de carrer ja que hem fet el següent, que no
recordo el seu nom, en sentit sortida a la carretera; canviar aquesta direcció del carrer i
podríem donar una sortida a la ronda.
Després, un prec pel senyor Alcalde. Miri, li prego, ja perquè li ha demanat tothom i jo
encara no li he demanat després “d’emprenyamentes” vàries. Si us plau, canviï les
Comissions Informatives a les set de la tarda, sinó pensi que presentarem una moció,
que crec que serà recolzada per tothom, per canviar-ho per ROM; per tant, no cal arribar
a aquest extrem, vostè pot fer-ho, no cal convocar-la a les dotze del migdia que, com
vostè sap, hi ha gent que treballa.
Ara preguntes. Què hi ha de la planificació escolar de la qual portem parlant tant de
temps, senyor Alcalde? Quan es debatrà?
Senyora Gisela: ja s’ha incorporat el criteri d’haver de participar en la socialització de
llibres per rebre les ajudes de benestar social?
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I respongui’m aquesta pregunta, senyor Alcalde: quants diners es van aconseguir del
Plan E? Perquè a mi em sembla que dos-cents mil euros no és un gran percentatge ni és
una gran quantitat, comparat amb la resta que és obra pública.
I ja la darrera i també pel senyor Alcalde: voldríem saber quin és el proper dia, si em pot
donar data concreta, en què s’inaugurarà per quart cop la rambla de Corró d’Avall? És
per poder assistir-hi de nou.
Pren la paraula la regidora senyora GARCÍA: Veiem que alguns regidors no adscrits
d’aquest ajuntament se’ns dóna un tracte diferenciat respecte d’altres regidors d’aquesta
mateixa condició. Li hem demanat moltes vegades assistir a reunions, que per llei ens
toca com a regidors no adscrits, i vostè ens ho ha negat; a l’única que ens convoca és a
la de Comissió Informativa de Ple. Li hem demanat escriure en el butlletí municipal i,
com a regidores no adscrites, se’ns ha negat; i un regidor no adscrit d’aquest
ajuntament, continua escrivint al butlletí com a un partit que no es va presentar a les
eleccions passades. Voldria saber el per que d’aquest tracte diferenciat entre regidors?
I després, una altra pregunta, el dia 1 d’agost de l’any passat, el meu fill va patir un
accident en una Festa Major. Jo li he fet escrits demanant-ho. Com a norma general
aquest ajuntament ha de tenir una assegurança de responsabilitat civil. El nen el van
haver d’operar, això va tenir unes despeses. Li demano només que es facin càrrec a
l’assegurança d’aquestes despeses i encara, a dia d’avui, estic esperen resposta.
Pren la paraula la regidora senyora ISART: Al fil del punt número tres, en el qual el
senyor Gontán ha fet referència al tema dels serveis socials. Jo li volia preguntar a la
senyora Santos si tenim en compte que, en matèria de serveis socials, són competència
de la Generalitat municipis de menys de vint mil habitants i tenint en compte que es
treballa des dels ajuntaments mitjançant subvencions de la pròpia Generalitat, del
Consell Comarcal i de la Diputació, quins projectes nous ha aconseguit tirar endavant?
Pren la paraula el regidor senyor JIMÉNEZ: Voldria fer un aclariment. Aquest regidor
és d’Unió Democràtica i, que jo sàpiga, Unió Democràtica de Catalunya es va presentar
a les eleccions municipals d’aquest ajuntament.
-(Senyor Torné, si us plau, quan vostè parla jo el respecto, si vostè després considera
que, en allò que dic no tinc raó, faci el que cregui convenient, però primer el que ha de
fer és escoltar i després digui el criteri que vostè vulgui)-.
El que es podia haver fet, i això sí que es va assumir, és fer un sol grup municipal, que
era el grup municipal de Convergència i Unió, però la Federació està conformada per
dos partits polítics: Convergència Democràtica de Catalunya i Unió Democràtica de
Catalunya, per més que li pesi a vostè, senyor Torné; però aquesta és una realitat. Per
tant, jo tinc una representació institucional que a hores d’ara vostès (dirigint-se a la
senyora Garcia) no tenen, no obstant no depèn de mi el tracte, però sí que li volia fer
aquesta menció, perquè vostè ho entengui. Sí, jo estic com regidor no adscrit perquè no
formo part, en aquest moment, de cap grup municipal, -(deixi’m també que parli, jo
també he estat respectuós amb vostè)-. Jo li faig un aclariment, ara li tindrà que fer qui li
tingui que fer.
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El que sí que també voldria demanar a l’ajuntament és que, si us plau, siguin curosos
amb el tema de les contractacions laborals i que tinguin en compte les persones
discapacitades. Per tant, hi ha una normativa que s’ha de complir, que és d’obligat
compliment, i entenc que no s’està fent el suficient per poder complir amb aquesta
mesura d’una forma de contractació directe per part de l’ajuntament. No tenint en
compte amb empreses subcontractades, que és de difícil control el saber en cada
moment quines són les persones que d’aquest sector i en aquest àmbit estan amb
discapacitat.
També a la senyora Gisela li vull dir que, a l’últim Ple de l’ajuntament, l’equip de
govern es va comprometre a que les mesures que jo proposava d’ajuts socials es tirarien
endavant; espero que això sigui d’una forma immediata, perquè aquestes accions que
s’intentaven fer també arriben a tenir-se que fer d’alguna forma en el propers mesos.
I després, una altra qüestió. A mi m’agradaria (i sobretot que no puguin al·legar vostès,
com equip de govern, que hi ha una mancança de mitjans tècnics), que tots els torns de
paraules de les persones del públic quedin reflexats a l’acta, perquè això és un fet que
s’ha de reflectir, igual que hi han altres moments que hi han conferències i
manifestacions en actes, hi ha un micròfon que pot passar-se al públic, que no ens posin
a l’acta, igual que a vegades ens posen a nosaltres, que estava el micròfon sense
cobertura o tal. Per que? Per que és molt important que podem, els regidors d’aquest
ajuntament, després, poder donar suport a les propostes que fa el públic. Crec que
últimament això no es fa, i és una qüestió molt important.
Pren la paraula la regidora senyora BUIGUES: Jo faré un prec adreçat al senyor Torné.
És un prec de bones intencions. Jo crec, senyor Torné, que s’hauria de calmar una mica,
d’aquí a un any hi han eleccions i seria bo per la classe política, que quan s’escriu, com
que el paper ho suporta tot, valdria la pena escriure allò que és veritat i deixar-se estar
de coses que no certes. Vostè fa un article on explica que la mitjana de despeses de
l’Alcalde és de mil euros al mes; si té algun problema amb els números i, perquè no es
cansi molt, jo li puc donar un cop de mà perquè n’he fet molts de números. Als últims
tres mesos del seu mandat, la seva mitjana de despeses va ser de mil cent sis euros amb
trenta-set cèntims; a l’any 2007, la seva despesa va ser de set-cents vint euros amb
setanta-vuit cèntims; a l’any 2008, els nou mesos, la mitjana de despesa de l’Alcalde, ha
estat de cinc-cents quaranta-tres amb vint-i-sis; i l’any passat, quatre cents noranta-set
amb cinquanta-vuit. Ho dic perquè val la pena que es diguin les veritats. També vostè
diu que el senyor Alcalde el primer que va fer va ser apujar-se el sou, senyor Torné, no
menteixi, el senyor Alcalde aquest últim mes ha guanyat un sou de vuit euros menys del
que vostè va guanyar fa dos anys “i pico”; i en les fulles de salari ho pot veure, el brut
és exactament igual, si algú en aquesta comarca es va pujar el sou per sobre de la
mitjana va ser vostè. Tot això és perillós per la salut i, com bé es deia abans, falta un
any per unes eleccions i cal arribar bé.
Per altra part, vostè diu que l’Alcalde paga hotels, jo l’emplaço a que demostri això.
I per una altra part, diu que aquest ajuntament se’n va a la ruïna per una Visa
incontrolada; si està incontrolada senyor Torné, d’on treu vostè les informacions? Com
sap el que paga el senyor Ribalta? Com ho sap això? Els comptes són públics, la Visa
està controlada i vostè l’ha controlat, per tant senyor Torné, no menteixi, no faci que el
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paper pateixi tant i sobretot eviti que tota aquesta ràbia que porta dintre ens doni un dia
un disgust, que tenim un any per endavant i, sincerament, li dic per la seva salut, és un
prec amb tota la bona intenció.
Intervé el senyor ALCALDE: Passarem a contestar les preguntes. Abans però, senyora
Buigues, jo li diria que les afirmacions falses en quant a la nòmina, en quant a la Visa,
que ha fet el senyor Torné, se’n haurà de retractar públicament en els mitjans on ho ha
publicat. Se’n haurà de retractar a les revistes on ha publicat, se’n haurà de retractar al
Ple, perquè així li ordenarà un jutge.
Les nòmines és una cosa que és a la vista, les té aquí la senyora Buigues, i les hi pot
ensenyar a qui vulgui; qui es va apujar el sou és vostè, nosaltres no l’hem tocat. No
s’amaga res perquè sinó no tindria accés als comptes. Miri, és públic per vostè i és
públics per tots aquests ciutadans.
Molt bé, passem a respondre les preguntes, però ja li dic que d’aquestes afirmacions
falses que vostè fa, se’n haurà de retractar, per exemple, en el mateix Ple on queda en
acta el que va dir; a les revistes comarcals, a les revistes locals, haurà de fer un escrit
signat per vostè, dient que el que va dir no era veritat, per que el jutge ho té molt clar.
Anem pels diferents temes.
Senyor Colomé, l’obertura de pliques. És veritat, va ser una qüestió de signatura, i té
raó, li demano disculpes, jo ho tenia per signatura però no ho tenia amb allò que era
urgent i havia de sortir abans, va ser una confusió purament administrativa.
Interromp el regidor senyor TORNÉ però parla sense micròfon.
Continua el senyor ALCALDE: No, no; no es va convocar a ningú, va ser un error
administratiu.
Interromp el regidor senyor GONTÁN: Les coses com són; torna a faltar a la veritat; a
mi no se’m va convocar tampoc, i ho ha dit el senyor Colomé, o sigui, no falti a la
veritat.
Manifesta el senyor ALCALDE: Ho manipula tot.
El senyor GONTÁN continua: I permeti’m que afegeixi una cosa, i vostè ho sap. No hi
ha Visa en el mercat que no tingui límits, m’entén? I si hi ha més control ara és per que
hi ha Visa. Vostè ho feia d’una altra manera, vostè pagava i venia amb tiquets que se li
reemborsaven. -(Sí, que els he vist)-.
Interromp el senyor TORNÉ: I per que nosaltres no? Qui és vostè per veure això?
Intervé el senyor ALCALDE: No, del 2009 no, perquè no està tancat.
Intenta continuar el senyor GONTÁN: Ah no, del 2009 no, he entès del 2008. Respecte,
senyor Torné!, que jo no li he faltat a vostè, si vol comencem. Respecte! que ja n’estic
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fart dels seus comentaris “sotaboche”. Estaré tranquil quan vostè no falti al respecte,
d’acord? Jo li he faltat al respecte? quan?
Respon el senyor TORNÉ: Cada vegada que parles.
El senyor ALCALDE intervé: Els prego que deixin aquest debat perquè anem a
respondre les preguntes.
Em preguntava, curiosament, em sembla que el senyor Dia, sobre la sortida de la ronda
al Polígon V. Hem reclamat per activa i per passiva a la Generalitat el compliment
d’aquest compromís i ens han dit que no el podien executar amb els pressupostos de
l’any 2010 i que ho farien el 2011, espero que compleixin aquest compromís.
Ara bé, em parla vostè d’un aparcament, qui el va signar aquest conveni de
l’aparcament? Qui el va signar, senyor Torné? El va signar vostè. Segona pregunta, en
quin terme municipal està aquest aparcament? A les Franqueses; qui se’n beneficia?
Granollers; com és això? A veure, perquè tenim més de deu mil metres quadrats a les
Franqueses que serveixen d’aparcament a Granollers, senyor Torné, per que? Expliqui
al públic que va signar amb Granollers, per un grapat de diners, que són molt pocs, que
són cent vuitanta mil euros, per tota la vida va cedir més de deu mil metres quadrats a
Granollers, a una zona estratègica; expliqui-ho això. I el conveni amb la Generalitat per
asfaltar aquest aparcament el va signar vostè, està signat i està aquí a l’ajuntament; igual
que el de la sortida, -(sí home, està aquí)-. Li deixo contestar però no li toca.
Manifesta el regidor senyor TORNÉ: No diu la veritat. Hi ha un conveni que si algun
dia el llegiu, ho veureu; allà només hi ha un conveni, quan es va fer la ronda, per
modificar el projecte, en el qual s’obligava a la Generalitat de Catalunya a què a uns
terrenys qualificats de verd públic o d’equipaments, a que els comprés perquè realment
estiguessin a disposició de l’ajuntament. Només hi ha això, però l’aparcament mai va
existir ni ningú va dir cap compromís que es tenia de construir allà, i això el conveni no
ho posa, l’únic que es va comprometre la Generalitat a construir va ser una sortida i
entrada al Polígon V amb la rotonda Francesc Macià, que és el que està encallat. En
canvi aquest conveni, degut a les gestions de Granollers amb la Generalitat, li han
construït sense conveni, i això és un premi, suposo, polític a l’Ajuntament de Granollers
i les Franqueses l’ha beneït.
Interromp el senyor ALCALDE: A veure, senyor del públic assistent i premsa, tot el
que ha dit el senyor Torné és veritat, però no només ha dit la meitat de la veritat. És
veritat el que ha dit que hi ha un conveni amb la Generalitat perquè aquests terrenys
s’expropiïn en fer la ronda i passin a titularitat municipal, com equipaments o com a
zona verda o com a el que calgui, és veritat; però l’altra meitat és que aquest ajuntament
durant tres anualitats, no recordo si és 2001, 2002 i 2003, va fer un conveni amb
l’Ajuntament de Granollers, pel qual les Franqueses va cobrar seixanta mil euros cada
any perquè Granollers utilitzés aquest aparcament. No se’n recorda? Ah, de l’estació?
De l’estació? El conveni no diu res de l’estació. Està barrejant coses.
El senyor TORNÉ interromp: Aquest conveni és el de l’estació.
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Intenta continua el senyor ALCALDE: No, no. Estem parlant de l’any 2001.
Torna a interrompre el senyor TORNÉ: El conveni aquest del que parla vostè és el de
l’estació.
Continua el senyor ALCALDE: Doncs jo també m’hi oposaria ara, és una pèrdua
patrimonial important perdre deu mil metres del municipi.
El senyor TORNÉ torna a interrompre però parla sense micròfon.
Demana el senyor ALCALDE: Quines millores? No, no, és que parla d’un conveni
diferent. Miri, la meva pregunta és: com és que vostè, en un altre conveni perquè ha
parlat de dos que no són el conveni; com és que cedeix a Granollers aquests deu mil
metres quadrats a canvi de cent vuitanta mil euros?
El senyor TORNÉ respon però sense micròfon.
El senyor ALCALDE continua: De quina obra parla? Quines millores? Per què parla
d’una altra?
Continua el senyor TORNÉ però sense micròfon.
Interromp el senyor ALCALDE: Doncs n’hi ha un tercer pel qual vostè cedeix a
Granollers aquests deu mil metres quadrats. -(Ja li ensenyarem a la premsa. Sí, sí, està
signat per vostè, i tant)-.
De totes maneres, contestant-li al senyor Dia, l’obra d’asfaltat d’aquest aparcament, que
és de les Franqueses però no se’n beneficia les Franqueses, a nivell pressupostari no
recordo els números, però és quinze vegades inferior a allò que vol dir fer una sortida,
fer el túnel, i aquest és l’argument de la Generalitat. A nosaltres també ens hagués
agradat que fessin el túnel a la via del tren per donar la sortida al sector V, però el túnel
supera els dos milions d’euros. Aquests són els motius econòmics que han induït al
Departament de Política Territorial i Obra Pública de la Generalitat.
El tema del canvi de direcció suposo que ja li contestarà el regidor, ho estudiarem.
El tema de la planificació escolar: és veritat, jo li dic com sempre, jo continuo anant a
tots els consells escolars, és un tema que trec, i convocarem un Consell Escolar
Municipal per tractar el tema. Quan? Quan el tema estigui prou madur.
El tema de la demagògia del Plan E, dels FEOSL, mireu, jo ara us donaré els números
de la inversió en temes socials que hi ha en els FEOSL de l’any 2010. En un total
d’inversions d’un milió quatre-cents seixanta-set mil euros, tres-cents noranta-un mil
tres-cents seixanta-cinc euros corresponen a una llar d’infants a Bellavista per cent
quinze places; si això no és tema social, digui-m’ho vostè; cent noranta-cinc mil sis-
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cents vuitanta-dos corresponen al nou local de benestar social de Bellavista que ha
d’acollir més persones i que duplica la superfície que ara dediquem a l’atenció a les
persones; i finalment, els dos-cents mil euros que jo li estava dient que són per
teleassistència i assistència domiciliària. Si li sembla a vostè que tres-cents noranta-un
mil més cent noranta-cinc mil més uns dos-cents mil, que estem parlant de gairebé set
cents mil euros...
Interromp el regidor senyor GONTÁN: Digui el global i després en parlem.
Intenta continuar el senyor ALCALDE: Un milió quatre-cents seixanta set, més del
50%, de vuit cents mil euros, estem parlant, aproximadament el 60%.
Torna a interrompre el senyor GONTÁN: Tot d’obra pública.
El senyor ALCALDE continua: Tot d’obra pública, no; són inversions per tema social.
Jo li dic que el 60% és: una llar d’infants, un local per atendre a la gent i posar personal
a Bellavista i teleassistència i assistència domiciliària.
El tema del butlletí. Jo penso que el senyor Jiménez li ha contestat molt bé. Ell pertany a
un partit, que és un partit que existeix.
El tema del seu fill. Em sorprèn que vostè, com a regidora, utilitzi el Ple per fer una
demanda personal d’una assegurança.
Jo el primer que li diria és que els menors de tres anys han d’estar vigilats pels pares. El
segon que li diria és que evidentment que tenim una assegurança, evidentment que la
tenim, però és que nosaltres hem demanat responsabilitats. És a dir, l’ajuntament no va
instal·lar cap inflable a Corró d’Amunt, aquest ajuntament no va instal·lat cap inflable.
Interromp la regidora senyora GARCIA: Jo li dic aquí en el Ple perquè ja li he demanat
per escrit i per mail i no hi ha manera.
Intenta continuar el senyor ALCALDE: Però em sorprèn que utilitzi la seva cadira de
regidora per cobrar uns diners, em sorprèn.
Torna a interrompre la senyora GARCIA: Jo no demano diners.
Continua el senyor ALCALDE: I tant que demana diners. És l’únic que demana.
Manifesta la senyora GARCIA: Demano el que va costar l’operació d’un nen. Jo estava
allà, i malauradament, va tenir aquest accident.
El senyor ALCALDE aclareix: Vostè no estava allà, perquè jo també hi era i vostè no hi
era.
La senyora GARCIA continua: On estava jo?
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Respon el senyor ALCALDE: Sopant d’esquena a l’inflable.
Continua manifestant la senyora GARCIA: Em va estar vostè tota la nit controlant el
què feia?
Torna a respondre el senyor ALCALDE: Estava davant meu. Jo el veia el seu fill, però
vostè no.
La senyora GARCIA diu: Això sí que és demagògia. Jo no li demano res a aquest
ajuntament.
El senyor ALCALDE manifesta: Vostè demana que li paguem uns diners per una
responsabilitat que no té aquest ajuntament, que té el senyor Rosàs, que se’n va anar a la
Diputació ell sol.
Intenta continuar la senyora GARCIA: Vostè, com ajuntament, ha de demanar a qui
sigui, però l’ajuntament ha de ser i ha de respondre dels actes, no només era
l’ajuntament. Jo no demano res. Això ho paga una assegurança; hi havia assegurança
contractada?
Respon el senyor ALCALDE: Tenim assegurança de responsabilitat civil. Deixi’m que
li contesti. El senyor Rosàs, com que és President del Consell de Poble de Corró
d’Amunt.
Interromp el regidor senyor ROSÀS: O sigui, que és part de l’ajuntament.
Continua el senyor ALCALDE: No va parlar ni amb els responsables de Cultura, que
organitzen les festes majors, ni amb els responsables d’esports; va trucar a la Diputació i
va dir: -“truco de l’Ajuntament de les Franqueses, volem un inflable”-, aquest inflable
requereix d’una normativa que li van dir a ell, i el va anar a buscar a càrrec i compte
seva. Nosaltres no teníem cap informació que s’instal·lava un inflable, -(esperi)-; aquest
inflable requeria d’unes mesures de seguretat i la Diputació li va dir clarament, tal i com
ens ha dit, que havia d’haver-hi una persona vigilant. Ell no va assistir ni al sopar de
festa major, i no hi era, per tant, vostè demani responsabilitats a l’ajuntament i nosaltres
li passarem a ell.
La senyora GARCIA manifesta: Aquest no és el meu problema, jo no parlo com a
regidora, ara jo em poso aquí amb el públic i, com a mare afectada, li demano
explicacions. Mira, dóna la casualitat que jo estic aquí asseguda, soc regidora i a més
sóc la mare d’un nen que va patir un accident, que ningú el va fer caure, va caure el nen
i ja està, deixem-ho així. Que passa, que perquè jo soc regidora d’aquest ajuntament no
se’m fa el tracte que normalment es fa? S’han de buscar responsabilitats a altres
persones?
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Respon el senyor ALCALDE: Responsabilitats a qui les tingui.
Continua la senyora GARCIA: Si hi ha una assegurança, que corri amb les despeses; i si
hagués passat alguna cosa més greu, com hagués actuat aquest ajuntament?
Interromp el senyor ALCALDE: Acusant i anant en contra de la persona responsable de
l’actuació.
El regidor senyor RAMÍREZ interromp: Molt bé per tu, Vanesa.
La senyora GARCIA continua: Només espero que això no li passi a cap nen de vostès.
Només espero això. Els nens cauen.
Explica el senyor ALCALDE: La meva filla, al BTT de Corró d’Amunt, es va fer un
trau aquí. A mi no penso anar a buscar responsabilitats i demanar indemnitzacions.
Manifesta la senyora GARCIA: No demano responsabilitats ni indemnitzacions, que li
quedi ben clar.
El senyor ALCALDE intervé: Senyora Vanesa, els temes personals que els digui el seu
marit del públic, però no barregi.
La senyora GARCIA aclareix: Sóc mare, no barrejo, vostè ho barreja. Barreja l’odi
personal que té contra mi amb el que hi ha, i ja està.
Pren la paraula el regidor senyor ROSÀS: Vostè ha dit un grapat de mentides. Jo no
vaig trucar a la Diputació, no digui que jo vaig trucar a la Diputació, jo no vaig trucar a
la Diputació, no és veritat i vostè ho ha dit.
Interromp el senyor ALCALDE: Expliqui’s perquè portem un any demanant-li
explicacions i encara no les ha donat, i el senyor Secretari és testimoni. Portem un any
requerint-lo des de l’ajuntament amb escrits per què vostè s’expliqui. Per fi s’explica.
Continua el senyor ROSÀS: El senyor Secretari té un escrit meu. Se li va donar al
senyor Secretari un escrit.
El senyor SECRETARI respon però sense micròfon.
Manifesta la senyora GARCIA: Si es que no em volen atendre, si es que jo ja no sé ni
com fer-ho.
Intervé el senyor ALCALDE: Mireu, per respecte al públic, em fa vergonya que
s’utilitzin temes personals, econòmics, per cobrar de l’ajuntament, em fa vergonya, que
vostè intenti cobrar diners utilitzant el lloc de regidora. Li hauria de caure la cara de
vergonya.
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Demana la senyora GARCIA: Digui vostè què intento cobrar. Li demano
responsabilitats? demano danys i perjudicis? No. No demano això, no ho demano. Si
vostè sabés el que jo demano, ho sabria, i no diria coses que no són.
El senyor ALCALDE continua responent les preguntes plantejades: El tema de persones
discapacitades. -(No té el dret a la paraula, tanco el tema perquè em fa vergonya per la
gent que ha vingut, senyor Rosàs)-.
Interromp el regidor senyor ROSÀS: No interessa sentir la veritat.
Continua el senyor ALCALDE: Em queda contestar el tema del senyor Jiménez sobre
persones discapacitades. Vostè sap que aquí hi havia persones subcontractades que
tenen discapacitat i que nosaltres hem regularitzat i hem contractat des de l’ajuntament,
perquè passin de cobrar un sou miserable, a través d’una empresa ETT, a tenir un sou
digne, i treballen aquí a l’ajuntament.
Interromp el regidor senyor TORNÉ: Una qüestió d’ordre, si us plau, i per al·lusions.
Denega el senyor ALCALDE: No senyor Torné, no té dret a la paraula.
Continua el senyor TORNÉ: He estat interpel·lat i a més han fet una acusació molt greu
que realment vostè no deixa contestar.
El senyor ALCALDE manifesta: És que no té dret a la paraula. Trenta segons.
Pren la paraula el regidor senyor TORNÉ: Trenta segons. Dos temes. Primer, el
President del Consell de Poble que vostè ha interpel·lat i no l’ha deixat parlar, és
membre d’aquest Consistori i, per tant, actua en representació de l’ajuntament.
Qualsevol acte que faci el Consell de Poble i aquest regidor és responsabilitat de
l’ajuntament, per tant, tot el que ha dit no és una responsabilitat individual d’una
persona sinó del Consistori; per tant, si hi ha una responsabilitat, tramiti-la a
l’assegurança i que es resolgui, però no digui coses que no són perquè realment no és
veritat.
I després el tema dels grups polítics. Hi ha un informe de la Diputació que realment així
ens ho diu, que diu que a les eleccions es van presentar una federació que té un nom,
que és Convergència i Unió, i no es va personar cap grup polític en particular dels que la
formen i, per tant, aquests grups només es poden separar si ho marca la federació en
general i, que si hi ha una persona que se’n va és un regidor no adscrit, té els mateixos
drets que qualsevol regidor no adscrit. -(Deixi’m parlar)-.
Interromp el senyor ALCALDE: Acabi ja, senyor Torné.
Continua el senyor TORNÉ: Per tant, els regidors no adscrits d’aquest ajuntament, els
drets que tinguin han de ser per tots iguals. El que no pot ser és que hi hagi un senyor
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que tingui màniga ampla i pugui fer qualsevol cosa i hi hagin altres que no se’ls deixi
fer, ni que sigui d’Unió ni que sigui del Barça, és igual. Escolti, amb molts respectes,
aquest senyor ha de tenir el mateix tracte que qualsevol regidor de l’ajuntament i sinó és
així, vostè és el responsable.
Intervé el senyor ALCALDE: Passem al torn de precs i preguntes del públic. -(No, no,
senyor Jiménez, no està previst segons el ROM que hi hagi debat)-. Digui.
Pren la paraula el regidor senyor JIMÉNEZ però parla sense micròfon.
Respon el senyor ALCALDE: Ho analitzarem legalment. A mi em sembla molt bé la
seva proposta. Senyor Jiménez a mi em sembla bé, però ho deixo en mans del senyor
Secretari, encara que li dic que em sembla bé que constin. Hi han varies respostes del
regidors. “Silencio por favor, senyor Ginés”.
Pren la paraula la regidora senyora SANTOS: Voldria contestar al senyor Gontán. A la
seva pregunta sobre el tema de les bonificacions pels llibres. Li puc dir que ara està en
marxa la nova convocatòria de presentació de llibres de text i s’ha tingut en compte,
com vostè va dir, ja ho teníem present però gràcies per la seva aportació, de tenir dos
taules de preus a les quals se’n distingeixi, per una banda, el que són els preus públics
de llibres de text i l’altra la socialització, amb la qual cosa se’n distingirà les
bonificacions que pertoquin, que això es valorarà com sempre s’ha valorat, per
diferenciar-ho. Li vull afegir que la data de convocatòria està entre el disset i el vint-ivuit de juny.
Faré la resposta al senyor Jiménez, em sembla que li he contestat. Senyor Jiménez,
vostè em comentava si nosaltres estàvem disposats a fer o ha tirar endavant les mesures
que vostè va proposar. La intenció d’aquest equip de govern és aquesta, el que sí que li
vull remarcar a tot l’equip de govern i a tots els regidors d’aquest consistori, és que
tenim una normativa que està endarrerida, del 2001, que encara es fa amb pessetes; que
jo agrairia que reflexionéssim sobre això, perquè, clar, quan estem demanant
bonificacions a totes les persones que degut a aquesta crisi que estem patint ho
necessiten, recordin que aquesta normativa no està aprovada, es va presentar al Ple dues
vegades i no està aprovada, amb això vull dir que tinguem en compte que la intenció
d’aquest equip de govern és fer-ho però que possiblement tindrem una sèrie de
restriccions per la pròpia normativa. Hi han unes cobertures que possiblement no les
podrem cobrir. Jo demanaria a aquest equip de govern i a aquests regidors, que
poguéssim tenir present la possibilitat de presentar una altra vegada aquesta normativa
amb totes les modificacions que calguin, per afavorir les mesures oportunes a la gent
que ho necessita.
I per últim, contestaré a la senyora Isart. Senyora Isart, vostè sap que la majoria de les
ajudes que nosaltres concedim venen de subvencions perquè, com sap, els pressupostos
no els tenim aprovats. Li puc dir que cada any s’estan demanant les subvencions
oportunes, com vostè ha dit, a la Generalitat, al Consell Comarcal, i a part de les que
normalment estem demanant, aquest any, i degut a la crisi, la Generalitat i la Diputació
han presentat unes mesures extraordinàries pels serveis socials. Nosaltres hem demanat
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aquesta subvenció i possiblement ens la donaran, amb això nosaltres podem acollir-nos
a aquesta subvenció per posar mesures extraordinàries; vol dir, que anirem a fer front,
encara que la normativa no estigui aprovada i no estiguin els pressupostos aprovats, i
finalment li diré que afegit a totes les ajudes que nosaltres estem intentant donar, a
través dels FEOSLS 2010, com bé ha dit el senyor Alcalde, jo li afegiré més i li
ampliaré aquesta informació perquè vostè la tingui. En el tema de serveis d’assistència
domiciliària, com vostè sap, tenim una empresa que dóna aquest servei, amb els
FEOSLS i amb aquest pressupost que tenim per adjudicar, donarem moltíssima més
cobertura a tot aquell col·lectiu major de 80 amb el qual es farà una diagnosi en el
municipi, on es detectarà realment quines són les necessitats de les persones amb
dependència. A part d’això, es posarà en marxa la teleassistència per la persona que
necessiti, a part de les cures, de la neteja de la llar, les cures personals; una formació a
les cuidadores, o sigui, a les persones que estan fent la cura al dependent, se li donarà
una formació, i tot això es farà amb les subvencions dels FEOSL; amb això estem
parlant de que a part de les subvencions pròpies que ens donen. A més li recordo que
també tenen les seves restriccions des de la Generalitat, i les subvencions cada vegada
són més baixes, amb lo qual estem fent l’esforç concret i l’esforç oportú.
Pren la paraula el regidor senyor RANDOS: Jo seré més breu que la meva companya.
Gontán, el tema que m’has dit del canvi de sentit del carrer de la Serra, l’estem
estudiant, hem pensat que el tram final del carrer de la Serra canviar-lo de sentit cap a la
sortida del carrer del Pont, però tenim la por que per allà comencin a passar molts
camions; així que ara estem estudiant i volem demanar a la Generalitat que el semàfor
que hi ha peatonal el canviïn a deu metres abans, perquè crec que la cua que es forma
des del carrer que tu dius de Ferreries, per sortir, és perquè el semàfor està allà, si
estigues abans, a la cruïlla d’abans, tots els que volen sortir de Ferreries no tindrien ni
que parar.
Interromp el regidor senyor GONTÁN: No, no, no estic explicant això. M’explico, igual
m’he confós de carrer. El carrer que va de la plaça de l’Escorxador al carrer Ferreries,
canviar aquell carrer de direcció per donar una sortida més a la ronda, perquè ara
baixant de la carretera hi ha gent que baixa fins a la rotonda i immediatament gira cap a
agafar la ronda, per tant, si dones una sortida pel carrer de la Ferreria estàs donant tres
sortides cap a la ronda. És un canvi de sentit en el tram del carrer de la Serra fins al
carrer Ferreries.
Continua el senyor RANDOS: Que sigui fins al carrer Ferreries. Ja et diré alguna cosa
d’aquest tema.
El senyor GONTÁN continua: És que això aniria afegit al que estan estudiant de canviar
el sentit al carrer que dóna sortida al pont, per sortir sota el pont de la via nou, va tot
implicat.
Pren la paraula la regidora senyora BUIGUES: Referent a un antic treballador d’aquest
ajuntament i no dic el nom perquè vostè té dos temes claus en la seva vida en aquest
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moment, un és aquesta persona, sempre surt als seus escrits, i les altres ja les coneixem.
Cada vegada que han demanat informació sobre aquesta persona s’ha donat, sinó se li
ha donat està a la seva disposició, i si li sembla que no s’ha fet bé, vostè sap com s’han
de recórrer els actes suposadament mal fets per un ajuntament. Senyor Torné, aquesta
persona, el Quim Ferriol, no s’ha ficat mai amb vostè, mai, a aquest senyor vostè li ha
agafat i li ha posat la proa des del primer moment perquè sempre ha sostingut que era
una contractació de confiança, això no s’ha donat mai; però vostè no pot dir el mateix,
no s’ha donat mai, informi’s a l’àrea. I, si us plau, aquesta persona ja no treballa a
l’ajuntament, deixi’l tranquil, és una persona molt respectable, a qui respecto moltíssim
i aprecio, i per tant, sinó treballa ja aquí, si vostè té una gestió a fer, endavant, però deixi
a la gent tranquil·la, abans era el senyor València, ara és aquest senyor, qui serà demà?,
per favor, és d’idees fixes.
Intervé el senyor ALCALDE: Bé, passaríem ja al torn d’intervenció del públic. Silenci,
si us plau.
Jo abans però, abans de fer la intervenció del públic, volia fer una petita reflexió.
A mi de vegades em sap greu les situacions que es donen en aquest Ple. Mireu, aquesta
setmana, els regidors d’aquest equip de govern, en total, entre tots, haurem assistit a
quatre plens municipals: el dilluns hi havia un nou Alcalde a Montmeló, va assistir tres
regidors; abans d’ahir hi va haver un Ple a Mollet, també per circumstàncies, un altre
regidor hi va assistir; i demà hi ha un Alcalde a un municipi veí, que és l’Ametlla, que
ho deixa; en total haurem assistit a quatre. A mi em sembla que els veïns de les
Franqueses es mereixen uns polítics que siguin una mica més respectuosos amb la
població i amb el càrrec que representen, i em sembla que aquests espectacles que
donen alguns, que es veu que només van pel seu propi interès, persones que tenen l’acta
de regidor i vénen a demanar cobrar diners per coses personals, em sembla vergonyós i
em sembla d’una incultura molt gran. Jo li dic que això no passa enlloc, ni passaria.
Molt bé, passem al torn de precs i preguntes del públic.
Pren la paraula un ciutadà del públic.
Respon el senyor ALCALDE: Té raó amb aquest tema, n’hem parlat vostè i jo varies
vegades, i penso que l’hem de resoldre, és a dir, he passat a esports el tema i penso que
s’ha de resoldre, té raó, és a dir, hi ha casses que semblen “les dotze del migdia”, en sóc
conscient. A veure, si som capaços de resoldre-ho.
Pren la paraula una ciutadana del públic.
Contesta el senyor ALCALDE: Sí, es tramiten a l’àrea corresponent per què les
respongui, no sé en aquest cas què demana, però en contestem moltes, no sé a quina es
refereix ara.
La ciutadana continua.
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El senyor ALCALDE respon: Concreti, si us plau, a veure quines són, és el mínim que
pot fer, dir-ho.
Continua la ciutadana.
Torna a respondre el senyor ALCALDE: Miri, com que creiem en la proximitat vostè i
jo hem parlat d’aquest tema com vint-i-dues vegades. Sí home, hem parlat al meu
despatx, n’hem parlat pel carrer i n’hem parlat a Corró d’Amunt el dia de les bicicletes.
Vostè i jo hem parlat d’aquest tema. Una altra cosa és que li hagi solucionat però que
n’hem parlat sí, potser per això no se li ha contestat, perquè l’hem parlat amb gent de
l’Associació de Veïns i l’hem parlat al Consell del Poble de Corró d’Amunt.
La ciutadana continua manifestant.
El senyor ALCALDE continua responent: Ja li direm a l’Àrea de Serveis que doni
sortida.
Miri, el tema de l’aparcament a sobre la vorera s’ha solucionat. I tant, està mentint. Sinó
s’hi podem posar perquè hi han pivots.
Molt bé, alguna pregunta més? Digui’m.
Un altre ciutadà del públic comenta.
Respon el senyor ALCALDE: Sí, sí, depèn de les circumstàncies.
Continua el ciutadà del públic.
El senyor ALCALDE intenta continuar: Vol que li respongui? Depèn que els serveis
jurídics dictaminin. Aquí de vegades hi han persones que es donen un cop a una barana i
volen que l’ajuntament els hi pagui, però depèn de la responsabilitat que nosaltres
creiem que té l’administració. Nosaltres creiem que en aquest cas no hi tenim aquesta
responsabilitat. -(Deixi’m parlar si us plau)-. Les persones afectades poden reclamar per
la via jurídica o per la via que vulguin, i aleshores serà un pèrit el que dirà qui té la
responsabilitat. Vostè sap que la normativa d’ús de les activitats és molt clara, els nens
menors de tres anys han d’estar acompanyats dels pares, i a partir que s’incompleix la
regla més elemental en aquest sentit, l’ajuntament pren una decisió. Portem un any, no
un any no, portem set mesos avui, demanant-li al senyor Rosàs que digui com ho ha fet,
i no ha dit res.
Interromp el ciutadà del públic.
El senyor SECRETARI intervé: Puc intervenir si us plau? Molt curt. Jo, senyor Rosàs, (“me quiere escuchar por favor)-,-(“entonces no le contesto”)-. “Ya lo publicaré en un
informe”. Ara li parlaré a vostè. Jo a vostè li vaig fer unes preguntes molt concretes, li
acoto molt bé les preguntes, li acompanyo la normativa de la Diputació; i vostè no em
contesta, vostè em diu que parli amb l’equip de govern, i em diu que són trenta entitats
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del poble. Escolti’m, jo no em vull carregar aquest mort, ho sento. Vostè no em pot
passar aquest mort, no me’l pot passar, ho sento, sóc un professional. Vostè no em
contesta i a més se’n en riu de mi. Home i tant, jo li faig preguntes concretes i vostè
respon amb evasives. Jo li vaig demanar col·laboració i vostè no me l’ha donat.
Respon el regidor senyor ROSÀS: Jo aquell dia no hi vaig ser perquè estava jo aquí, en
aquesta casa, jo estava aquí, estava celebrant un casament, jo estava aquí en aquesta
casa, jo no vaig estar en aquell acte. Jo li vaig contestar el que jo sabia, jo no hi vaig ser
en aquell acte, en aquell moment jo no hi era. Ara, que ha portat això, aquests diners
que ens van estalviar l’any passat per la festa major aquest any ja no ens els estalviarem.
Aquest any si s’ha de contractar, es contractarà.
Interromp el senyor ALCALDE: Senyor Rosàs, jo li prego que no menteixi. A les onze
de la nit vostè no estava fent un casament aquí, no digui coses que no són. Deixem el
tema. Digui’m.
Parla un ciutadà del públic.
Respon el senyor ALCALDE: Molt bé. A veure, que hi hagi una assegurança general de
responsabilitat civil no vol dir que aquí anem pagant a tothom que ve; ve molta gent a
demanar, són els pèrits els que ho valoren. I tant.
Continua el ciutadà del públic.
El senyor ALCALDE manifesta: És que és el més fàcil. Miri, si vostè té un cop amb el
cotxe amb un altre i no es posen d’acord, oi que el denunciarà? Que denunciïn, que no
utilitzin el seus fills políticament.
Molt bé, el tema de les instàncies. Les instàncies es remeten a cada àrea i és
responsabilitat de cada cap d’àrea contestar-les.
Sí, però depèn pel que sigui, si és per demanar una llicència sí que el silenci
administratiu s’entén com a positiu, però depèn del tema.
Hi ha alguna intervenció més? Doncs, s’aixeca la sessió.

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

