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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT  
 

Data: 28 de gener de 2010 
Caràcter: Ordinari 
Horari: 20:00 a 22:10 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 
MA. DOLORS ISART ROCA, regidora  
VANESA GARCÍA DOMÍNGUEZ, regidora  
FRANCESC TORNÉ VENTURA, regidor 
MARTÍ ROSÀS PUJOL, regidor  
FERRAN JIMÉNEZ MUÑOZ, 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  
JOAQUIM BACH FABREGÓ, interventor  
LLUIS LLORET MUÑOZ, secretari 
 
 
El President, obre la sessió, i a continuació es procedeix a l’aprovació i signatura de  
l’acta de la sessió anterior de la sessió del dia 26 de novembre de 2009. 
 
 
1. APROVAR ESBORRANY ACTA SESSIÓ ANTERIOR.- El senyor President 
obre la sessió i pregunta als senyors ponents si desitgen realitzar alguna esmena al 
contingut de l’acta de la sessió anterior. 
 
Obre l’acte el senyor ALCALDE: Bona nit a tothom. benvinguts al Ple municipal de  
l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès. Passaríem al primer punt que és aprovar 
l’esborrany de l’acta anterior. Si algun regidor té alguna esmena?  
 
Pren la paraula el regidor senyor GONTÁN: Bona tarda. Pàgina vint-i-nou, al darrer 
paràgraf,  a la cinquena frase parla dels –“escrits del doctor Belallos-“, Velayos va amb 
“V” i “y”. I on posa a la setena línea, a mitja línea, posa –“PMI10”-, és “PM10”. A la 
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pàgina trenta-cinc, últim paràgraf, on diu –“segona qüestió, la voluntat d’Estat”-, ha de 
dir, “la voluntat ha estat”. Pàgina quaranta-una, al paràgraf gran, a mig paràgraf diu –
“democràcia participativa”-, jo no vaig dir això segur, ha de ser “democràcia delegada”. 
I repassant actes anteriors, m’he n’he trobat amb el mateix, a l’hora de comptabilitzar 
els vots a mi se’m comptabilitza com un regidor no adscrit, soc un regidor del grup 
municipal d’Esquerra Republicana més Els Verds. 
 
Intervé el senyor ALCALDE: Alguna altra esmena a l’acta? No? Doncs, passaríem a 
signatura amb les esmenes. 
 
Finalitzades les intervencions, la Presidència dóna pas a la signatura de l’acta anterior. 
 
El senyor ALCALDE intervé novament: Bé, ja aviso als regidors que han agafat el 
costum de no signar les actes, que sinó signen les actes no podrem comptabilitzar la 
seva assistència al Ple ni a aquells actes que no vulguin signar. Signar l’acta és el mínim 
sentit o el mínim gest de representació democràtica i que siguin conscients que aquesta 
voluntat de no signar l’acta significa que no es pot comptabilitzar la seva assistència. 
 
Finalitzada la intervenció, la Presidència dóna pas al següent punt de l’ordre del dia. 
 
 
2. DONAR COMPTE ACORD JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 26 DE 
NOVEMBRE DE 2009 PEL QUAL ES MANIFESTA EL SUPORT DE 
L'AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS A LA XARXA 
D'ALCALDES PER LA PAU ("MAYORS FOR PEACE").- El senyor Secretari 
llegeix la part dispositiva de la proposta presentada per l’Alcaldia: 
 
ATÈS que la iniciativa coneguda com a “Mayors for Peace”, Alcaldes per la Pau, 
liderada pels alcaldes d’Hiroshima i Nagasaki, que crea una xarxa per a la prohibició de 
les armes nuclears i a favor de la pau. 
  
ATÈS que aquesta organització la conformen ciutats de tot el món que han expressat 
formalment el seu recolzament al Programa per a promoure la solidaritat entre les 
ciutats en relació a l’abolició total de les armes nuclears, amb l’objectiu de poder 
eliminar aquest tipus d’armes a l’horitzó del 2020. 
  
ATÈS que el Parlament Europeu recolza aquesta iniciativa. 
  
ATÈS l’objectiu desitjable que el Govern Català, en la mesura de les seves possibilitats, 
jugui un paper actiu en l’àmbit dels fòrums internacionals i exigeixi el compliment dels 
compromisos acordats, especialment per part dels països que posseeixin armes nuclears. 
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ATÈS que Alcaldes per la Pau està dissenyada per construir solidaritat i facilitar la 
coordinació entre les ciutats que recolzen el programa per a l’abolició total de les armes 
nuclears. El seu principal objectiu és treballar internacionalment despertant la 
consciència sobre l’abolició d’aquest tipus d’armament. 
  
AQUESTA Alcaldia proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents 
  
ACORDS: 
  
Primer.- MOSTRAR el rebuig de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès a les armes 
nuclears i donar suport a la Xarxa d’Alcaldes per la Pau (Mayors for Peace). 
  
Segon.- DUR A TERME els tràmits necessaris perquè l’Ajuntament de les Franqueses 
del Vallès entri a formar part de la Xarxa d’Alcaldes per la Pau. 
  
Tercer.- PRENDRE EN CONSIDERACIÓ les propostes d’acció que siguin enviades per 
la Xarxa, per a recolzar la feina realitzada per aquesta i contribuir a la conscienciació 
de la ciutadania sobre l’amenaça de les armes nuclears. 
  
Quart.- ANIMAR als alcaldes i alcaldesses de la comarca i província a seguir 
l’exemple d’aquest ajuntament i sumar-se als esforços de l’alcalde d’Hiroshima per 
acabar amb l’amenaça de les armes nuclears. 
  
Cinquè.- TRASLLADAR l’adopció d’aquests acords, juntament amb el formulari 
d’adhesió, a la Xarxa d’Alcaldes per la Pau. 
  
Sisè.- COMUNICAR l’adopció d’aquests acords al Parlament de Catalunya i al 
Govern Central. 
 
 
El senyor President obre el torn d’intervencions. 
 
No hi ha intervencions. 
 
Finalitzades les intervencions, la Presidència dóna pas al següent punt de l’ordre del dia. 
 
 
3. DONAR COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDE NÚM. 915/2009, DE 
DATA 16 D'OCTUBRE DE 2009, PEL QUAL ES RESOL EL NOMENAMENT 
D'UNA PLAÇA DE TÈCNIC SUPERIOR EN PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- El 
senyor Secretari llegeix la part dispositiva de la proposta presentada per l’Alcaldia: 
 
ATÈS que la Junta de Govern Local, en sessió que va tenir lloc en el dia d’ahir, dia 15 
d’octubre de 2009, va adoptar entre d’altres els següents acords:  
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“Primer.- SUBSTITUIR A TOTS ELS EFECTES l’annex a l’acord de la Junta de 
Govern Local de data 1 d’octubre de 2009, pel qual s’aprova l’oferta pública 
d’ocupació d’aquest Ajuntament, del Patronat Municipal de Cultura, Educació, 
Infància i Joventut i del Patronat Municipal d’Esports per a l’exercici 2009, per 
l’annex que es transcriu a continuació. (...)” 
 
ATÈS que en l’esmentat annex -és a dir, en la que és l’oferta pública d’ocupació de 
l’Ajuntament per a l’exercici de 2009- hi figura la plaça la plantilla següent:  
  
“PERSONAL FUNCIONARI 
 
 AJUNTAMENT 
 
Escala d’Administració Especial, subescala Tècnica, Tècnic/a Administració Especial 
amb adscripció al departament de Participació Ciutadana, grup A, subgrup A1.  
 1 plaça (Concurs-oposició lliure) (... )” 
 
ATÈS que per Decret de l’Alcalde núm. 930/2008, de data 13 d’octubre de 2008 es va 
acordar contractar la senyora GEMMA BARNUSELL ORTUÑO com a Tècnic Mig en 
Participació Ciutadana, adscrita a l’Àrea de Secretaria, mitjançant contracte d’obra o 
servei determinat, amb efectes a partir del dia 13 d’octubre de 2008, amb una dedicació 
de 36,5 hores setmanals. 
 
ATÈS que l’article 10.1 del Estatuto Básico del Empleado Público, aprovat per la Llei 
7/2007, de 12 d’abril, estableix que “son funcionarios interinos los que, por razones 
expresamente justificadas de necesidad y urgencia, son nombrados como tales para el 
desempeño de funciones propias de funcionarios de carrera, cuando se dé alguna de las 
siguientes circunstancias: 
 

a) La existencia de plazas vacantes cuando no sea posible su cobertura por 
funcionarios de carrera. 

 
(...)” 

 
ATÈS que l’apartat 2 de l’article mencionat estableix que “la selección de funcionarios 
interinos habrá de realizarse mediante procedimientos ágiles que respetarán en todo 
caso los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad. 
 
ATÈS la contractació de la Sra. Barnusell aprovada pel Decret núm. 930/2008, de 13 
d’octubre, abans esmentat, es va fer, si bé per a una plaça de Tècnic Mig, previ  anunci 
publicat a la premsa comarcal. 
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ATÈS que la convocatòria del concurs oposició per a cobrir la plaça en propietat es 
realitzarà en les properes setmanes, raons per les quals es pot considerar que s’està 
donant compliment a allò que persegueix l’article 10.2 (i també l’apartat 4 del mateix 
precepte) de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, transcrit anteriorment.  
 
ATÈS, a més, que l’article 94 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament de personal dels ens locals de Catalunya admet que el personal funcionari 
interí pugui ser seleccionat, sense convocatòria pública,  “en els supòsits de màxima 
urgència”, circumstància que també es dóna en el cas que ens ocupa segons és de veure 
a l’informe dels serveis jurídics municipals que figura a l’expedient .   
 
ATÈS que la Sra. Barnusell reuneix els requisits generals de titulació i les altres 
condicions exigides per participar en les proves d’accés, com a funcionària de carrera, al 
lloc de treball de referència.  
 
ÉS PER TOT AIXÒ QUE, de conformitat amb informe favorable de la Secretaria 
municipal i en ús de les atribucions que m’han estat legalment conferides 
 
RESOLC:  
 
Primer: NOMENAR la Sra. GEMMA BARNUSELL ORTUÑO, com a funcionària 
interina de la plantilla dels empleats d’aquest Ajuntament, per ocupar la plaça de 
Tècnic Superior en Participació Ciutadana, amb efectes a partir del dia d’avui, amb 
una dedicació de 36,5 hores setmanals, i una retribució bruta de 33.785,50.-€ anuals 
incloses les pagues extres.  
 
Segon: DEIXAR SENSE EFECTES el Decret de l’Alcalde núm. 930/2008, de data 13 
d’octubre, esmentat anteriorment.  
 
Tercer: ADVERTIR a la Sra. Barnusell que, d’acord amb l’apartat  3 de la Llei  
7/2007, de 12 d’abril, el cessament dels funcionaris interins es produeix, “además de 
por las causas previstas en el artículo 63 (que estableix les causes de la pèrdua de la 
condició de funcionari de carrera), cuando finalice la causa que dio lugar a su 
nombramiento.” 
 
Quart: NOTIFICAR-HO a la Sra. Barnusell, a l’Àrea de Planificació Econòmica i de 
Règim Interior, al Comité d’Empresa i a la Secretaria municipal. 
  
Cinquè: DONAR-NE COMPTE al Ple de l’Ajuntament en la propera sessió que hagi 
de realitzar i publicar un extracte d’aquesta resolució al Butlletí Oficial de la 
província de Barcelona i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
 
 
El senyor President obre el torn d’intervencions. 
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Pren la paraula el regidor senyor COLOMÉ: Estem parlant de pressupostos prorrogats, 
per tant, hem d’aplicar el que la plantilla deia en els pressupostos de l’any 2008. 
Aquesta plaça no estava creada, independentment que la persona que l’ocupi ara és una 
persona que mereix tota la meva confiança i tot el meu respecte, però la plaça no es pot 
proveir perquè no està creada degudament pel Ple, que és l’Òrgan que ha de crear les 
places. 
 
Comenta el senyor ALCALDE: Jo li diria que no té tota l’informació en aquest punt, 
perquè en els pressupostos que sí es van aprovar del 2008, aquesta plaça es va crear. Jo 
li demanaria que es miri els pressupostos vigents i prorrogats en els quals hi ha aquesta 
plaça creada. Segurament és un error d’ apreciació que ha tingut vostè però precisament 
si ho hem fet és perquè aquesta plaça ja existeix en el pressupost. Si vol li aclarirem 
però en tot cas sinó fos així no ho haguéssim fet. Li puc assegurar que en el 2008 
aquesta plaça hi és i està vacant.  
 
Finalitzades les intervencions, la Presidència dóna pas al següent punt de l’ordre del dia. 
 
 
4. DONAR COMPTE DECRET DE L'ALCALDE NÚM. 29/2010, DE DATA 19 
DE GENER DE 2010, PEL QUAL ES RESOL NOMENAR QUATRE 
COORDINADORS DE L'AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL 
VALLÈS.- El senyor Secretari llegeix la part dispositiva de la proposta presentada per 
l’Alcaldia: 
 
ATÈS que mitjançant Decret de l’Alcalde núm.1124/2009, de data 9 de desembre de 
2009, es va resoldre declarar el Sr. Francesc Esteve Balagué, funcionari de carrera 
d’aquest Ajuntament, adscrit a la plaça de Tècnic d’administració especial/Coordinador 
general, en situació administrativa d’excedència per serveis especials, en raó de passar a 
prestar serveis a l’Ajuntament de Premià de Mar, amb efectes del mateix 9 de desembre 
de 2009.  
 
ATÈS que l’article 215 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament de Personal dels Ens Locals de Catalunya estableix que “els llocs de treball 
que han de quedar reservats perquè els proveeixin al moment oportú els funcionaris en 
situació de servei especial poden ser exercits, mentrestant, bé en comissió de serveis 
amb adscripció provisional o bé per personal interí” 
 
ATÈS que interessa a la Corporació fer ús de l’esmentada possibilitat, amb la finalitat 
que les funcions de coordinació de les diferents àrees municipals que realitzava el Sr. 
Esteve – i que són fonamentals per al bon funcionament de l’Ajuntament - no es deixin 
d’exercir.  
 
ATÈS, per altra banda, que es considera convenient que les dites funcions siguin 
exercides pels empleats de la Corporació que s’indiquen a continuació i que cadascun 
d’ells les exerceixi respecte les àrees que també es mencionen tot seguit:  
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 ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA (que inclou les àrees actuals de 

Planificació Econòmica i de Règim Interior, de Secretaria, de Participació 
Ciutadana, del Servei d’Atenció a la Ciutadania (SAC) i de Seguretat 
Ciutadana): El senyor Joaquim Martín Sanjuan 

 
 TERRITORI (que inclou la societat mercantil amb capital íntegrament 

municipal “Les Franqueses Entorn Verd, S.A. i les àrees actuals de Política 
Territorial i d’Obra Pública, d’Obres, Serveis i Medi Ambient i de Pagesia: Els 
senyors Joan Valls Ribas i Manuel Fernández Álvarez 

 
 SERVEIS A LA PERSONA (que inclou les àrees actuals de Cultura, Educació, 

Infància i Joventut, de Polítiques Socials, Igualtat i Sanitat, d’Esports i de  
Dinamització Econòmica, Treball, Comerç i Turisme): El senyor Albert Piñol 
Tomàs. 

 
ATÈS que l’adscripció d’aquests empleats a les indicades funcions els obligarà a tenir 
una major dedicació a l’Ajuntament, així com una més gran responsabilitat professional. 
 
ATÈS que hi ha consignació pressupostària suficient 
  
ÉS PER AIXÒ que com Alcalde, en ús de les atribucions que em confereix, entre 
d’altres, l’article 55 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, abans esmentat,  
 
RESOLC:  
 
Primer: NOMENAR el Sr. Joaquim Martín Sanjuan, el Sr. Joan Valls Ribas, el Sr. 
Manuel Fernández Álvarez i el Sr. Albert Piñol Tomàs com a Coordinadors de 
l’Ajuntament, en substitució del Sr. Francesc Esteve Balagué, en el règim d’adscripció 
previst a l’article 215 del Decret 214/1990, de 30 de juliol i amb efectes del dia 1 de 
gener de 2010, per les raons exposades anteriorment.  
 
Segon: Sens perjudici de les funcions de coordinació entre àrees o serveis que, així 
mateix, hauran d’establir entre ells, DETERMINAR que les noves funcions dels 
nomenats s’exerciran respecte les àrees següents:   
 

 JOAQUIM MARTÍN SANJUAN: ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ 
CIUTADANA  

 
Aquesta àrea inclourà les àrees actuals de Planificació Econòmica i de Règim 
Interior, de Secretaria, de Participació Ciutadana, del Servei d’Atenció a la 
Ciutadania (SAC) i de Seguretat Ciutadana 

 
 JOAN VALLS RIBAS I MANUEL FERNÁNDEZ ÁLVAREZ:  TERRITORI  
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Aquesta àrea inclourà la societat mercantil amb capital íntegrament municipal 
“Les Franqueses Entorn Verd, S.A., i les àrees actuals de Política Territorial i 
d’Obra Pública, d’Obres, Serveis i Medi Ambient i de Pagesia 

 
 ALBERT PIÑOL TOMÀS: SERVEIS A LA PERSONA  

 
Aquesta àrea inclourà les actuals àrees de Cultura, Educació, Infància i Joventut, de 
Polítiques Socials, Igualtat i Sanitat, d’Esports i de  Dinamització Econòmica, Treball, 
Comerç i Turisme 
 
Tercer: AUTORITZAR que els nomenats puguin percebre un increment de les 
respectives retribucions adequat a les seves noves funcions durant el temps que les 
hagin de desenvolupar.  
 
Quart: NOTIFICAR-HO a les persones interessades, als caps de les actuals àrees 
municipals, a l’Àrea de Planificació Econòmica i de Règim Interior i als representants 
dels treballadors de la Corporació.  
 
Cinquè: DONAR COMPTE d’aquesta resolució a la Junta de Govern Local en la 
propera sessió que hagi de realitzar. 
 
 
El senyor President obre el torn d’intervencions. 
 
Pren la paraula el regidor senyor JIMÉNEZ: Està molt bé que es doni compte d’un 
acord, d’un Decret d’Alcaldia, tal com diu a l’expedient, a la Junta de Govern; que 
també ho faci extensiu al Ple, també està bé; però recordar-li que això podrà prendre 
efecte quan sigui aprovat pel Ple. Per tant, el que sí que demanaria al Secretari que faci 
o em faci arribar una explicació  perquè no s’ha d’aprovar en Ple. 
 
Respon el senyor ALCALDE: Li puc fer jo i sinó ja li farà el Secretari si convé per 
escrit. És a dir, aquí hi ha una vacant, en l’àmbit de la coordinació i la gerència d’aquest 
Ajuntament. Hi ha també una partida pressupostària econòmica vacant que amb aquest 
nomenament no es gasta ni el, no sé, aproximadament el 20% d’aquesta partida només, 
de la partida que hi ha vacant; i per tant, és un nomenament perfectament legal, en tot 
cas, jo convido també al senyor Secretari que ho avali. 
 
Continua el senyor JIMÉNEZ: Sí, només un petit comentari. El que diu la llei, entre 
altres coses, diu que el Ple, o sigui, la llei estableix que li correspon aprovar la plantilla 
de personal i la relació de llocs de treball fixant la quantia de les retribucions 
complementàries fixes i periòdiques les funcionaris i el nombre i el règim del personal 
eventual. Això, aquest senyors ara tindran o hauran de percebre per la seva funció, una 
quantitat extraordinària que això no estava i, per tant això, a proposta de l’equip de 
govern s’ha de fer però ho haurà d’aprovar el Ple, vull dir, és el Ple que ha d’aprovar tot 
el paquet. Si vostè considerà que no, doncs bé, en tot cas com ja esperarem que per 
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escrit ens faci la resolució que correspongui al senyor Secretari, ja veurem si això té 
efecte o no té efecte. 
 
El senyor ALCALDE contesta: Un moment que li contesto. A veure, el Ple ha d’aprovar 
les places de nova creació i, en tot cas, la retribució i els complements d’aquestes places 
de nova creació. Quan al pressupost ja hi ha places creades, que són aquestes, i se’ls hi 
assigna un complement per una nova funció, això ja no és atribució ni competència del 
Ple. Però com que és una qüestió purament jurídica jo l’encomano a que és un tema que 
el podem continuar parlant i, en tot cas, el senyor Secretari ja farà un informe i 
dictaminarà. Però aquí no es crea una plaça nova, se li assigna un sou i se li assigna un 
complement com ha llegit vostè, sinó que el que es fa, és que una persona dins de la 
plantilla aprovada i totalment correcte se li assigna un complement, i això s’ha vingut 
fent en aquest Ajuntament des de sempre, en aquest i en d’altres; i li puc posar exemples 
de treballadors d’aquesta casa els quals se’ls hi ha assignat un complement i això no ha 
passat mai per Ple i és el que estem fent ara. S’han assignat funcions, s’han assignat 
complements, i això no és una competència del Ple, assignar sous i complements quan 
són de nova creació sí, i això no ho fem, ni en aquest punt ni en l’altre, però quan no són 
de nova creació és quan deixa de ser competència del Ple. 
 
El regidor senyor JIMÉNEZ manifesta: Ja hem donaré per respòs i en tot cas ja 
m’enviaran l’informe. Allò que és varia també són les funcions del lloc de treball i això 
modifica el lloc de treball i com modifica el lloc de treball s’ha d’aprovar. Ara vostè té 
un altre criteri, és igual, que sigui el Secretari que certifiqui i que digui allò que calgui. 
 
Pren la paraula el regidor senyor COLOMÉ: Breument. Comparteixo plenament el que 
diu el senyor Ferran Jiménez. És una modificació de la relació de llocs de treball no de 
les places. És varien funcions, és varia retribució, i això hauria de ser un acord plenari.  
 
Respon el senyor ALCALDE: Molt bé. Esperem doncs a la dictaminació jurídica i jo 
mentrestant prepararé una llista de totes les modificacions que vostès han portat a terme 
quan governaven i que no han passat per Ple. Per que ara parlem de tres però, (no, o 
d’altres ajuntaments, que n’hi ha un munt). No estem creant una plaça nova, i aquí hi ha 
una mica la clau del tema.  
 
Finalitzades les intervencions, la Presidència dóna pas al següent punt de l’ordre del dia. 
 
 
5. DONAR COMPTE ACORD JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 10 DE 
DESEMBRE DE 2009 PEL QUAL S'INCOA EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ A 
L'ANTERIOR ALCALDE D'AQUEST AJUNTAMENT, EL SR. FRANCESC 
TORNÉ VENTURA, DE L'IMPORT DE LA INDEMNITZACIÓ QUE 
L'AJUNTAMENT VA HAVER DE SATISFER A WIRON CONSTRUCCIONES 
MODULARES, SA, PER INCOMPLIMENT DEL CONTRACTE DE LLOGUER 
D'UN MÒDUL SANITARI.- El senyor Secretari llegeix la part dispositiva de la 
proposta presentada per l’Alcaldia: 
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ATÈS que el Jutjat de Primera Instància núm. 1 de Granollers va dictar sentència, de 
data 12 de juliol de 2007, en el recurs 1184/2005 secció 1 J, promogut per WIRON 
Construcciones Modulares, S.A., en la qual es va condemnar aquest ajuntament al 
pagament de la quantitat de 15.811,82 euros, més interessos de demora i costes 
processals, per incompliment del contracte signat amb aquesta empresa, en data 7 de 
setembre de 1999, per al lloguer d’un mòdul sanitari que es va instal·lar a la zona 
d’equipaments municipals anomenada “antiga caserna militar”.  
  
ATÈS que de la lectura de l’expedient (i també de els esbrinaments que s’han pogut fer 
al respecte) se’n desprèn, amb gran claredat, que la referida condemna patrimonial a 
l’ajuntament no és deguda, com aparentment podria semblar, a una interpretació jurídica 
errònia sobre les obligacions contretes per l’ajuntament en l’esmentat contracte, sinó, 
únicament i exclusivament, a una actitud personal de l’anterior Alcalde de les 
Franqueses del Vallès, el Sr. Francesc Torné Ventura, de clara i gratuïta bel·ligerància 
contra l’esmentada empresa.  
  
ATÈS que l’esmentada actitud s’ha de qualificar, sinó directament com a dolosa, sí, i 
com a mínim, d’exercici negligent (i, més concretament de “negligència greu”) de les 
seves atribucions, d’aleshores, de direcció del govern i de l’administració municipals. 
  
ATÈS que l’article 78 de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 
local, estableix, al seu apartat 3, que les Corporacions Locals podran exigir la 
responsabilitat dels seus membres quan, per dol o culpa greu, hagin causat danys i 
perjudicis a la Corporació o a terceres persones, si aquestes haguessin estat 
indemnitzades per aquella.  
  
ATÈS que l’article 145 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú estableix que el 
següent:   
  
“CAPITULO II. 
  
Responsabilidad de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones 
públicas. 
  
Artículo 145  
  
1. Para hacer efectiva la responsabilidad patrimonial a que se refiere el Capítulo I de 
este Título, los particulares exigirán directamente a la Administración pública 
correspondiente las indemnizaciones por los daños y perjuicios causados por las 
autoridades y personal a su servicio. 
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2. La Administración correspondiente, cuando hubiere indemnizado a los lesionados, 
exigirá de oficio de sus autoridades y demás personal a su servicio la responsabilidad 
en que hubieran incurrido por dolo, o culpa o negligencia graves, previa instrucción 
del procedimiento que reglamentariamente se establezca. 
  
(...) 
  
5. Lo dispuesto en los párrafos anteriores, se entenderá sin perjuicio de pasar, si 
procede, el tanto de culpa a los Tribunales competentes.” 
  
ATÈS que l’apartat primer de l’article 78 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, abans esmentat 
estableix, per la seva banda, que els membres de les Corporacions locals estan subjectes 
a responsabilitat civil i/o penal pels actes i omissions realitzats en l’exercici dels seus 
càrrecs. 
  
ATÈS que la Sentència del Jutjat de Primera Instància núm. 1 de Granollers abans 
esmentada té el caràcter de ferma.      
  
ÉS PER TOT AIXÒ que l’Alcalde, de conformitat amb l’informe de la Secretaria 
municipal i amb el Decret núm. 319/2008, de 27 de març, proposa a la Junta de Govern 
Local l’adopció dels següents 
  
ACORDS: 
  
Primer.- INCOAR expedient per a determinar la responsabilitat en què hagi pogut 
incórrer el Sr. Francesc Torné Ventura, anterior Alcalde d’aquest Ajuntament, en  l 
l’incompliment contractual a què es refereix la Sentència, de data 12 de juliol de 2007, 
dictada pel Jutjat de Primera Instància núm. 1 de Granollers en el recurs 1184/2005 
secció 1 J, promogut per WIRON Construcciones Modulares, s.a., per incompliment de 
contracte de lloguer de mòdul sanitari.  
  
Segon.- En el cas que de la instrucció de l’expedient se’n derivi, com tot fa pensar, que 
el Sr. Torné Ventura va cometre, com a mínim, una negligència greu en l’exercici de les 
seves obligacions d’Alcalde, se li reclamarà, del seu patrimoni personal, la quantitat 
esmentada de 15.811,82 euros, més els interessos de demora corresponents, costes 
processals i, fins i tot, els honoraris professionals que l’ajuntament va satisfer per 
defensar la Corporació en l’esmentat procés judicial.  
  
Tercer.- Si de la instrucció de l’expedient se’n desprenen indicis de la possible comissió 
simultània, per part del Sr. Torné Ventura, d’un il·lícit penal, se’n haurà de donar 
compte als Jutjats competents, als efectes escaients.  
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Quart.- D’acord amb l’article 39 del Reglament Orgànic Municipal, que estableix que 
l’atribució reservada a l’Alcalde de “dirigir el govern i l’administració municipal” 
comprèn, entre d’altres, “la qualitat d’instructor de tots els procediments, llevat que la 
llei o l’òrgan municipal competent disposin altrament”, ESTABLIR que l’Instructor de 
l’expedient ho serà l’Alcalde. El Secretari de l’expedient serà el que ho és de la 
Corporació.  
  
Cinquè.- NOTIFICAR-HO al Sr. Torné Ventura i a la Secretaria municipal. 
 
 
El senyor President obre el torn d’intervencions. 
 
Pren la paraula el regidor senyor GONTÁN: L’acusació és greu, estem parlant de cinc 
milions de pessetes, de les antigues pessetes, i que hauria d’assumir si tenen raó vostès i 
l’expedient arriba al seu final, cosa que li exigim, tant per la seva credibilitat com per la 
credibilitat de l’anterior Alcalde, que s’arribi fins al final. En tot cas, em sembla bé que 
si hi han dubtes es posi en marxa, però exigim que s’arribi fins al final, no es quedi a 
mig camí. 
 
Respon el senyor ALCALDE: No sé perquè ho posa en dubte. 
 
Finalitzades les intervencions, la Presidència dóna pas al següent punt de l’ordre del dia. 
 
 
6. APROVAR LA REVISIÓ ANUAL DEL PADRÓ MUNICIPAL 
D'HABITANTS AMB REFERÈNCIA A L'1 DE GENER DE 2009.- El senyor 
Secretari llegeix la part dispositiva de la proposta presentada per l’Alcaldia: 
 
ATÈS que l’article 81 del Reglament de població i demarcació territorial dels ens locals 
recull que els Ajuntaments aprovaran la revisió dels seus padrons municipals 
d’habitants amb referència a l’1 de gener de cada any. 
 
DE CONFORMITAT amb el que disposen els articles 60 a 62 del Reial Decret 
1690/1986, d’11 de juliol, pel què s’aprova el Reglament de població i demarcació 
territorial dels ens locals; l’apartat 2 de l’article 17 de la Llei reguladora de bases de 
règim local i altres normes concordants, segons les quals els Ajuntaments aproven el 
Padró i les variacions que s’hi hagin produït. 
 
AQUESTA Alcaldia proposa al Ple de l'Ajuntament, l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
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Primer.- APROVAR la revisió anual del Padró Municipal d’Habitants, amb referència 
a l’1 de gener de 2009, que dóna un resultat de 17.780 habitants (9.175 homes i 8.605 
dones), de conformitat amb els resums numèrics que s’incorporen com annex al present 
acord.  
 
Segon.- REMETRE el present acord i els resums numèrics a la DELEGACIÓ 
PROVINCIAL DE BARCELONA DE L’INSTITUT NACIONAL D’ESTADÍSTICA. 
 
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 rebutjada per vuit vots a favor dels regidors del 
grup municipal PSC-PM, els regidors senyors JOSEP BADIA i Ma TERESA 
BUIGUES, el regidor del grup municipal ERC-EV-AM i el regidor senyor FERRAN 
JIMÉNEZ, nou vots en contra dels regidors del grup municipal CiU i les regidores 
senyores VANESA GARCIA i Ma DOLORS ISART, i per tant, amb el quòrum legal. 
 
 
7. APROVAR PROVISIONALMENT LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA 
GENERAL D'ORDENACIÓ URBANA CONSISTENT EN LA MODIFICACIÓ DE 
L'ARTICLE 103 DE LA NORMATIVA, SOBRE PREVISIÓ MÍNIMA DE 
PLACES D'APARCAMENT OBLIGATÒRIES.- El senyor Secretari llegeix la part 
dispositiva de la proposta presentada per l’Àrea de Política Territorial i Obra Pública: 
 
ATÈS que el Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada el dia 24 de juliol de 2008, va 
acordar, entre d’altres, aprovar inicialment la modificació puntual del Pla General 
d’Ordenació Urbana consistent en la modificació de l’article 103 de la normativa, sobre 
previsió mínima de places d’aparcament obligatòries, que té com a objectiu: 
  

- Garantir la reserva de places d’aparcament però flexibilitzar-ne la ubicació de 
manera que en el cas que es produeixin dificultats per ubicar les places en terrenys 
del propi solar puguin situar-se en altres edificacions properes, vinculant les places 
a l’edifici objecte de la llicència i sense disminuir el nombre de places de l’edifici 
en el que es situïn les places que falten.   

  
ATÈS que l’expedient va ser exposat al públic durant el període comprès entre els dies 
12 d’agost i 18 de setembre de 2008, segons edictes publicats en el diari AVUI de 13 
d’agost de 2008, en el Butlletí Oficial de la Província núm. 192 i en el Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya núm. 5196, de dates 11 i 18 d’agost de 2008, 
respectivament, i en el tauler d’anuncis de la Corporació, a més de practicar 
notificacions a les Corporacions locals limítrofes, no havent-se presentat durant 
l’esmentat període cap al·legació ni suggeriment. 
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ATÈS que el Ple de l’Ajuntament, en sessió que va tenir lloc el dia 2 d’octubre de 2008, 
va deixar sobre la taula la proposta d’aprovació provisional de la modificació puntual 
del Pla General d’Ordenació de referència per haver tingut coneixement que la Secció 
Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya, en data 10 d'abril de 2008, havia dictat Sentència en el recurs contenciós 
administratiu núm. 423/2004, contra la desestimació presumpta del recurs d'alçada 
interposat contra els acords de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona de 13 
de novembre de 2002 i 9 d'abril de 2003 que van aprovar definitivament la revisió del 
Pla general d'ordenació de les Franqueses del Vallès, ja que produïdes modificacions 
substancials en l'acte d'aprovació definitiva hauria estat necessari realitzar un nou tràmit 
d'informació pública.  
  
ATÈS que la Comissió d’Urbanisme, en sessió que va tenir lloc el dia 18 de juny de 
2009 va adoptar, entre d’altres, l’acord d’aprovar definitivament, en execució de la 
Sentència recaiguda en el recurs 423/2004 esmentat abans, el Text Refós de la Revisió 
del Pla General d’Ordenació Urbana de les Franqueses del Vallès, publicat en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 5471 de data 25 de setembre de 2009.  
 
VIST el que disposen els articles  59 i 83 del Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme i l'article 52.2.c) del Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local 
de Catalunya, pel que fa a la competència del Ple de la Corporació per a les aprovacions 
inicial i provisional. 
  
AQUESTA Àrea de Política Territorial i Obra Pública proposa al Ple de la Corporació 
l'adopció dels següents,  
  
ACORDS: 
  
Primer.- APROVAR PROVISIONALMENT la modificació puntual del Pla General 
d’Ordenació Urbana consistent en la modificació de l’article 103 de la normativa, 
sobre previsió mínima de places d’aparcament obligatòries.   
  
Segon.- TRAMETRE l’expedient degudament diligenciat a la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Barcelona  per a la seva aprovació definitiva. 
 
El senyor President obre el torn d’intervencions. 
 
Intervé el senyor ALCALDE: Si en aquest punt o en el següent hi ha algú que consideri 
que pot tenir interessos, doncs, es pot absentar de la Sala i sinó passarem a votació. 
Senyor Rosàs. 
 
Respon el regidor senyor ROSÀS: Passem a votació ja ha dit. 
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El senyor ALCALDE contesta: I tant que pot parlar. 
 
Pren la paraula el regidor senyor ROSÀS: No sé que vol dir vostè amb això, quan estem 
parlant d’una norma, que està dient si algú té interessos. Si es vol explicar, li demanaria 
que s’expliqués. Nosaltres creiem que vostè en aquest punt i en el següent al Ple passat 
ens va enganyar. Ho creiem així. Vostè va dir, que tant si s’aprovava com no, que vostè 
ho portaria a la Comissió d’Urbanisme de Barcelona i casualment ens ho torna a portar 
aquí. Vull dir, creiem doncs, que no ho ha portat a la Comissió d’Urbanisme, si ho torna 
a passar per Ple. No entenem perquè ho torna a passar per Ple, sense haver canviat ni 
una sola coma i sense haver buscat una majoria per poder aprovar aquest punt. No 
entenem perquè avui ho han de tornar a portar al Ple, sinó ha variat res del mes de 
novembre, que vostè creiem que ens va enganyar, amaga, veiem que no hi ha hagut cap 
modificació, ni una sola coma, és el mateix punt, els mateixos tots dos i estem allà 
mateix. 
 
Pren la paraula el regidor senyor GONTÁN: Malauradament tornem a ser allà mateix. 
Jo interpreto que tornar-ho a portar a Ple és a veure que certs grups de l’oposició i certes 
regidores recogitin. Em sap greu, perquè per interessos personals i interessos partidistes 
i moguts per l’odi exclusivament, estem afectant a ciutadans que no tenen cap culpa de 
que nosaltres tinguem baralles o tinguem desavinences. A més a més, quan s’està fent 
corre que simplement si hi ha un canvi de govern això s’aprovarà d’immediat, per tant, 
hi ha malicia. Jo l’únic que demano és, o l’únic que dic és, que l’odi no ens pot portar a 
governar i, per tant, em sembla absurd continuar no aprovant padrons, si això no 
s’aprova avui, si al proper Ple no s’aprova avui, li demanaria, si us plau, que ho portés 
definitivament a la Comissió d’Urbanisme i intentés que subroguessin les competències 
sobre aquests punts perquè no arribarem a cap solució. 
 
Respon el senyor ALCALDE: Estic totalment d’acord amb vostè, amb el fet que diu que 
no es pot intentar governar amb base a l’odi, que penso que hi ha persones en aquesta 
Sala que ho estan fent i d’altres en són còmplices d’això. Penso que és molt trist i que 
els veïns de les Franqueses no es mereixen això. Penso que en el municipi hi ha gent 
prou preparada i prou capacitada i amb una mica més de dignitat personal per afrontar 
aquests temes tenint en compte el bé comú, el bé del municipi, l’única cosa que ens mou 
a portar aquest punt es resoldre un nyap, resoldre una mala planificació urbanística que 
s’ha fet a diferencia d’altres municipis, com municipis veïns, en que això està resolt i 
això impedeix fer poble i genera molts perjudicis a molta gent. Perquè impedeix fer 
poble?, impedeix fer poble perquè tenim àmbits que podrien tenir un desenvolupament 
comercial i aquest desenvolupament comercial està totalment tallat, anul·lat, perquè una 
normativa que no és així a molts ajuntaments del voltant, impedeix això, impedeix 
vincular les places d’aparcament a una distancia. Jo ja dic que signo totalment la seva 
intervenció, senyor Gontán, jo penso que hi ha persones que han de recogitar que hi fan 
a l’Ajuntament; quina és la seva funció; a que venen aquí, si venen ha ajudar al poble i 
venen a col·laborar i venen ha treballar pel municipi o venen només a boicotejar i ha 
treballar pels seus interessos personals. Jo penso que és molt trist que no es voti el padró 
municipal, perquè es votar en contra dels gairebé 18.000 habitants que hi ha a les 
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Franqueses, i aquestes persones, jo penso, que elles mateixes haurien de reflexionar 
molt el que hi estan fent aquí, perquè evidentment que seran jutjades i el poble els hi 
dirà el que aquestes persones es mereixen; perquè jo penso que actuar amb dignitat des 
del Consistori és el mínim que es pot exigir a una persona que ha decidit presentar-se a 
un càrrec públic i sinó es capaç de fer-ho jo penso que ja pot agafar les maletes i marxar 
i deixar pas a persones que tenen més dignitat i tenen més ètica per fer-ho. Per tant, 
estem en tràmits amb la Comissió d’Urbanisme, i som. Hi ha una aprovació inicial que 
hi ha persones aquí que la van votar, que tenien tota la informació aleshores, i que 
canvien el seu sentit del vot; i hi ha persones dins de l’oposició que per disciplina de 
partit es veuen obligades a votar-hi en contra i tenen interessos en aquest tema. Vostès 
sabran el que fan, vostès sabran a què juguen, vostès sabran quin objectiu persegueixen, 
jo ja els hi dic que evidentment les urnes diran el què i les urnes els jutjaran per la seva 
manera d’actuar en contra dels interessos generals.  
 
Pren la paraula el regidor senyor JIMÉNEZ: Jo tinc que subscriure el que s’ha dit, però 
m’hauria agradat que ja que vostè ha portat la proposta l’hagués defensat inicialment 
perquè llavors els altres ens hauríem pogut afegir. No obstant si que vull reafirmar algun 
punt. És evident de que més d’un membre d’aquest plenari hem tingut desavinences 
personals amb alguns altres, és un fet evident, el que no pot ser és que això tingui que 
condicionar les actuacions que tinguem aquestes persones que hem tingut aquestes 
situacions. Crec que per responsabilitat personal i per ètica, sobretot amb un cas com 
aquest, que ja s’ha portat varies vegades a votació, crec que evidentment s’ha de pensar 
en les persones, sobretot en les persones, i quan dic persones dic individualitzant, 
arribant a lo que és persones. Evidentment que hi hauran altres tipus de col·lectius que 
puguin tenir interessos, és evident, però sobretot és per les persones i, a més a més, per 
aquestes persones aquestes actuacions, tal com ha dit el company Ferran Gontán, les 
hem de deixar de cantó, crec que ja ha arribat el moment de que això s’acabi, s’ha 
d’acabar, això no vol dir que a partir d’avui tampoc li donem el vist-i-plau a tot el que 
es faci, vull dir no, evidentment haurem de respectar els nostres idearis, haurem de 
respectar els compromisos que tenim amb les persones que ens fan costat i, per tant, 
poder emetre les valoracions i el sentit del nostre vot ha d’anar encaminat així. Per tant, 
els hi prego a que siguin, no vull predisposar que avui tornarà ha passar com altres 
vegades, voldria equivocar-me i ser jo l’equivocat, voldria pensar de que no, de que 
avui no passarà això, em costa pensar-ho, però crec que hi han persones, que hi han cors 
que deuen de pensar per avui i pel futur i que obraran en conseqüència. 
 
Pren la paraula la regidora senyora ISART: Em fa pensar que no se’n recorda del meu 
nom, ja que no me’l ha dit, però bé. Aclarint molts dubtes, doncs, nosaltres votarem en 
contra veient que no és clar i més degut a les últimes intervencions, a les últimes 
trucades i els últims dos dies, que amb la precisió que hem tingut, i en aquest moment 
parlo també per la Vanesa, que hem tingut la Vanesa i jo. Està parlant senyor Alcalde 
d’interessos personals, li diria no sé si segurament ja indagat sobretot lo que jo pugui 
tenir i com haurà vist a mi no se m’ha augmentat el patrimoni, vull dir, no en tinc cap 
d’interès en això ni perquè s’aprovi. I bé, informació?, diu que hem tingut informació?, 
li recordo que en un moment que nosaltres varem votar que sí que estàvem al govern, no 
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se’ns va informar, vull dir, perquè havíem de votar que sí i sinó ens agradava ens 
aguantàvem, i els aclariments eren pocs, clar, sempre hi han paraules en contra i 
evidentment quan estan al govern, però si que li vull dir, doncs això, que la Junta 
Informativa de Ple, que varem fer el dijous va durar vint minuts, jo crec que amb vint 
minuts es poden explicar tots aquests punts del Ple, per tant, penso que realment quan hi 
han punts que són una miqueta feixucs potser s’haurien d’explicar una mica més bé. 
 
Respon el senyor ALCALDE: Només li dic que vostè va ser la primera que va marxar 
corrents. La Junta dura el que volen els seus membres i el que volen vostès que duri, en 
teoria, la Comissió Informativa del Ple ha de servir perquè tothom faci les preguntes i si 
hi ha algun punt que algú té dubte es parla. Però és que em sobte que digui que no sap 
de que va quan vostè ho va votar una vegada, no?, i tots els regidors que hi ha aquí que 
formen part del govern saben que aquest tema s’ha parlat per activa i per passiva amb 
els tècnics i amb tothom i vostè continua inventant-se pel·lícules pels seus interessos 
però aquí tots en som testimonis que se’n ha parlat les vegades que ha calgut.  
 
Replica la senyora ISART: Només dic que hi hauria molt que parlar i evidentment aquí 
no és el moment ni el lloc, però evidentment no endegarem aquí un debat. 
 
Pren la paraula el regidor senyor ROSÀS: Nosaltres no ho fem per odi. Nosaltres som 
conscients i volem defensar als ciutadans de les Franqueses. A les Franqueses hi han 
molts locals comercials tancats o bé estan plens d’aparcaments de cotxes, locals que 
podrien ser comercials i s’hi aparquen cotxes. O sigui, que no és que faltin local 
comercials, com vostè diu, per fer poble, potser aquí si que s’hauria d’engegar una altra 
classe de política, potser a la rambla no tenia que haver sigut, com ha sigut, central, 
potser tenia que haver sigut lateral per acostar més la gent als comerços, potser aquí sí 
que haguéssim fet més poble, potser aquí sí que haguéssim defensat més als comerços 
del nostre poble, i dir-li que no tenim cap interès en que la gent hagi d’anar ha aparcar el 
cotxe lluny de casa seva, nosaltres volem que la gent aparqui el cotxe a prop de casa 
seva. No facilitem gens als ciutadans de les Franqueses el fet que hagin d’anar ha 
aparcar el cotxe tres o quatre o cinc o set carrers més enllà de casa seva. Això no 
facilita, ja li vaig dir al Ple passat, que inclús podríem parlar de pujar un nombre de 
places d’aparcament que s’han de destinar, i si els constructors i els arquitectes es 
trenquen una mica les banyes, surten les places d’aparcament, el que passa que és una 
mica més car fer-los soterrats però no estem perjudicant als veïns del municipi. 
 
El senyor ALCALDE manifesta: Bé, jo dic que no sé. Vostè té al costat al senyor 
Ramírez i el senyor Ramírez té un parking i té una assessoria en aquest parking i per 
aparcar el cotxe fa això que diu vostè d’anar uns carrers més enllà. Ho fa això, per tant, 
ell incompleix la norma, perquè te un local comercial a dins d’una casa unifamiliar i 
aparca el cotxe al Passeig Andalusia que està més lluny, i ha de fer això, nosaltres 
volem regularitzar això. Tenim locals comercials aquí a la Rambla mateix que ocupen 
places d’aparcament i incompleixen la normativa perquè no tenen un aparcament 
vinculat, si els obliguen a vincular un aparcament estem proporcionant places 
d’aparcament oficials per habitatge. En quant al tema de la Rambla, vostè bé, és la seva 
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opinió, nosaltres considerem que aquesta no és l’opinió majoritària de la població, com 
ja he dit abans vostès no volien aquesta rambla, volien un altre disseny de la carretera de 
Ribes; vostès no volien que tingués dos sentits de la circulació; volien només un sentit 
de la circulació i nosaltres pensem que això és només el primer pas d’un projecte per fer 
poble; per generar a partir de l’Ajuntament i de l’Ajuntament fins a la Plaça l’Espolsada 
un nucli de poble, com tenen la majoria de pobles, i no té les Franqueses del Vallès, 
perquè realment ha crescut de forma molt desordenada i aquesta és la planificació que hi 
ha hagut, que vostè diu que hi han locals comercials que hi aparca gent, sí, però és que 
el problema és que vostès volen que hi hagin locals comercials a llocs on no passen ni 
cotxes. És a dir, vostès volen matar tot el que és gras. És a dir, hi ha àmbits; hi ha zones; 
hi ha espais; i vostè sap que hi han carrers secundaris d’aquest municipi que no te cap 
sentit que hi hagi un local comercial, i en canvi hi ha espais, àmbits i llocs on si 
obliguem a fer places d’aparcament estem convertint Corró d’Avall i les Franqueses, 
perquè a Bellavista hi ha casos, en una ciutat dormitori, que és el que han construït fins 
ara. Nosaltres volem evitar que a àmbits on es pot desenvolupar l’activitat humana; on 
es poden crear negocis; on es poden implantar negocis; on es poden crear llocs de 
treball; no siguin aparcaments tancats, parets així, i realment estem construint una ciutat 
dormitori on no es pot ni passejar. Per tant, aquest és el nostre plantejament polític i 
aquest és el nostre plantejament de poble i per això pensem que aquesta normativa que 
ja he dit abans, que és així a molts municipis de l’entorn, milloraria i ajudaria a fer 
poble, i aquesta és la nostra postura. Vostès creuen que no s’havia de fer la rambla, que 
això no s’ha de fer, aquesta és la seva manera de fer poble, ja ho hem vist com han fet 
poble fins ara, ciutat dormitori i Corró d’Avall i la part nova de Bellavista no ens podem 
permetre que sigui una ciutat dormitori, sense vida i sense activitat, hi ha d’haver 
activitat i s’ha de permetre que l’activitat comercial i l’activitat econòmica i la creació 
de llocs de treball existeixin i vostès no ho volen, volen portes avall i parkings per tot 
arreu, i hem sembla que no és una manera bona de fer poble, a part de que va contra els 
interessos de molta gent.  
 
Pren la paraula el regidor senyor GONTÁN: És cert que les Informatives duran vint 
minuts però és cert que les Informatives arriben a durar vint minuts perquè han durat 
sempre vint minuts perquè només llegeix l’ordre del dia. 
 
Interromp el senyor ALCALDE: Perdoni, l’anterior a aquesta vostè es va quedar una 
hora i varem estar parlant. Qui vol es queda i qui vol en parla. Perdoni per haver-lo 
tallat. 
 
Continua el senyor GONTÁN: Bàsicament és cert, duren poc però duren poc perquè 
volem. Jo quan tinc que consultar coses les consulto però també és cert que tenim tres 
dies, gairebé quatre, per consultar els papers del Ple i això és la tercera vegada que ve a 
Ple, una en inicial i dues en provisional, per tant, jo crec que hi ha hagut prou temps per 
saber de que va això, haver parlat amb tècnics suficientment i haver-se assessorat. 
D’altra banda també és cert, també van votar a favor les senyores regidores, però és que 
aquí ja la incongruència no ve només de les senyores regidores, ve dels senyors de 
l’oposició de CiU, que ho estan fent simplement per odi, per aconseguir el poder, 
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perquè en veu petita estan dient que quan ells governin immediatament ho aprovaran i 
ho estan dient així. Per tant, senyors, torno a repetir, l’odi no porta enlloc i menys per 
governar. Vostès estan demostrant que no serveixen com a govern, ja ho demostraven 
abans, ho veiem uns pocs, però ara ja és molt evident ho veu tothom, no serveixen per 
governar, perquè només es mouen per l’odi i per l’interès privat i personal. 
 
Comenta el senyor ALCALDE: Ja dic que subscrivia aquesta intervenció. De fet, jo 
com a regidor he estat durant cinc anys a l’oposició i si per les circumstàncies polítiques 
que sigui jo la setmana que ve estic a l’oposició, que és poguessin donar, que no crec 
que es doni i ja li dic que no es donarà, és a dir, nosaltres continuaríem fent el que 
havíem fet durant aquests cinc anys a l’oposició, és a dir, quan algú de l’equip de 
govern, siguin vostès, sigui qui sigui, porti un punt que és d’interès general, que és un 
benefici pel poble, nosaltres hi votarem a favor sempre, i ho dic ara i ho diré quan sigui. 
Si les circumstàncies electorals o les circumstàncies polítiques ens porten, ja dic, la 
setmana que ve o d’aquí un any i mig o quan sigui a l’oposició, nosaltres evidentment 
mai a la vida farem això de votar en contra d’un padró, de votar en contra punts 
d’interès general, i em sembla vergonyós que això sigui així. Molt bé, sinó hi ha cap 
més intervenció passarem a votació. 
 
Finalitzades les intervencions, la Presidència dóna pas a les votacions. 
 
SOTMESA a votació la proposta, és rebutjada per vuit vots a favor dels regidors del 
grup municipal PSC-PM, els regidors senyors JOSEP BADIA i Ma TERESA 
BUIGUES, el regidor del grup municipal ERC-EV-AM i el regidor senyor FERRAN 
JIMÉNEZ, nou vots en contra dels regidors del grup municipal CiU i les regidores 
senyores VANESA GARCIA i Ma DOLORS ISART, i per tant, amb el quòrum legal. 
 
 
 
8. APROVAR PROVISIONALMENT LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA 
GENERAL D'ORDENACIÓ URBANA CONSISTENT EN LA MODIFICACIÓ 
DELS ARTICLES 172.15 I 186 DE LA NORMATIVA, SOBRE LES 
EDIFICACIONS AUXILIARS A L'INTERIOR DEL PATI D'ILLA EN LA ZONA 
RESIDENCIAL EN ILLA TANCADA.- El senyor Secretari llegeix la part dispositiva 
de la proposta presentada per l’Àrea de Política Territorial i Obra Pública: 
 
ATÈS que el Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada el dia 24 de juliol  de 2008, va 
acordar, entre d’altres, aprovar inicialment la modificació puntual del Pla General 
d’Ordenació Urbana consistent en la modificació dels articles 172.15 i 186 de la 
normativa, sobre les edificacions auxiliars a l’interior del pati d’illa en la zona 
residencial en illa tancada, amb els objectius que figuren a la memòria justificativa de la 
modificació, i que són: 
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-         Establir la regulació de les construccions auxiliars en l’interior del pati d’illa 
per a la zona residencial en illa tancada de conformitat amb la normativa del 
planejament general anterior, Pla General d’Ordenació Urbana aprovat 
definitivament en data 10 de maig de 1995 (article 163.2 i 1). 

  
ATÈS que l’expedient va ser exposat al públic durant el període comprès entre els dies 
12 d’agost i 18 de setembre de 2008, segons edictes publicats en el diari AVUI de 13 
d’agost de 2008, en el Butlletí Oficial de la Província núm. 192 i en el Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya núm. 5196, de dates 11 i 18 d’agost de 2008, 
respectivament, i en el tauler d’anuncis de la Corporació, a més de practicar 
notificacions a les Corporacions locals limítrofes, no havent-se presentat durant 
l’esmentat període cap al·legació ni suggeriment. 
  
ATÈS que el Ple de l’Ajuntament, en sessió que va tenir lloc el dia 2 d’octubre de 2008, 
va deixar sobre la taula la proposta d’aprovació provisional de la modificació puntual 
del Pla General d’Ordenació de referència per haver tingut coneixement que la Secció 
Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya, en data 10 d'abril de 2008, havia dictat Sentència en el recurs contenciós 
administratiu núm. 423/2004, contra la desestimació presumpta del recurs d'alçada 
interposat contra els acords de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona de 13 
de novembre de 2002 i 9 d'abril de 2003 que van aprovar definitivament la revisió del 
Pla general d'ordenació de les Franqueses del Vallès, ja que produïdes modificacions 
substancials en l'acte d'aprovació definitiva hauria estat necessari realitzar un nou tràmit 
d'informació pública.  
 
ATÈS que la Comissió d’Urbanisme, en sessió que va tenir lloc el dia 18 de juny de 
2009 va adoptar, entre d’altres, l’acord d’aprovar definitivament, en execució de la 
Sentència recaiguda en el recurs 423/2004 esmentat abans, el Text Refós de la Revisió 
del Pla General d’Ordenació Urbana de les Franqueses del Vallès, publicat en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 5471 de data 25 de setembre de 2009.  
 
VIST el que disposen els articles  59 i 83 del Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme i l'article 52.2.c) del decret legislatiu 
2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local 
de Catalunya, pel que fa a la competència del Ple de la Corporació per a les aprovacions 
inicial i provisional. 
  
AQUESTA Àrea de Política Territorial i Obra Pública proposa al Ple de la Corporació 
l'adopció dels següents,  
  
ACORDS: 
 
Primer.- APROVAR PROVISIONALMENT la modificació puntual del Pla General 
d’Ordenació Urbana consistent en la modificació dels articles 172.15 i 186 de la 
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normativa, sobre les edificacions auxiliars a l’interior del pati d’illa en la zona 
residencial en illa tancada. 
 
Segon.- TRAMETRE l’expedient degudament diligenciat a la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Barcelona  per a la seva aprovació definitiva. 
 
El senyor President obre el torn d’intervencions. 
 
Pren la paraula el regidor senyor GONTÁN: Bàsicament, reiterar absolutament tot el 
que he dit en el punt anterior. 
 
Pregunta el senyor ALCALDE: Ja està? 
 
Pren la paraula la regidora senyora BUIGUES: Jo volia fer un aclariment. Soc regidora 
a temps complert, tinc que dir que mai he aprovat a favor o en contra, mai he votat 
alguna cosa que no conegués abans. En el moment que som regidors a temps complert o 
a mig temps, tenim temps suficient per conèixer allò que es porta Ple i que anem a votar 
si volem fer-ho, és a dir, això no ens pot privar mai de poder tenir aquesta oportunitat. 
També volia fer una reflexió, la política està molt malmesa a tots els nivells, està molt 
malmesa i és una cosa que ens la guanyem una mica a pols, aquí ho veiem últimament 
als Plens. Hi han coses que poden beneficiar a l’equip de govern que toqui i que en 
aquest cas si beneficia a l’equip de govern que toqui es pot negociar, es pot parar, es pot 
votar en contra, però quan hem participat en unes eleccions i ens hem compromès 
davant d’un poble, i hi han temes que afecten a aquest poble, no a l’equip de govern, jo 
crec que hem de ser una mica sensibles perquè tenim un compromís que hem adquirit 
durant aquestes eleccions i a més tenim el compromís de fer valer el que significa 
dignificar, el que significa dedicar-se a la política al nivell que sigui: més alt, més petit. 
Nosaltres votant no, votant sí, adquirim un compromís i aquest compromís no afecta, no 
va malament ni bé per l’equip de govern del moment que sigui, aquest compromís 
afecta als interessos de ciutadans del poble, per tant, jo crec que aquests ciutadans que 
paguen els seus impostos, que estan vivint en aquest poble mereixen un respecte i crec 
que la política mereix també que siguem respectuosos. 
 
Pren la paraula el regidor senyor ROSÀS: Miri senyora Teresa Buigues. Li puc dir que 
jo estic d’acord, li demano aquesta sensibilitat a vostè i al seu govern, per això li 
demanaria que pleguessin i deixessin pas a un nou equip de govern amb majoria, que 
desencalles les coses, tots els temes que hi han encallats aquí a l’Ajuntament. Nosaltres 
en aquest punt ens manifestem amb el mateix que hem dit abans, no cal afegir res més, 
l’única cosa que al Ple passat el senyor Alcalde ens va dir que amb això privàvem que la 
gent pogués tenir una vivenda amb planta baixa, això no és veritat, un 20% del pati no 
fa que es pugui aparcar el cotxe a l’interior del pati, passant pel menjador, passant per la 
cuina o passant no sé per on, vull dir, el tema de l’aparcament és un altre, el tema del 
20%, aquest 20% es pot aprofitar però tancat sinó amb porxo, això és lo que diu el Pla 
General. 
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Respon el senyor ALCALDE: Això és el que diu el Pla General efectivament i això el 
que pretenia, perquè ja veig que votaran en contra, era resoldre un nyap d’aquest Pla 
General, que és que tenim illes de veïns a Bellavista, a Corró d’Avall, que estan 
construïdes en el seu 90% segons el Pla General d’Ordenació Urbana de les Franqueses 
del Vallès de l’any 1983, que en el de l’any 2004 s’ha modificat i resulta que aquest 
10%, 5%, de solars que queden amb un total de molts habitatges, si ara hem d’atorgar la 
llicencia per construir aquest habitatge, fem un nyap, perquè tots tenen una línia límit de 
construcció i ara estem reduint un 20% aquest espai. Per tant, la voluntat de portar 
aquest punt al Ple es resoldre aquest nyap, d’equilibrar els habitatges i no fer 
irregularitats que perjudiquen la ordenació del municipi, l’estètica del municipi. Per 
tant, també si a més a més, si aquest solar que està per edificar, té una façana de quatre 
metres, vostès estan prenent-li un 20% d’habitabilitat en aquella casa, perquè un porxo 
no és una part habitable de la casa, com diu vostè, (sí, i tant). Home, vagi-se’n vostè i 
miri molt a prop de casa seva senyor Torné, vagi vostè al carrer Rioja o un d’aquests, o 
País Vasc, que queden molt pocs solars per construir i vostè sap que els que l’han de fer 
ara no poden arribar on hi han el 90% dels habitatges construïts, s’han de quedar quatre 
metres enrere, això crea una irregularitat en la construcció urbanística que ja a nivell 
estètic, a nivell d’ordenació, a nivell de aprofitament de l’espai, a nivell de coherència, a 
nivell de sentit comú em sembla que no costa res regularitzar i que si com li dic en 
aquestes illes, en aquest cas he posat l’exemple de Bellavista, hi ha un 90% construït, la 
lògica ens diria a tots que acabin igual, que acabin en el mateix punt, que hi càpiga el 
mateix, que no obliguem a un senyor que s’està fent la casa ell mateix, que no té 
recursos, a perdre un 20% del seu habitatge, hem sembla una barbaritat això, i em 
sembla actuar contra els interessos dels veïns de les Franqueses. Em sembla que es 
resoldre un nyap que el Pla General del 2004 entrava en contradicció amb aquest punt 
del Pla General del 1983 i era donar-li una mica de sentit comú, però ja veig que això no 
és el més habitual en aquesta Sala. 
 
Pren la paraula el regidor senyor JIMÉNEZ: No tornaré a donar la mateixa explicació 
que abans però jo em pregunto que hauria passat amb aquest punt i a l’anterior si el vot 
hagués estat secret, només ho deixo en l’aire, probablement el resultat, penso jo, potser 
hauria poder estat diferent però és una suposició personal, clar, no tinc proves. 
 
El senyor ALCALDE manifesta: Doncs miri, és una possibilitat que no havíem 
contemplat i que hem de mirar si la normativa ho permet. Diuen que no. Doncs ja està, 
així aquesta hipòtesi no es podrà comprovar.  
 
Pren la paraula el regidor senyor GONTÁN: Tal com en el punt anterior ha explicat el 
posicionament, el grup municipal de CiU, de perquè votava en contra, voldria saber 
perquè en aquest punt, en aquest punt concret, veuen tanta dificultat a regularitzar una 
cosa que creiem que és una errada i no és una intencionalitat del traspàs del Pla General 
del 1983 al Pla General del 2003. Voldria que aclarissin el perquè votaran en contra. 
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Pren la paraula el regidor senyor ROSÀS: Nosaltres creiem que aquests solars mai han 
tingut aquesta edificabilitat, no l’han tingut mai, en el Pla General anterior no l’ha 
tenien. 
 
Interromp el senyor ALCALDE: Són il·legals doncs? No, no, el 90% dels habitatges de 
les illes del Passeig Andalusia fins al carrer Girona, són il·legals? Han donat llicencies 
vostès en contra del Pla General? Les han donades? Són il·legals aquests habitatges? 
Estem parlant de, jo diria, que centenars d’habitatges. Si això que diu es veritat, vostès 
han donat llicencies en contra de l’ordenació i estan construïts fins allà, vull dir. 
 
Continua el senyor ROSÀS: Nosaltres, si em deixa parlar, creiem que no l’han tingut 
mai aquesta edificabilitat, aquests solars que hi han per edificar. Si n’hem a un altre cas, 
al turó de les mentides, hi havia un solar, d’una hectàrea i pico de terreny, que podien 
construir una casa, després com que no ho van fer al seu temps, quan es va fer la 
modificació del Pla General no han pogut edificar aquesta casa, i ho havien tingut però 
no l’ha tenen, i aquest Pla General va ser revisat pel Manel Torres Capell, l’arquitecte 
municipal, vull dir, ningú va dir que fossin contradictoris, sinó que hi va haver la 
voluntat de regular-ho perquè hi havia una escapatòria que tothom s’hi agafava però no 
és que tinguessin aquesta edificabilitat sinó que s’hi agafaven, fins que vam dir –“bé, 
regulem i acabem d’una vegada”- i ho vam posar, en comptes de treure-ho, vam deixar 
doncs que es fes un cobert, amb això no trenca l’estètica de tot el carrer que diu vostè a 
l’interior del pati d’illes, està tapat, hi han unes columnes i està tapat, l’única cosa que 
no tanca, no el poden tancar, però sàpiga que aquesta edificabilitat aquest solar no la 
tenia. 
 
Respon el senyor ALCALDE: Aquest solar la va deixar de tenir a partir del Pla General 
del 2004 però el 90% d’habitatges de la mateixa illa la tenen i sinó la tenen és que van 
donar llicencies irregulars, no sé. Sí, sí, però ens trobem amb això, ens trobem que 
queda molt poc per acabar aquesta illa i no els podem deixar acabar aquest quatre 
metres de diferencia amb la resta de totes les illes. 
 
Pren la paraula el regidor senyor GONTÁN: La pregunta és clara. Perquè mentre vostès 
van ser al govern fins que va canviar el Pla General van permetre que això passés? La 
pregunta és clara, perquè van permetre que això passés?  
 
Respon el regidor senyor ROSÀS: Jo ja l’he contestat. 
 
Continua el senyor GONTÁN: No, no, no has contestat. No han contestat, i si has 
contestat dient que hi havia un escletxa, perquè has regularitzat en contra en lloc de 
regularitzar-ho tot per igual? Que hi estaves tu de regidor d’urbanisme. Respon, perquè 
heu regularitzat cap a una banda i no cap a l’altre? Li preguntava a ell, senyor Torné, ja 
sé que vostè va xerrant per sota i va comentant coses, però li preguntava a ell que era el 
regidor d’urbanisme, no vol contestar? Molt bé, queda clar que és evidentment una 
qüestió d’odi. 
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Intervé el senyor ALCALDE: Molt bé, passaríem a votació. 
 
Finalitzades les intervencions, la Presidència dóna pas a les votacions. 
 
SOTMESA a votació la proposta, és rebutjada per vuit vots a favor dels regidors del 
grup municipal PSC-PM, els regidors senyors JOSEP BADIA i Ma TERESA 
BUIGUES, el regidor del grup municipal ERC-EV-AM i el regidor senyor FERRAN 
JIMÉNEZ, nou vots en contra dels regidors del grup municipal CiU i les regidores 
senyores VANESA GARCIA i Ma DOLORS ISART, i per tant, amb el quòrum legal. 
 
 
9. APROVAR DONAR PUBLICITAT A LES DECLARACIONS 
D'ACTIVITATS I DE BÉNS PATRIMONIALS DELS REGIDORS I REGIDORES 
DE LA CORPORACIÓ.- El senyor Secretari llegeix la part dispositiva de la proposta 
presentada per l’Alcaldia: 
 
ATÈS que el Ple de l’Ajuntament, en sessió que va tenir lloc el dia 26 de novembre de 
2009, va adoptar, entre d’altres, els següents acords:  
 
“Primer.- DONAR-SE PER ASSABENTADA la Corporació del contingut de la 
Disposició addicional novena de la llei 8/2007, de 28 de maig, del Suelo (avui Reial 
Decret Legislatiu 2/2008, de 20 de juny) en allò que fa referència a l’ampliació del 
contingut i al règim de publicitat de les declaracions de béns i activitats dels càrrecs 
electes locals. 
 
(...) 
 
Tercer.- REQUERIR els serveis jurídics municipals per tal que elaborin una proposta 
d’acord per a que, una vegada actualitzades les dites declaracions, es doni compliment 
al règim de publicitat establert als paràgrafs quart i cinquè de la dita Disposició 
Addicional que s’han transcrit anteriorment.(...)” 
 
ATÈS que els esmentats paràgrafs quart i cinquè de la disposició addicional estableixen, 
literalment el següent:  
 
“Las declaraciones anuales de bienes y actividades serán publicadas con carácter anual, 
y en todo caso en el momento de la finalización del mandato, en los términos que fije el 
Estatuto municipal. 
 
Tales declaraciones, efectuadas en los modelos aprobados por los plenos respectivos, se 
llevarán a cabo antes de la toma de posesión, con ocasión del cese y al final del 
mandato, así cuando se modifiquen las circunstancias de hecho.” 
 
DE CONFORMITAT amb l’informe de la Secretaria municipal, l’equip de govern 
proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents 
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ACORDS: 
 
Primer.- APROVAR que les declaracions de béns i d’activitats dels regidors d’aquesta 
Corporació es publicaran, a partir d’aquest any de 2010, amb caràcter anual (i a la 
finalització del mandat corporatiu), de forma íntegra, a la pàgina web municipal, per 
tal de donar compliment efectiu a allò que disposa la Disposició addicional novena de 
la llei 8/2007, de 28 de maig, del Suelo (avui Reial Decret Legislatiu 2/2008, de 20 de 
juny), sens perjudici del règim de publicitat que en el seu dia pugui establir la nova Llei 
dels Governs Locals actualment en tràmit.  
 
Segon.- APROVAR el nou model (ampliat) de la declaració de béns patrimonials que 
figura com a annex al present dictamen, segons allò que disposa la indicada disposició 
addicional del RDLeg 2/2008, de 20 de juny. 
 
Tercer.- NOTIFICAR-HO a tots els regidors i regidores municipals, a l’Interventor 
municipal, al Secretari de l’ajuntament  i al departament de Comunicació. 
 
El senyor President obre el torn d’intervencions. 
 
Pren la paraula el regidor senyor GONTÁN: Ahir després de mirar-me l’expedient vaig 
fer una consulta al Secretari, perquè em semblava que, no perquè no s’hagin de publicar 
els comptes o els bens patrimonials dels regidors i regidores de la Corporació, sinó en el 
sentit de mantenir i complir la Llei de Protecció de Dades. Com bé a fet i com crec que 
ho ha de fer, el senyor Secretari ha consultat a la Diputació i m’ha fet arribar el 
comentari de que la Diputació ho estudiaria perquè hi veia coses que no ho havíem 
previst encara. Per tant, jo demano que aquest punt quedi sobre la taula fins que la 
resolució de la Diputació ens doni més garanties. Ve d’un Ple perquè sembla ser que la 
Diputació dintre de la setmana que ve ho tindrem resolt, doncs jo crec que fora bo 
deixar-ho pel proper Ple i tenir les dades correctes. 
 
Respon el senyor ALCALDE: No ho sé, jo em pensava que vostè faria una esmena. Jo 
crec que les declaracions patrimonials i de participació en activitats, aquesta és una 
iniciativa, que com vostè sap, els membres d’aquest equip de govern varem portar al Ple 
perquè consideràvem que s’havia de donar una imatge de transparència i no teníem, 
evidentment, res que amagar, considerem que, com ha explicat la senyora Buigues, 
davant de la descaradura de la política en determinats àmbits pensàvem que era un acte 
de transparència de dir –“mira, tenim això, aquests són els nostres béns, aquestes són les 
nostres propietats, són les mateixes que teníem abans d’entrar en política i aquestes són 
les nostres participacions en empreses i aquestes és la nostra declaració de renda”-, no 
sé, vostè diu de deixar-ho sobre la taula per la Llei de Protecció de Dades. Jo crec que el 
Govern Central, el Congrés dels Diputats, el Parlament de Catalunya, tot això hi és, tal i 
com ho plantegem nosaltres, jo no ho deixaria sobre la taula, no sé, ara tampoc vull, és a 
dir, potser no ve d’un mes que ho fem, però jo penso que ho hem de fer. 
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Continua el senyor GONTÁN: Potser no m’he explicat prou bé. El que vull dir és, 
evidentment, ja vam dir que sí i votarem que sí a que hi hagi transparència i d’això. El 
problema és que segons la proposta s’ha de fer publica la declaració d’activitats i béns 
patrimonials dels regidors i regidores de la Corporació, molt bé, això implica que jo en 
aquest ajuntament haig de deixar fins i tot els números de compte corrent que són meus, 
jo crec que això queda, fins i tot la meva adreça personal, i crec que això no ha de ser 
públic, per tant, entenc que aquí pot haver-hi un incompliment de la Llei de Protecció de 
Dades, i era en aquest sentit la meva consulta, no evidentment no en que no es fes 
públic el meu patrimoni, no fer públic el que vaig fer en declaració jurada quan vaig 
entrar ni el que faré quan surti, ni el que tinc ara, és més, les esmenes anaven una mica 
més enllà però davant d’aquest dubte que ha generat la Diputació, el que jo demanava 
era retirada per no incomplir en una Llei de Protecció de Dades o tenir el risc aquest i 
que quedi clar exactament que és el que apareixerà públic en la web municipal i que 
nosaltres reclamarem que sigui un cop l’any, al primer butlletí de l’any, aparegui la 
declaració patrimonial també de tots els regidors i regidores d’aquest ajuntament, però 
amb la garantia de la protecció de dades. 
 
Pren la paraula el regidor senyor JIMÉNEZ: Per fer un aclariment amb el tema dels 
comptes. A veure, aquí el que ens està demanant són els béns patrimonials, per tant, és 
una qüestió que es pot quantificar. És evident que si un té una inversió amb una entitat 
bancària el que ha de manifestar és que té aquella inversió en l’entitat bancària, perquè 
jo posaria un exemple: la llibreta que tenim de l’ús diari o el compte corrent que tenim 
diari, evidentment és inviable fer-ho perquè és que hauríem de fer modificacions 
puntuals cada dia, o sigui, per tant, hi han situacions en les que no poden estar. Això és 
una qüestió de patrimoni, vostè té una inversió en fons d’inversió, té un termini fixa, té 
tal, això sí que ho ha de declarar perquè forma part d’un patrimoni, o si té un bé 
immoble. 
 
Respon el senyor GONTÁN: Però en el full que se’ns farà omplir consta tota aquesta 
sèrie de dades. Si fem pública la declaració d’activitats patrimonials, venia el dubte en 
aquí. El full que nosaltres farem si s’ha de publicar integra genera un problema de 
indefensió cap als regidors, per tant, anava per aquí el sentit d’això. 
 
Interromp el senyor JIMÉNEZ: Per tant, el que hauríem de fer és, jo pensava de que tal 
com ho ha dit de que hi hauria aquesta proposta, es dir primer en tot cas, que ho 
aprovem però que el Secretari només faci publicar el que realment es fa publicar 
qualsevol administració de la mateixa categoria que el nostre o superior, exactament el 
mateix, que aquí no ara siguem diferents als altres. 
 
Manifesta el senyor GONTÁN: Aquesta va ser la meva petició al Secretari, va general 
el dubte en una qüestió concreta i, per tant, com bé ha fet, ha consultat a la Diputació. 
La Diputació no ho ha deixat clar i diu que ho estudiarà i que dilluns o dimarts o 
dimecres de la setmana que ve donarà resposta. 
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Continua el senyor JIMÉNEZ: Però és que és claríssim. O sigui, si diem que hem 
d’aprovar-ho d’acord a la legislació vigent, quina consulta s’ha de fer enlloc?, senyor 
Secretari si em vol contestar vostè, si afegim aquest fet, quin dubte ens pot generar? Si 
voldrem complir amb el que ens diu la llei? 
 
Respon el senyor SECRETARI: Dubte no n’hi havia cap, hi havia la voluntat de 
demanar l’experiència que podien tenir ells, perquè tenen diputats provincials, perquè 
tenen funcions d’assessorament a les Corporacions Locals, i perquè el senyor Gontán 
plantejava una cosa, crec, que molt sensata, vull dir que no s’arribés amb mala voluntat 
a saber dades personals de regidors que no tenen perquè saber-se. I aquí dubtes no 
gaires, es tracta simplement de conciliar tots els interessos. Això és la primera vegada 
que ho fem i, per tant, hem cregut oportú de consultar la Diputació, jo ni tant sols vaig 
demanar-li a l’Alcalde si podia fer-ho perquè vaig pensar que em diria que sí, aleshores 
ho hem fet ràpid, va ser això ahir a la tarda, aquest mati ens han trucat i anaven una 
mica despistats amb el tema perquè potser no van passar a la persona adequada o potser 
jo no li he sabut explicar millor. Jo volia treure una mica de dramatisme al tema, és a 
dir, jo crec que s’ha de publicar, que s’ha de publicar amb molta extensió i que 
l’Agència de Protecció de Dades es va pronunciar sobre aquest tema a l’any 2007, jo no 
he pogut accedir aquesta a la informació i no us puc informar millor però diria que es 
modificaria ben poc, aquest model que els proposem aprovar es modificaria ben poc 
respecte al que tenim previst però em semblava que la consulta s’havia de fer perquè un 
regidor ho demanava i jo no soc, evidentment, l’única persona que pugui tenir una 
opinió sobre aquest tema, pot haver-hi altres tècnics que considerin que jo vaig errat, per 
això l’he feta la consulta. 
 
Intervé el senyor ALCALDE: No sé, jo penso que podríem portar-ho amb aquesta 
esmena que digui que ens comprometen a complir la Llei de Protecció de Dades. Jo 
penso que no és necessari quan declara un bé immoble dir l’adreça, m’explico, és pot 
dir el municipi, els metres quadrats i les característiques. Quan algú declara un bé 
econòmic o una activitat, potser no és necessari donar el número de compte, es pot 
donar l’entitat, no sé. 
 
Interromp el regidor senyor GONTÁN: Una esmena en el sentit de que s’acatarà la Llei 
de Protecció de Dades, que no podem eximint-se d’això i que a més a més, es seguiran 
els criteris que marqui la Diputació, la setmana que ve, i una altra esmena que és la que 
afegia que aquesta declaració es fes pública cada any en el primer butlletí anual perquè 
segons consta a la llei, s’ha de fer una declaració anual, per tant, podríem acceptar-ho 
sempre i quan seguíssim les recomanacions de la Diputació, del que digui la Diputació. 
 
Continua el senyor ALCALDE: No sé, a mi em sembla que sí, jo encantat. 
 
Comenta el regidor senyor JIMÉNEZ: Però la Diputació no ha de ser el referent, el 
referent ha de ser la Llei. 
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Respon el senyor ALCALDE: Això està clar, la Llei està per sobre de l’informe, d’això 
no hi ha cap mena de dubte. Per tant, acceptem aquestes esmenes i ho portem a votació. 
 
Finalitzades les intervencions, la Presidència dóna pas a les votacions. 
 
SOTMESA a votació la proposta, és rebutjada per vuit vots a favor dels regidors del 
grup municipal PSC-PM, els regidors senyors JOSEP BADIA i Ma TERESA 
BUIGUES, el regidor del grup municipal ERC-EV-AM i el regidor senyor FERRAN 
JIMÉNEZ, nou vots en contra dels regidors del grup municipal CiU i les regidores 
senyores VANESA GARCIA i Ma DOLORS ISART, i per tant, amb el quòrum legal. 
 
Intervé el senyor ALCALDE: D’això deduïm tots plegats que aquí suposo que hi ha 
l’intenció d’amagar coses perquè sinó no tindrien cap inconvenient, sinó el que farien 
vostès es declarar el que tenen com té l’intenció aquest equip de govern. 
 
Finalitzada l’intervenció, la Presidència dóna pas al següent punt de l’ordre del dia. 
 
10. APROVAR EL COMPTE GENERAL DE L'AJUNTAMENT, ELS SEUS 
ORGANISMES AUTÒNOMS I LES SOCIETATS DE CAPITAL PÚBLIC 
CORRESPONENT A L'EXERCICI DE 2007.- El senyor Secretari llegeix la part 
dispositiva de la proposta presentada per l’Àrea de Planificació Econòmica i Règim 
Interior: 
 
ATÈS que per part de la Intervenció s’ha procedit a formar els estats i comptes anuals 
de l’Ajuntament, dels seus organismes autònoms i de les societats mercantils de capital 
íntegrament local, corresponents a l’exercici de 2007, comprensius de totes les 
operacions pressupostàries, independents i auxiliars, patrimonials i de tresoreria, dutes a 
terme durant aquell exercici, de conformitat amb allò que disposen els articles 208 i 
següents del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text 
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i les regles 413 i següents de la 
Instrucció de Comptabilitat per a l’Administració Local, aprovada per Ordre de 27 de 
juliol de 1990 del Ministeri d’Economia i Hisenda i el que estableix l’Ordre EHA 
4041/2004, de 23 de novembre, per la que s’aprova la Instrucció del Model Normal de 
Comptabilitat. 
 
ATÈS que aquests estats i comptes anuals han estat informats favorablement per la 
Intervenció i per la Comissió Especial de Comptes d’aquest Ajuntament. 
 
ATÈS que aquests estats i comptes anuals han estat exposats al públic per un termini de 
quinze dies i vuit mes mitjançant edicte inserit en el Butlletí Oficial de la Província, 
núm. 72 de 25 de març de 2009.  
 
D’acord amb allò que estableix l’article 212.4 del referit Text Refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, aquesta àrea de Planificació Econòmica i Règim 
Interior proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents  
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ACORDS: 
 
Primer.- APROVAR els estats i comptes anuals de l’Ajuntament, del Patronat 
Municipal d’Esports, del Patronat Municipal de Cultura, de la societat Les Franqueses 
Entorn Verd SA i de la societat Les Franqueses Dinamització Econòmica SL, 
corresponents a l’exercici de 2007. 
 
Segon.- RENDIR els esmentats comptes de la Corporació, esdevinguts com a resultat 
de l’exercici econòmic 2007, a la Sindicatura de Comptes de Catalunya. 
 
El senyor President obre el torn d’intervencions. 
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE: A veure, els membres de l’equip de govern 
condicionem el vot en aquest punt, al vot que puguin fer els responsables del govern 
quan eren responsables i aquests comptes, com molt bé han sentit vostès, són els 
comptes de l’any 2007. Nosaltres portem aquest punt a Ple perquè tenim l’obligació 
davant la Sindicatura de Comptes de fer-ho, és a dir, que no sigui que la Sindicatura de 
Comptes digui en aquest govern que això no s’ha portat a Ple, nosaltres ho portem a 
Ple, però evidentment els màxims responsables dels comptes de l’any 2007 són els 
representants de Convergència i Unió i des d’aquest punt de vista nosaltres volem que 
consti en acta i que quedi molt clar que el que no farem nosaltres es votar a favor uns 
comptes que no avalen ni els mateixos que els van portar a terme, que ni ells mateixos 
responen per ells votant-hi en contra, per tant, el nostre vot i que consti en acta de cara 
a l’informe que pugui haver i davant, si algú en cap moment decideix demanar 
responsabilitats, que el nostre vot està condicionat per això.  
 
Pren la paraula el regidor senyor JIMÉNEZ: Únicament dir que el 2007 va ser un any 
compartit. 
 
Responen varis regidors de CiU: No. 
 
Respon el senyor ALCALDE: No, nosaltres varem entrar al govern, sinó recordo 
malament, al 28 de març de 2008, per tant el 2007 és un any en que els comptes són 
100% responsabilitat del govern de Convergència i Unió. 
 
Finalitzades les intervencions, la Presidència dóna pas a les votacions. 
 
SOTMESA a votació la proposta, és rebutjada per un vot a favor del regidor senyor 
FERRAN JIMÉNEZ, nou vots en contra dels regidors del grup municipal CiU i les 
regidores senyores VANESA GARCIA i Ma DOLORS ISART, set abstencions dels 
regidors del grup municipal PSC-PM, els regidors senyors JOSEP BADIA i Ma 
TERESA BUIGUES, i el regidor del grup municipal ERC-EV-AM, i per tant, amb el 
quòrum legal.  
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Intervé el senyor ALCALDE: Trametem amb el que declarat en acta a la Sindicatura de 
Comptes i als Òrgans corresponents, afegint el que jo he dit i sinó ha quedat clar ho dic 
ara, que ni els propis responsables i executors d’aquests comptes els avalen i voten a 
favor, i per això condicionem el nostre vot en aquest aspecte. 
 
Pren la paraula la regidora senyora BUIGUES: Abans de passar a les mocions, jo 
voldria remarcar i voldria que constés en acta, el vot que s’ha exercit en aquesta Sala 
amb els temes patrimonials en contra de la llei que és de superior rang en aquest propi 
Ajuntament, m’agradaria que constés en acta l’estupor davant d’una actuació 
manifestament arbitrària. 
 
Finalitzades les intervencions, la Presidència dóna pas al següent punt de l’ordre del dia. 
 
 
11. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CiU DE SUPORT A 
L'EDITORIAL DELS DIARIS CATALANS SOBRE LA DIGNITAT CATALANA, 
EN RELACIÓ A LA SENTÈNCIA DE L'ESTATUT QUE HA DE DICTAR EL 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.- El senyor Secretari llegeix la part dispositiva de 
la moció presentada per CiU: 
 
En data de 26 de novembre de 2009, els principals mitjans de comunicació escrits de 
Catalunya van publicar una editorial amb el títol “La dignitat de Catalunya”, que diu el 
següent: 
 
La dignitat de Catalunya 
 
“Després de gairebé tres anys de lenta deliberació i de contínues maniobres tàctiques 
que han malmès la seva cohesió i han erosionat el seu prestigi, el Tribunal 
Constitucional pot estar a punt d’emetre sentència sobre l’Estatut de Catalunya, 
promulgat el 20 de juliol de 2006 pel cap de l’Estat, el rei Joan Carles, amb el següent 
encapçalament: “Sapigueu: que les Corts Generals han aprovat, els ciutadans de 
Catalunya han ratificat en referèndum i jo vinc a sancionar la llei orgànica següent”. 
Serà la primera vegada des de la restauració democràtica de 1977 que l’alt tribunal es 
pronuncia sobre una llei fonamental ratificada pels electors. L’expectació és alta. 
 
L’expectació és alta i la inquietud no és escassa davant l’evidència que el Tribunal 
Constitucional ha estat empès pels esdeveniments a actuar com una quarta cambra, 
confrontada amb el Parlament de Catalunya, les Corts Generals i la voluntat ciutadana 
lliurement expressada a les urnes. 
 
Repetim, es tracta d’una situació inèdita en democràcia. Hi ha, no obstant, més motius 
de preocupació. Dels dotze magistrats que componen el tribunal, només deu podran 
emetre sentència, ja que un (Pablo Pérez Tremps) està recusat després d’una tèrbola 
maniobra clarament orientada a modificar els equilibris del debat, i un altre (Roberto 
García-Calvo) ha mort. Dels deu jutges amb dret a vot, quatre continuen en el càrrec 
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després del venciment del seu mandat, com a conseqüència del sòrdid desacord entre el 
govern central i l’oposició sobre la renovació d’un organisme definit recentment per 
José Luis Rodríguez Zapatero com el “cor de la democràcia”. Un cor amb les vàlvules 
obturades, ja que només la meitat dels seus integrants estan avui lliures de contratemps 
o de pròrroga. Aquesta és la cort de cassació que està a punt de decidir sobre l’Estatut 
de Catalunya. Per respecte al tribunal –un respecte sens dubte superior al que en 
diverses ocasions aquest s’ha mostrat a ell mateix- no farem més al·lusió a les causes 
del retard de la sentència. 
 
La definició de Catalunya com a nació al preàmbul de l’Estatut, amb la consegüent 
emanació de “símbols nacionals” (que potser no reconeix la Constitució, al seu article 2, 
una Espanya integrada per regions i nacionalitats?); el dret i el deure de conèixer la 
llengua catalana; l’articulació del Poder Judicial a Catalunya, i les relacions entre l’Estat 
i la Generalitat són, entre altres, els punts de fricció més evidents del debat, d’acord amb 
les seves versions, ja que una part significativa del tribunal sembla que està optant per 
posicions irreductibles. Hi ha qui torna a somiar amb cirurgies de ferro que tallin de 
soca-rel la complexitat espanyola. Aquesta podria ser, lamentablement, la pedra de toc 
de la sentència. 
 
No ens confonguem, el dilema real és avanç o retrocés; acceptació de la maduresa 
democràtica d’una Espanya plural, o el seu bloqueig. No només estan en joc aquest o 
aquell article, està en joc la mateixa dinàmica constitucional: l’esperit de 1977, que va 
fer possible la pacífica Transició. Hi ha motius seriosos per a la preocupació, ja que 
podria estar madurant una maniobra per transformar la sentència sobre l’Estatut en un 
verdader tancament amb pany i forrellat institucional. Un enroc contrari a la virtut 
màxima de la Constitució, que no és altra que el seu caràcter obert i integrador. El 
Tribunal Constitucional, per tant, no decidirà únicament sobre el plet interposat pel 
Partit Popular contra una llei orgànica de l’Estat (un PP que ara es reaproxima a la 
societat catalana amb discursos constructius i actituds afalagadores). L’alt tribunal 
decidirà sobre la dimensió real del marc de convivència espanyol, és a dir, sobre el més 
important llegat que els ciutadans que van viure i van protagonitzar el canvi de regim a 
finals dels anys setanta transmetran a les joves generacions, educades en llibertat, 
plenament inserides en la complexa supranacionalitat europea i confrontades als reptes 
d’una globalització que relativitza les costures més rígides del vell Estat nació. Estan en 
joc els pactes profunds que han fet possible els trenta anys més virtuosos de la història 
d’Espanya. I arribats a aquest punt és imprescindible recordar un dels principis 
vertebradors del nostre sistema jurídic, d’arrel romana: “Pacta sunt servanda”, els pactes 
s’han de complir. 
 
Hi ha preocupació a Catalunya i cal que tot Espanya ho sàpiga. Hi ha alguna cosa més 
que preocupació. Hi ha un creixent atipament per haver de suportar la mirada irada dels 
que continuen percebent la identitat catalana (institucions, estructura econòmica, idioma 
i tradició cultural) com el defecte de fabricació que impedeix a Espanya assolir una 
somiada i impossible uniformitat. Els catalans paguen els impostos (sense privilegi 
foral); contribueixen amb el seu esforç a la transferència de rendes a l’Espanya més 
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pobra; afronten la internacionalització econòmica sense els quantiosos beneficis de la 
capitalitat de l’Estat; parlen una llengua amb més pes demogràfic que el de diversos 
idiomes oficials a la Unió Europea, una llengua que en lloc de ser estimada, resulta 
sotmesa tantes vegades a l’obsessiu escrutini de l’espanyolisme oficial. I acaten les lleis, 
per descomptat, sense renunciar a la seva pacífica i provada capacitat d’aguant cívic. 
Aquests dies, els catalans pensen, sobretot, en la seva dignitat; convé que se sàpiga. 
 
Estem en vigílies d’una resolució molt important. Esperem que el Constitucional 
decideixi atenent les circumstàncies específiques de l’assumpte que té entre mans –que 
no és sinó la demanda de millora de l’autogovern d’un vell poble europeu-, recordant 
que no existeix la justícia absoluta, sinó només la justícia del cas concret, raó per la qual 
la virtut jurídica per excel·lència és la prudència. Tornem a recordar-ho: l’Estatut és 
fruit d’un doble pacte polític sotmès a referèndum. Que ningú es confongui, ni 
malinterpreti les inevitables contradiccions de la Catalunya actual. Que ningú erri el 
diagnòstic, per molts que siguin els problemes, les desafeccions i les contrarietats. No 
som davant d’una societat feble, postrada i disposada a assistir impassible al 
deteriorament de la seva dignitat. No desitgem pressuposar un desenllaç negatiu i 
confiem en la probitat dels jutges, però ningú que conegui Catalunya posarà en dubte 
que el reconeixement de la identitat, la millora de l’autogovern, l’obtenció d’un 
finançament just i un salt qualitatiu en la gestió de les infraestructures són i continuaran 
sent reclamacions tenaçment plantejades amb un amplíssim suport polític i social. Si és 
necessari, la solidaritat catalana tornarà a articular la legítima desposta d’una societat 
responsable”. 
 
Aquesta Editorial ha rebut nombroses adhesions de diferents institucions i entitats de la 
societat civil de Catalunya i, per això, és bo i necessari que els ajuntaments també si 
sumin per la seva legítima funció cívica i institucional. 
 
En relació als antecedents exposats els sotasignants proposem al ple l’adopció dels 
següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- INSTAR a l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès que s’adhereixi a 
l’Editorial publicat pels diaris editats a Catalunya, amb data de 26 de novembre de 
2009 amb el títol “La dignitat de Catalunya” i que fa referència a la Sentència que el 
Tribunal Constitucional ha d’emetre sobre l’Estatut de Catalunya. 
 
Segon.- COMUNICAR l’adopció d’aquests acords al Parlament de Catalunya, al 
Govern Espanyol i a les entitats municipalistes de Catalunya (FMC i ACM). 
 
 
El senyor President obre el torn d’intervencions. 
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Pren la paraula el regidor senyor ROSÀS: Nosaltres portem aquesta moció perquè 
creiem que va ser una iniciativa molt bona, que va sortir no de la classe política sinó 
de les editorials, que a darrera pot haver o no hi pot haver grups polítics però creiem 
que va ser molt bona iniciativa i creiem que com polítics li hem de donar aquest suport 
que es mereix. 
 
Respon el senyor ALCALDE: Jo li contestaria que s’apliquin això als altres punts de 
l’ordre del dia que voten, que per dignitat, per interès general, per importància, també 
hi votin a favor, perquè nosaltres hi votarem a favor. 
 
Finalitzades les intervencions, la Presidència dóna pas a les votacions. 
 
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per setze vots a favor dels regidors dels 
grups municipals PSC-PM, CiU i ERC-EV-AM, i els regidors senyors Ma TERESA 
BUIGUES, VANESA GARCIA, Ma DOLORS ISART i FERRAN JIMÉNEZ, una 
abstenció del regidor senyor JOSEP BADIA, i per tant, amb el quòrum legal.  
 
 
12. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CiU SOBRE 
MESURES CONCRETES PER PERSONES AMB DISCAPACITAT.- El senyor 
Secretari llegeix la part dispositiva de la moció presentada per CiU: 
 
Hi ha diverses definicions de la dependència, entre les que cal destacar la que es va fer 
en Consell d’Europa el 1998: “Estat en que es troben persones que, per raons de manca 
o pèrdua de capacitat física, psíquica o intel·lectual requereixen atenció o ajuda per tal 
de realitzar les activitats de la vida diària”. 
 
La discapacitat implica dependència, perquè aquelles persones amb un Grau de 
discapacitat, sigui quin sigui, o bé física o mentalment tenen una funció bàsica limitada 
respecte de la mitjana o anul·lada per complet. 
 
El dia 4 de desembre és el dia Internacional de les persones amb discapacitat, un dia de 
reivindicació, entre altres, per a la igualtat d’oportunitats d’aquest col·lectiu. Des de les 
administracions cal treballar impulsar polítiques de promoció de l’autonomia personal i 
d’igualtat d’oportunitats en aquest col·lectiu. 
 
Recentment el Govern de la Generalitat de Catalunya, des de la Conselleria d’Acció 
Social i Ciutadania, ha presentat el carnet de persona amb discapacitat. Un carnet que 
suposa un avenç però que no atorga millores substancials.  
 
Des de l’administració cal anar més enllà, cal treballar per una societat més accessible, 
donar més autonomia personal i igualtat d’oportunitats a les persones amb discapacitat, i 
en definitiva, complir amb la convenció sobre els drets de les persones amb discapacitat. 
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En relació als antecedents exposats als sotasignants proposem al Ple l’adopció dels 
següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- INSTAR al govern de la Generalitat a: 
 

- Reduir a un termini màxim de dos mesos l’obtenció del certificat de discapacitat 
que, en l’actualitat, es triga més de 14 mesos en tramitar (en alguns casos més 
de 20 mesos). Aquest certificat serveix per a l’obtenció de la plaça 
d’aparcament, de les reduccions en la declaració de la renda, etc. 

- El carnet hauria d’unificar totes les acreditacions de les situacions de 
discapacitat. 

- Augmentar les ajudes tècniques per a persones amb discapacitat, amb l’objectiu 
d’oferir més autonomia personal. La previsió del pressupost per al 2010 en 
aquest àmbit significa que s’hauran reduït els beneficiaris gairebé al 50%. Així 
doncs, per a l’any vinent es preveuen 8.609 beneficiaris quan al 2008 eren 
15.256. 

- Augmentar els assistents personals per a l’atenció, a través de la llei de la 
dependència, a les persones amb discapacitat. També és una mesura que aniria 
en la línia de promoure l’autonomia personal i la vida independent de les 
persones en situació de dependència. 

- Augmentar les mesures per a la incorporació al món laboral de les persones 
amb discapacitat, tant a l’empresa ordinària com a través dels centres especials 
de treball. Cal tenir en compte que s’ha produït una pèrdua de llocs de treball 
pel tancament de centres especials de treball o per Expedients de Regulació 
d’Ocupació. 

- Iniciar la posada en marxa de l’Agència Catalana per a la promoció de 
l’Autonomia Personal en substitució del Programa d’Atenció a la Dependència 
(PRODEP). 

 
Segon.- INSTAR a l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès que promogui una 
campanya d’informació, especialment entre el col·lectiu afectat, de com obtenir aquest 
carnet i des avantatges que suposa. 
 
Tercer.- COMUNICAR l’adopció d’aquests acords al Parlament de Catalunya, a la 
Conselleria d’Acció Social i Ciutadana, i a les entitats municipals que treballen per 
millorar les condicions del col·lectiu de persones amb discapacitat. 
 
El senyor President obre el torn d’intervencions. 
 
Pren la paraula la regidora senyora CLAVERIA: Nosaltres presentem aquesta moció 
demanant tots els punts que ja ha llegit el senyor Secretari, però tenint en compte que 
tot i que entenem i valorem que des de la Conselleria d’Acció Social i Ciutadana del 
Govern de la Generalitat s’ha avançat amb aquest col·lectiu, amb ajudes a aquest 
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col·lectiu, pensem que sempre fa falta, sempre és poc, sobretot tenint en compte la 
situació que vivim en aquests moments. Tenint en compte també que segons les 
previsions del pressupost del 2010 de la pròpia Generalitat de Catalunya, hi haurà una 
necessitat d’un 50% menys de beneficiaris d’aquesta situació, entenem que no serà un 
problema de diners i per tant, la presentem perquè pensem que sempre s’ha de fer 
alguna cosa més sobretot per aquest tipus de col·lectiu. 
 
Manifesta el senyor ALCALDE: Nosaltres hi votarem a favor malgrat que no estem al 
100% d’acord amb la part expositiva de la seva moció, perquè a la moció diuen que 
sembla o s’intueix que el govern de la Generalitat no està fent tot el que hauria de fer i 
en canvi ara acaba de dir que realment s’ha avançat en aquest tema i, per tant, ha entrat 
en contradicció. Com que creiem que la part d’acords que es proposen són positius des 
del municipi alguna cosa hi podem fer perquè, precisament des de benestar social 
podem crear aquesta oficina d’ informació, d’atenció i dirigir-nos personalment a 
aquest col·lectiu de gent amb disminució i ho farem, doncs ja dic, votarem a favor 
perquè estem d’acord amb els acords que proposen però vull que quedi en acta que no 
estem d’acord al 100% amb la part expositiva. 
 
Pren la paraula el regidor senyor JIMÉNEZ: Jo votaré favorablement, però estic 
convençut de que si aquesta proposta la presento jo surt denegada, i faré la prova del 
cotó, al proper Ple portaré una moció en aquest àmbit a veure si surt aprovada, i 
veurem si realment el que volem es defensar el poble i defensar les persones o altres 
criteris. 
 
Manifesta el senyor ALCALDE: Sí, de fet la meva impressió personal és que quan 
Convergència i Unió presenta aquesta moció no està pensant en les persones 
discapacitades i em sap molt greu tenir aquesta impressió dintre meu. Està pensant en 
el seu butlletí, està pensant en dir que s’ha aprovat això, està pensant en treure’n un 
rèdit d’això, però bé, com que hi han uns acords que ens assemblen positius i això és 
un benefici, votarem a favor. 
 
Pren la paraula la regidora senyora BUIGUES: Jo m’abstindré i vull explicar perquè. 
Penso que tot el que es faci de cara a les persones que tenen aquestes dificultats és 
important, per tant, en el fons estic d’acord però també tinc que dir que el govern de la 
Generalitat actual està fent grans esforços per ajudar al màxim de col·lectius i, per tant, 
i tinc confiança amb aquest tripartit i penso que estan fent el màxim, no estic en contra 
del que diu la proposta però en aquest cas sí que m’abstindré perquè faig confiança de 
que s’està treballant bé a nivell de Generalitat. 
 
Finalitzades les intervencions, la Presidència dóna pas a les votacions. 
 
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per quinze vots a favor dels regidors dels 
grups municipals PSC-PM, CiU i ERC-EV-AM, i els regidors senyors VANESA 
GARCIA, Ma DOLORS ISART i FERRAN JIMÉNEZ, dues abstencions dels regidors 
senyors JOSEP BADIA i Ma TERESA BUIGUES, i per tant, amb el quòrum legal.  
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13. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CiU PERQUÈ DINS 
EL MARC DE LA INTEGRACIÓ TARIFÀRIA PREVISTA EN EL PLA DE 
TRANSPORTS DE VIATGERS DE CATALUNYA ELS MAJORS DE 60 ANYS 
PUGUIN OBTENIR UN DESCOMPTE.- El senyor Secretari llegeix la part 
dispositiva de la moció presentada per CiU: 
 
La integració tarifària es planteja com a objectius (...) la implementació d’una política 
de títols socials coherent i homogènia en el territori i en els distints mitjans de transport 
públic, que faciliti l’accés al sistema de tots els col·lectius de persones usuàries. 
 
La implementació d’aquesta política tarifària més atractiva i homogènia, que impulsa 
l’ús de títols de transport comuns independentment del mode de transport i unifica 
tarifes arreu del territori, no és un procés senzill i requereix un estudi previ per tal de 
determinar-ne l’estructura tarifària més adient. 
 
A més, actualment els usuaris de RENFE que ja han complert 60 anys poden gaudir de 
la “Tarjeta Dorada” amb la que obtenen els següents avantatges: 
 

- Per als Trens d’Alta Velocitat i Llarga distància tenen un 40% de descompte els 
dilluns, dimarts i dimecres i un 25% els divendres, dissabtes i diumenge. 

- Per als trens de Mitja Distància i Rodalies, obtenen un40% de descompte en tots 
els trens, dies i recorreguts. 

 
En relació als antecedents exposats els sotasignats proposem al Ple l’adopció dels 
següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- DEMANAR al Govern de la Generalitat de Catalunya a crear, dins el marc de 
la integració tarifària prevista en el Pla de Transport de Viatgers de Catalunya (2008-
2012), un títol de transport per a les persones que tenen 60 anys o més que els hi 
permeti obtenir un descompte com a mínim d’un 40% en la compra dels bitllets. 
 
Segon.- COMUNICAR l’adopció d’aquests acords al Parlament de Catalunya, al 
Govern de la Generalitat 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: Al igual que a l’altre punt anterior, 
presentem aquesta moció sobretot perquè estem parlant d’ajudes o deduccions o 
descomptes a persones que ja tenen una edat i desgraciadament, com deia abans, tal 
com ens trobem amb la situació actual, cada vegada ens trobem amb més jubilats de 
60 anys o prejubilats de 60 anys, però de totes maneres també per unificar una miqueta 
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criteris, ja que els transports en tren tenen aquesta deducció, entenem que podria ser bo 
i per això la presentem, fer un marc general perquè aquestes persones puguin tenir 
aquest tipus de descompte. 
 
Pren la paraula el regidor senyor JIMÉNEZ: Aquesta vegada sí que em repetiré a allò 
que he dit en el punt anterior, exactament el mateix i al proper Ple presentaré una 
moció similar amb algun matís a veure si també surt aprovada. 
 
Intervé el senyor ALCALDE: Ja li dic jo que segurament no.  
 
Pren la paraula el regidor senyor GONTÁN: Senyora Claveria, dec ser jo que no acabo 
d’entendre perquè a la part expositiva vostès posen que hi ha un 40% de reducció, si 
mal no recordo de dilluns a dimecres, al tren d’alta velocitat un 40% i dijous no hi ha 
descompte, divendres a diumenge em sembla que era un 25% i la resta de trens un 
40%. Si jo no he entès malament, l’únic que s’està demanant, i per això li demano 
aclariments perquè possiblement ho he entès jo malament, allò que s’està demanant és 
que el tren d’alta velocitat tingui el mateix que la resta de trens?, però el que demanen 
vostès, pregunto exactament. 
 
Respon la regidora senyora CLAVERIA: Que dins del marc de l’integració tarifària 
prevista en el Pla de transports de viatgers de Catalunya del 2008 al 2012, un títol de 
transport per a persones que tenen 60 anys i més que se’ls hi pugui permetre obtenir un 
descompte amb els transports, amb els bitllets, del 40% dels trens. 
 
Pregunta el senyor GONTÁN: Dels trens? 
 
Contesta la senyora CLAVERIA: Exacte, dels que tingui competència la Generalitat. 
Se li demana al govern de la Generalitat no se li demana al govern d’Espanya. 
 
Continua el senyor GONTÁN: Exceptuant de divendres a diumenge, em sembla 
recordar, exceptuant aquells dies, i el tren d’alta velocitat, la resta ja ho tenen un 40% 
no? 
 
La senyora CLAVERIA respon: Alguns. 
 
El senyor GONTÁN continua: Alguns no. La part expositiva és això. O sigui, l’únic 
que s’està demanant és que de dijous a diumenge passi del 25% al 40%. 
 
Afirma la senyora CLAVERIA: Exacte. 
 
Manifesta el senyor GONTÁN: Comprendrà que desprès d’això ens abstinguem. 
 
Pregunta la senyora CLAVERIA: Perdó? 
 
Continua el senyor GONTÁN: Comprendrà que ens abstinguem no? 
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La senyora CLAVERIA exposa: Sí. Vostè té dret a fer el que cregui que ha de fer. 
 
Pren la paraula la regidora senyora BUIGUES: Jo ara votaré que no, i votaré que no 
perquè penso que el límit entre tindre un descompte i no, ha de ser si es treballa o no 
es treballa. Perquè si una persona de 60 anys treballa, ha de tenir un descompte del 
40% i en canvi no ens fixem que hi han joves de 18, 19, 20 anys, 25, que no tenen 
feina, que estan a l’atur, que no cobren res, i aquests si volen viatjar ningú es preocupa 
de que tinguin un descompte. Jo crec que els temes han de ser clars i tenim de ser 
sincer alhora de fer plantejaments i el que marca el descompte, el que sigui, ha de ser 
la situació laboral i, en aquest cas, una persona de 60-62 anys que tingui un sou i 
estigui treballant, crec que ha de pagar el seu bitllet de transport públic com tothom. 
 
Pren la paraula el regidor senyor JIMÉNEZ: Senyora Teresa Buigues jo l’invito a que 
s’afegeixi a la meva iniciativa i presentem la moció conjuntament. 
 
Intervé el senyor ALCALDE: Sí, a veure, el grup municipal del PSC votarem en 
contra també perquè considerem que aquesta proposta és un “brindis al sol”, com he 
dit abans, al darrere no hi ha una voluntat d’ajudar als ciutadans del municipi sinó 
l’únic que hi ha és això que he dit exactament “fer un brindis al sol” i intentar posar-se 
medalles quan paral·lelament i en el mateix Ple i en la mateixa sessió s’estan oblidant 
interessos directes dels ciutadans de les Franqueses. Si això que ha dit el senyor 
Gontán estigues més ben redactat, estigues més clar, estigues més definit, jo penso que 
podríem parlar d’altres col·lectius com ha dit la senyora Buigues, que poden estar 
interessats però amb la formulació que vostès han fet es fa un embolic, potser que en 
surtin beneficiats col·lectius que no ho necessiten, potser que col·lectius que també ho 
necessiten no en surtin beneficiats, i davant d’aquest embolic hi votarem en contra, si 
algun dia vostès o un altre regidor d’aquest ajuntament ho presenta d’una forma més 
clara i més definida, potser sí que llavors votarem a favor. 
 
Finalitzades les intervencions, la Presidència dóna pas a les votacions. 
 
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per nou vots a favor dels regidors del 
grup municipal CiU i les regidores senyores VANESA GARCIA i Ma DOLORS 
ISART, cinc vots en contra dels regidors del grup municipal PSC-PM i la regidora 
senyora Ma TERESA BUIGUES, tres abstencions del regidor del grup municipal 
ERC-EV-AM i els regidors senyors JOSEP BADIA i FERRAN JIMÉNEZ, i per tant, 
amb el quòrum legal. 
 
Intervé el senyor ALCALDE: Molt bé, donem per acabada la part de mocions del Ple i 
passem al torn de precs i preguntes. Recordo que els grups municipals disposen de 
cinc minuts en total per fer la part de preguntes, i que els que són regidors no adscrits, 
que no pertanyen a cap grup municipal, disposen de temps per fer una pregunta però 
no per allargar-se com han fet en altres plens. 
 
Finalitzada l’intervenció, la Presidència dóna pas als precs i preguntes. 
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14. PRECS I PREGUNTES.- 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, si és el cas.                                                                   
 
Intervé el senyor ALCALDE: Ningú té preguntes?, aixequin el dit. Senyor Rosàs. A 
partir d’ara comença a comptar el temps que el Reglament Orgànic Municipal té en 
compte pel seu grup municipal. Recordo que és una norma que la van posar vostès. 
 
Pren la paraula el regidor senyor ROSÀS: D’això se’n diu diàleg. 
 
Interromp el senyor ALCALDE: Si la van aprovar vostès aquesta norma. 
 
Continua el senyor ROSÀS: Escolti’m, a veure. Primer voldríem saber quina serietat 
hi ha en aquest plenari quan es prenen acords i no es porten a terme. Vam aprovar una 
moció quan parlàvem del Pla Territorial de Catalunya, que demanàvem que es fes un 
referèndum i en el termini de tres mesos i aquest referèndum no s’ha fet. I després 
voldria que ens expliqués com es van pagar el treure la terra de l’aparcament que es va 
fer a sobre del fals túnel de la Ronda Nord, perquè vostè aquí va dir que això ho 
pagava l’empresa que havia fet la Plaça Major i hem vist que amb una Junta de 
Govern Local hi ha un càrrec d’aquesta partida. 
 
Pren la paraula el regidor senyor DIA: La pregunta és: el conveni que es va fer 
concretament amb una Comissió de Govern del dia 4 de desembre de 2008, que era 
per un import de 186.000 €, contemplava que era fins a finals del 2008, per tant, el 
servei continua, aleshores el que volen saber es com està el concurs, si és que s’ha fet, 
perquè no l’hem vist, no s’ha adjudicat per la Comissió de Govern, per tant, amb 
quines condicions legals correspon que està aquest servei actualment. 
 
Respon el senyor ALCALDE: Quan sapiguem a que es refereix li podrem contestar. 
Servei d’autobús? Ara ja ho sabem. 
 
Pren la paraula la regidora senyora COLOMÉ: Fa un any i mig que es van comprar 
cinc pantalles de televisió i ja li vaig preguntar en un altre Ple a veure quan les 
instal·larien, de moment només n’hi ha una aquí a l’Ajuntament i les altres quatre no 
se sap, i si s’estan pagant els 200 € mensuals per cada pantalla de televisió. 
 
Pren la paraula el regidor senyor GONTÁN: Començarem per demanar al senyor 
Badia. Li demanem, si us plau, que s’instal·li un mirall al carrer Verge de la Mercè 
cantonada carretera de Ribes, en direcció a Granollers, ho dic perquè el carrer Verge 
de la Mercè te dos trossos. Demanem, si us plau, que les convocatòries del Ple es 
col·loquin a la web en un lloc prioritari no en el taulell d’anuncis que s’ha d’accedir si 
saps que està allà i tot plegat.  
Després, voldria fer tota una sèrie de preguntes que van sortir en el Consell de Poble 
de Corró d’Amunt i que van adreçades tant a Obres i Serveis com a Pagesia. Un veí 
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ens presenta una queixa que a l’Avinguda del carrer Major hi ha un forat i reitera que 
s’arregli, vol dir que ja fa dies que corre. Comenta també que hi han obres al camí 
Curt, al camí, que les branques enredades amb els cables de telèfon i que un dia es 
quedaran sense línia, demanen que s’arregli. També que al camí Llarg, els pins estan 
mig morts.  
Un altre veí comenta que l’alçada de Cal Xicu han abocat neumàtics i que a Can Picuti 
han abocat matalassos i altres deixalles. També a Can Matalauet hi ha abocades 
deixalles i està molt brut, sembla ser que han reiterat diverses vegades, que ha vingut 
la brigada però que s’ha quedat allà. Demanen que s’arregli el camí Can Cabessa, que 
com es reiterat a Corró d’Amunt i la regidora de Pagesia ho sap, sembla ser que amb la 
nova concessió encara no s’han posat en marxa i no han dit res. I al camí de Can 
Suquet s’ha canviat la farola que està malmesa però s’han deixat els panots allà tirats.  
Després voldria parlar del tema d’educació. A veure, darrerament hi han mogudes al 
tema de l’educació pel tema de l’institut i de que no hi han places i tot plegat. La 
primera pregunta va pels setze regidors restants, jo voldria saber perquè al Consell 
Escolar Municipal passat no hi va anar cap regidor, ni tan sols el regidor d’educació 
que va convocar el Consell Escolar Municipal. Ja sé que està més o menys trossejat 
per l’any vinent la solució, creiem que és un tros, el que deixa de manifest és el que 
porteu reiterant des de l’any 2003 que jo vaig entrar a ser regidor aquí, no 2003 no, 
perdó, aquesta és la segona legislatura doncs del 2007 exactament 2007. 2003? És que 
ja vaig perdut amb el temps. Mirin aquí no hi ha hagut mai debat de poble, mai debat 
de poble, ni quan governaven uns ni quan governen els altres, no hi ha planificació de 
poble, és més, el Pla General es va aprovar exclusivament amb la majoria absoluta que 
tenia el senyor Torné llavors. Excloent totes les aportacions que es van fer. I per tant, 
n’hem fent trossets. Recordar que la moció de censura que va provocar el canvi de 
govern venia donada per una queixa reiterada d’un problema amb les escoles de 
primària. 
 
Interromp el senyor ALCALDE: Li queda molt poc temps, per tant, li demano que 
abreugi i concreti la pregunta, no divagui. 
 
Continua el senyor GONTÁN: Una reflexió i un prec. Que ja venia quan es va fer el 
Grau de l’IOS que també es va generar una protesta i que es va també fer un nyap. El 
que demano és concretament, que d’una vegada per totes ens assentem totes les parts 
perquè es van intentar aprovar coses unilateralment en el Consell Escolar Municipal, 
en el qual creiem que no els inclou només els mestres ni als directors d’escoles, la 
decisió, per tant, demano crear el debat real, per tant, si cal una Comissió, una 
Comissió, però jo crec que dintre el Consell Escolar Municipal amb una Comissió 
reduïda hauria de ser suficient, per fer d’una “punyetera” vegada i amb planificació 
l’any 2025 com a mínim, el mapa escolar de les Franqueses, perquè així tots els 
“merders” i totes les suspicàcies que es generen cada curs per una cosa o per un altre 
quedaran resolts i recordar que al 2016 no hi han places d’institut per tot el que està 
previst. I ja per acabar, i si em permet deu segons, miri, vaig fer tota una sèrie de 
propostes pel tema del FEIL, dels diners que s’havien de fer amb el FEIL. 
Sincerament, no s’han tingut en compte cap. 
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Interromp el senyor ALCALDE: Perdoni, que no l’he sentit. 
 
El senyor GONTÁN continua: Vaig fer una sèrie de propostes pel tema dels diners que 
nosaltres pensaven on s’havien d’invertir els diners que vinguessin del FEIL. Com no 
se’ns ha fet cas en cap, li expresso que no entenem perquè ens gastem gairebé quatre-
cents mil euros en la “Modificació de la Plaça de l’Espolsada” que és una plaça 
relativament nova; perquè ens gastem casi tres-cents cinquanta mil euros en la 
“modificació de la Plaça Països Catalans” que és pràcticament nova i que sí potser, hi 
ha alguna dificultat però no és prioritari, i sobreposa això per davant de per exemple 
arreglar el clavegueram de Bellavista que històricament tothom sap, els que hi havia 
abans i els que hi han ara ho saben, cada vegada que ve una vinguda d’aigües grossa, 
una pluja grossa, no és que s’inundi la part d’avall sinó que s’inunda mig Bellavista, i 
surten les aigües per on poden. Per tant, li demanaria a aquest equip de govern que 
rectifiqui, que inverteixi diners als que pugui ara al clavegueram i alguna de les 
peticions que li fèiem quan la reducció amb el tema del subministrament i consums 
aplicant tecnologia led a la il·luminació per plaques fotovoltaiques i d’aigua calenta en 
els espais públics.  
 
Pren la paraula el regidor senyor JIMÉNEZ: Coincideixo en varies coses amb en 
Ferran, últimament tenim moltes coincidències. No és una pregunta, és un prec com el 
que vostè ha fet, amb el tema de “Verge de la Mercè i carretera de Ribes”, jo el que 
pensava en diferència amb vostè que li volia demanar al senyor Randos, perquè és un 
tema de circulació i seguretat, o sigui, de mobilitat i seguretat i li pensava demanar 
amb ell. Aquest carrer és amb pendent, els cotxes han de sortir molt en fora, hi han 
cotxes aparcats en un cantó i un altre i evidentment dificulta la situació, a més passa 
l’autobús i clar, aquí s’hauria de tenir aquesta protecció. 
 
Interromp el senyor ALCALDE: Sigui breu perquè no disposa de cinc minuts vostè. 
 
Demana el senyor JIMÉNEZ: Quan porto? 
 
Respon el senyor ALCALDE: Dic que vostè no disposa de cinc minuts, com a regidor 
no adscrit. El reglament no ho preveu. Un minut i mig, va. 
 
Continua el senyor JIMÉNEZ: Un minut i mig, em deixa? El tema del FEIL també a la 
Plaça l’Espolsada, jo he sentit en algun comentari, en alguna reunió que he assistit, 
que era bo perquè això havia nascut de la participació ciutadana de que un enginyer, 
un arquitecte, havien fet una proposta a l’ajuntament i a partir d’aquí s’ha encertat 
d’un procés, en fi, entre totes les parts que podrien conviure amb aquesta plaça, i jo el 
que veig és que no s’ha acabat d’explicar bé perquè si realment s’expliqués a les 
persones in situ l’alçada que tindrà l’entrada o el pas que se li diu entrada a la plaça, és 
que quedarà sense visió tots els habitatges del primer pis, això s’ha d’explicar bé i 
després perquè, a veure, està molt bé que sigui per una iniciativa personal d’un grup 
però tècnicament tindrem problemes d’acústica, o sigui, de contaminació acústica, i 
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això ho patiran els veïns i seria bo de que això fos comprovat per altres tècnics que 
també poguessin ampliar i millorar aquest projecte. 
 
Pren la paraula la regidora senyora GARCIA: Es va fer un conveni per l’adquisició de 
vint-i-cinc oliveres, aquestes oliveres tenen un total de cost de seixanta mil euros, això 
ho paguen les empreses adjudicatàries de les obres però en aquests seixanta mil euros 
no inclouen ni el transport ni la plantació, qui paga això? Paga l’ajuntament o paguen 
les empreses? 
 
Respon el senyor ALCALDE: Les pròpies empreses i començo per aquí perquè les 
que s’han fet ja ho han fet així, és un compromís que han assumit. 
 
Pren la paraula la regidora senyora ISART: Al novembre de 2008 s’aprova un 
contracte d’arrendament d’un local de la Plaça Espanya, en el que es diu que es 
dedicarà a Polítiques Socials, a la regidoria de Polítiques Socials, i a atenció al ciutadà. 
Segons l’expedient que s’ha vist aquest contracte es comença a pagar mensualment a 
partir de l’1 del 2009 nou-cents euros mensuals, també al febrer de 2009 s’aprova una 
adjudicació del contracte per la redacció de projecte d’execució corresponent a la 
remodelació de la Plaça Espanya en el que vostè ha dit que s’inclou la remodelació 
també d’aquest local. Demano a veure si ens pot explicar perquè desprès d’una any i 
després d’haver pagat deu mil vuit-cents euros encara no s’ha fet res i seguim pagant i 
evidentment hi ha una necessitat molt clara, perquè dins del local on s’està exercint 
allà on hi ha Polítiques Socials i atenció al ciutadà del carrer Aragó, no té les normes 
bàsiques de prevenció en les quals no hi ha ni sortida d’emergència, ni espai suficient 
on les treballadores socials puguin atendre degudament al ciutadà. 
 
Respon el senyor ALCALDE: Ja li contestarà la regidora en el seu moment, jo només 
li volia dir que vostè ja s’ha contestat perquè no hi ha lloc i no complim la normativa. 
L’atenció de benestar social que ens varem trobar no complia la normativa i el que 
volem es complir la normativa, i només li recordaria que al poc temps que va durar 
vostè de regidora de benestar social, vostè buscava un local i vull que tot el públic 
sàpiga que vostè buscava un local i se’n va anar a Granollers a buscar un local per 
benestar social de les Franqueses, fent el ridícul més gran que jo he vist en l’àmbit 
polític. Vostè va trobar un local a prop de l’hospital i va dir –“que et sembla aquí?”- i 
dic –“em sembla que vivim a les Franqueses i que l’atenció de benestar social l’hem 
de donar a les Franqueses”-. Continuem donant les respostes.  
Començo a respondre a totes les preguntes que s’han fet després aquelles que siguin 
més concretes ja les contestaran els regidors que així ho desitgin. 
Amb el tema del referèndum sobre el Pla Territorial és veritat que hi ha un acord de 
Ple, senyor Rosàs, però hi ha un informe del Departament de Governació de la 
Generalitat, sinó vaig errat, que ens diu que no pot ser. És un tema jurídic que el 
Secretari li pot contestar més bé, i en tot cas, està a la seva disposició ara quan acabi el 
Ple i sinó després.  
Amb el tema del moviment de terres, hi ha dos factors: un és el moviment de terres i 
l’altre és l’adequació d’aquell espai com a parking transitori, com espai de Bellavista, 
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de pas i que pot portar altres activitats. És veritat que n’hem parlat altres vegades, que 
una part s’ha portat a terme amb les millores de les obres de l’empresa GRZ de la 
Plaça Major de Bellavista i una altra part en Junta de Govern Local s’ha aprovat amb 
les partides corresponents que hi havien d’obres, jo ara l’import no me’l sé de 
memòria però és públic, els acords de Junta de Govern Local són publiques a la pàgina 
web i qualsevol ciutadà té dret a consultar-los.  
Jo senyor Dia no he entès la pregunta del conveni de l’autobús perquè primer que 
m’ha costat arribar a saber que parlava vostè d’aquest conveni però, és a dir, l’autobús 
va molt bé, no sé si és això el que preguntava, funciona molt bé, dona servei als cinc 
pobles i està tenint un índex de participació. L’adjudicació? L’adjudicació vostè sap 
que l’empresa Sagales té la concessió en exclusiva atorgada per la Generalitat de 
Catalunya per aquesta part del territori, el que seria incomplir la llei seria adjudicar-li a 
una empresa que no fos l’empresa Sagales. No, no, l’adjudicació de les línies regulars 
de transport, com aquesta, la Generalitat de Catalunya, el Departament de Política 
Territorial, la té adjudicada a l’empresa Sagales així com a altres parts del territori la 
tenen adjudicada a altres empreses i, per tant, nosaltres només hem de fer que acollir-
nos a la legalitat. No podíem fer un concurs públic, perquè aquesta era l’empresa que 
tenia, i mirin-s’ho bé això perquè és així. 
 
Interromp el regidor senyor TORNÉ: On hi ha l’adjudicació en aquests moments? 
 
Continua el senyor ALCALDE: Perquè vostès la van votar en contra. 
 
Respon el senyor TORNÉ: Està esgotada. 
 
El senyor ALCALDE intenta continuar: En quant al tema dels televisors que deia la 
senyora Rosa Colomé, jo ara aquest punt de manteniment del software no recordo si 
ho paguem o no, jo volia recordar en referència a aquest tema, com ja s’ha parlat 
moltes vegades, que són els mateixos televisors de la mateixa empresa que té la 
Diputació de Barcelona, que tenen molts ajuntaments dels nou-cents que hi ha a 
Catalunya que té l’Hospital de Granollers, que tenen molts centres de salut i molts 
espais, i ja està. Sí això el regidor d’obres els col·locaran a la zona esportiva, (sí, sí, 
tenen raó, ens espavilarem). Bé ja els posarem, sí, no tot ho fem impecable, en algun 
punt no som  perfectes. Jo també però ja veig que no.  
Bé, tots els temes que el senyor Gontán ha dit del Consell de Poble de Corró d’Amunt, 
nosaltres l’acta està en tràmit, ja ho sabem tot això, hi ha punts d’aquest que s’estan 
resolent. Penso que si hi ha un Consell de Poble de Corró d’Amunt no ho aprofiti 
vostè perquè a nosaltres ja ens arriba l’acta, de vegades hi som present moltíssimes 
vegades i sinó hi som presents consultem l’acta, de totes maneres d’algun punt en 
concret algun dels regidors li pot contestar. 
A veure, el tema del Consell Escolar i de la planificació. Aquest tema és sinó la 
primera justificació de la moció de censura que varem portar a terme i que jo vaig 
encapçalar, en aquest municipi no n’hi ha hagut de planificació. Quan vostè diu que al 
2016 farà falta un institut, això són dades que jo he donat d’un tercer institut, són 
dades que jo he donat al Consell Escolar, a reunions d’AMPES, perquè jo com a 
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regidor d’educació assisteixo a tots els Consells Escolars del municipi, a aquest 
Consell Escolar no hi vaig poder assistir per motius d’agenda. Jo li preguntaria perquè 
no va venir vostè el dilluns a Entorn Verd, que estava convocat, perquè no va venir?, 
jo li pregunto, perquè no va poder, no.  
 
Respon el regidor senyor GONTÁN: És més fàcil. Jo a Entorn Verd no tinc obligació 
d’anar-hi, no tinc cap obligació. 
 
Interromp el senyor ALCALDE: Però jo vaig excusar la meva assistència. Vostè a fet 
referència a mi i jo li he de dir que he assistit a moltíssims Consells Escolars 
Municipals, Consells Escolars de les cinc escoles d’infantil i primària, assisteixo a tots 
menys quan hi ha un problema d’agenda, per exemple hi ha algun centre que només es 
pot fer els dimecres i és el meu dia d’atenció ciutadana, i en aquest cas ja vaig avisar 
que per agenda m’era impossible. Però fixis en una cosa, soc el regidor d’educació i 
soc l’Alcalde d’aquest municipi i per mi el Consell Escolar és l’òrgan més important 
en educació d’aquest municipi no és el regidor o l’autoritat de l’Alcalde o del regidor. 
Vostè jo no l’he vist mai a cap, ni quan era Alcalde, està convidat és obert (dirigint-se 
al senyor Torné, que parla sense micròfon). El convocaré al proper a veure si bé. 
 
Continua el senyor GONTÁN dirigint-se al senyor Torné: Al Consell Escolar 
Municipal un representant del seu grup municipal està convocat. Escolti’m, però si 
vostè no pot, pot delegar. 
 
Interromp el senyor ALCALDE: No facin un debat ara aquí, ja han tingut temps. 
Senyor Gontán, jo li diria que es mesquí que em retregui això. Miri tenim set escoles 
al municipi, cinc d’infantil i primària i dos instituts, des de que soc regidor d’educació 
jo crec que he assistit al 90% dels Consells Escolars, per Estatuts s’ha de celebrar un 
Consell Escolar cada trimestre, que n’hi han tres durant el curs, per tant, multipliqui 
set escoles per tres, fan 21, per dos cursos 42, ordinaris, n’hi ha d’extraordinaris i n’hi 
ha molts i crec que a un 90% hi dec haver assistit. Altres Consells Escolars Municipals 
jo a vostè no l’he vist i ara vostè és l’únic representant del seu grup. Molt bé, ja ho 
miraré però a vostè no l’he vist a molts actes. Ho dic perquè si entrem en aquest 
terreny, ho trobo d’una mesquinesa. Vull dir, si vol ja li ensenyaré l’agenda. 
A veure, senyor Gontán, vostè no és només aquí que ho ha dit, ho ha dit a fora i bé. És 
igual, miri ja ha tingut el dret a la paraula. Jo li explicaré una cosa. Per mi el principal 
òrgan de decisió municipal en temes d’educació, i això no passava amb l’anterior 
govern, li puc assegurar, és el Consell Escolar Municipal. Si que des d’aquí hem de 
signar coses, hem de signar per exemple: validar els noms que les escoles trien en 
Consell Escolar i que jo he votat com a representant del Consell Escolar, per exemple, 
com a regidor d’educació; ho hem de signar perquè el departament d’educació els hi 
doni validesa, però nosaltres considerem que el Consell Escolar és màxim òrgan 
educatiu del municipi. Si vol que parlem d’educació, perdó, de planificació en 
educació, hem podem parlar. El primer que ha tret el tema de l’institut aquí, soc jo, al 
2016 farà falta un tercer institut, però és que jo ja estic dient en aquests Consells 
Escolars que he anat i a la Generalitat de Catalunya, a l’inspector de zona, al director 
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territorial de zona i al planificador, (sigui una mica educat, vostè ha dit no sé que “de 
que follamos todos o no folla ni dios”, jo ho he sentit. Això és el que ha dit i ho ha 
sentit tothom i vostè és un mal educat i és defineix a vostè mateix i la gent ja el coneix 
tothom).  
Estava dient que, ara ja m’he perdut, planificació. Com a regidor d’educació el gener 
del 2009, he enviat cartes al Departament d’Educació, a les persones que ja he dit, 
dient que al setembre del 2009 caldria una desena línea, tenim nou línies de P3, i hem 
fet reunions amb tots els directors de les escoles amb el Departament i hem insistit en 
aquest tema. Que ha fet el Departament?, hi vam dir, hi haurà dinou alumnes que no 
podran fer P3 perquè les cent setanta-cinc places que tenim ofertades, n’hi haurà dinou 
més, i el Departament va dir, bé ja augmentarem ràtio, que hem sembla a mi que és 
una cosa que és antipedagògica però tots els directors de les escoles i els Consells 
Escolars on he anat saben que això s’ha fet. Amb l’institut passa igual. Nosaltres al 
proper Ple, molt probablement, portarem la ubicació de la sisena escola, i qui no 
vulgui votar ja buscarem mecanismes, però ho parlarem amb la comunitat. Li ofereixo 
arribar al consens, amb tota la comunitat educativa, però és que vostè oblida una cosa, 
a la seva intervenció ha dit –“és que no pot ser que el Consell Escolar”-, el màxim 
òrgan participatiu de la comunitat educativa és el Consell Escolar Municipal. Jo entenc 
que vostè diu que el Consell Escolar no ha de prendre aquestes decisions. 
 
Respon el regidor senyor GONTÁN: Jo no he dit això. 
 
És disculpa el senyor ALCALDE: D’acord, doncs no ho he entès. 
 
Continua el senyor GONTÁN: Dic que l’escenari del Consell Escolar Municipal 
potser no és el lloc a debatre això. He dit això, i al Consell Escolar Municipal s’ha de 
sortir per debatre això. 
 
El senyor ALCALDE continua: Hi estic totalment d’acord i penso que els pares hi han 
d’opinar molt. 
 
Manifesta el senyor GONTÁN: Però no només els pares, és que, perdoni’m, es van fer 
plantejaments al Consell Escolar Municipal darrer, unilateralment per part dels equips 
directius, que jo crec que d’aquest Ajuntament, d’aquest Consistori, no està ningú 
d’acord, perquè si tenen alguns problemes i està vist només per la visió pedagògica 
generaria uns problemes bestials. 
 
Respon el senyor ALCALDE: És sorprendria vostè que estic 100% d’acord amb això. 
Però escolti una cosa. 
 
Interromp el senyor GONTÁN: Deixi’m acabar i ja li deixo. Miri, l’únic que li 
demano és que arribem entre tots, inclosos Convergència, inclosos els regidors no 
adscrits, arribem entre tots a un consens i fem una planificació fins al 2025, no 2016, 
2025, per una raó, perquè 2025 és 15 anys, és l’alumne que comença ara estarà a 
l’ESO al 2025. 
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El senyor ALCALDE manifesta: Sí, sí, tots aquests números ja els tenim, ja hi és 
aquesta planificació, li puc dir que l’any que ve hi han dos-cents vuitanta tres alumnes 
nascuts, estem al 2010, al 2007, empadronats al municipi, que compliran els tres anys 
al 2009 i que necessitaran plaça al municipi. Totes aquestes dades les tenim molt 
treballades, em consta que avui les ha demanat vostè, al Patronat de Cultura i se li 
proporcionaran. Aleshores, l’any que ve s’oferiran 250 places, això vol dir que ens 
faltaran per omplir, és a dir, hi hauran unes 20 places aproximadament de nens nascuts 
durant el 2007, que aquest any començaran P3, que no podran tenir plaça en el 
municipi a no ser que el Departament antipedagògicament com va fer l’any passat opti 
per augmentar ràtio de les deu escoles aquestes, i en lloc de 25 siguin 27. això al 
Departament nosaltres li hem informat d’això, però en tota aquesta planificació en el 
temps, és a dir, de quantes línies de primer d’ESO hi haurà al 2016, tot això està fet, el 
que passa és que les Franqueses ha de decidir i no ho decidirà aquest regidor 
d’educació, les Franqueses ha de decidir com vol planificar aquest mapa escolar, per 
això li dic que estem totalment d’acord i vull que en parlem. Li agraeixo la pregunta. 
Bé del FEIL, el vam convocar. Bé, és que ens estem allargant massa. Del FEIL el 
varem convocar a una reunió, les seves propostes es portaran, és a dir, quan des 
d’obres es convoqui la concessió del enllumenat públic es convocarà amb una clàusula 
que es pugui fer la transformació amb leds amb un termini de vuit anys, serà una de les 
clàusules que es posaran al contracte d’adjudicació, per tant, això estava planificat no 
es farà amb el FEIL però es farà d’una altra manera.  
Bé ha parlat vostè del tema de les inundacions de Bellavista o de l’aigua a Bellavista, 
no?, jo és que ja li he explicat tot això, amb unes de les intervencions que farem a la 
Plaça Espanya, és que amb això marxarem a un debat a part, en aquests moments totes 
les sortides d’aigües residuals i col·lectors pluvials de Bellavista, totes, surten per un 
sol punt, d’acord?, aleshores una proposta que hi havia des d’aquest Ajuntament i que 
varem discutir molt sobre el FEIL es fer un dipòsit allà per fer la recollida, però és que 
aquest no és el problema, si fos aquest el problema, dalt del carrer Provença, dalt del 
carrer Extremadura, dalt del carrer Bosc, dalt de tot de la Plaça Catalunya, que estan a 
molts metres d’aquí, no resoldran aquest problema, poden resoldre coses puntuals del 
carrer Aragó i si m’apures al carrer Girona però a la Plaça Espanya no. Aleshores la 
solució que portarem és fer una altra sortida d’aigües residuals de Bellavista, quan fem 
la Plaça Espanya, és a dir, connectar amb Granollers per un altre punt i en tot cas és 
possible que avaluem l’impacte d’això, això són qüestions tècniques que han dit els 
tècnics no ho hem dit nosaltres, avaluarem i en tot cas després construiríem el dipòsit, 
però de moment el que farem és que absorbeixi la meitat del que absorbeix fins ara. 
No sé si algun regidor vol dir alguna cosa? 
 
Pren la paraula la regidora senyora SANTOS: Senyora Isart, jo li voldria contestar a la 
seva pregunta, agraeixo molt el seu interès concret per aquest contracte. Li puc dir 
d’entrada que vostè era la responsable en el seu moment, quan es va fer la recerca i 
captura d’un local amb unes condicions per portar a terme tot allò que hi havia 
deficiències, entre elles el tema d’incendis i de protecció, però a més a més jo vull anar 
més enllà. Si vostè està tan preocupada per aquest local i està tan preocupada del 
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perquè nosaltres hem estat tot un any pagant un lloguer, nosaltres ara mateix li podem 
dir que ho hem resolt en el moment que hem pogut, perquè tampoc es va fer vostè 
responsable de tirar-ho endavant, ho va deixar penjat, no ens pregunti perquè ara 
nosaltres no ho hem arreglat. I després una altra cosa, en aquest local tenim prevista a 
les obres del FEIL fer tota una sèrie de modificacions que dignificarà no només totes 
les mancances que tenim a l’anterior local o l’actual en aquest cas, sinó perquè li 
donem un altre perspectiva d’atenció al ciutadà, no només de benestar social sinó 
d’atenció al ciutadà en general. I aprofito per dir-li una altra cosa, senyora Isart, vostè 
si està tan preocupada només per un local digui perquè no es preocupa vostè dels ajuts 
socials i haver-hi estat en contra d’unes normatives que vostè coneixia perfectament i 
que podia haver-hi aportat al menys algunes propostes de millora i des de llavors no 
tenim ni coneixement. 
 
Intervé el senyor ALCALDE: Això no és un debat, això és una resposta. Passem a 
l’intervenció del públic.  
 
Rebombori dels regidors. 
 
Continua el senyor ALCALDE: Però no en el torn de precs i preguntes. És vostè que 
té complex de persecució. Passaríem al torn de preguntes del públic. 
 
Pregunta un ciutadà del públic. 
 
Interromp el senyor ALCALDE: “Perdone, la inversión principal del FEIL es una 
guardería de 115 plazas en Bellavista. Primero infórmese bien porque si va a decir 
usted, pero no hable con desconocimiento así. Primero infórmese.” 
 
Interromp el senyor GONTÁN: És que ja que les he dit jo.  
 
Interromp el senyor ALCALDE: Senyor Gontán, no podem allargar més el Ple. 
“Termine su intervención.”. 
 
Continua el ciutadà del públic. 
 
Demana el senyor ALCALDE: “¿Al costado de quien?” 
 
El ciutadà del públic continua. 
 
Interromp el senyor ALCALDE: “Sea breve, venga, por favor.” 
 
Continua el ciutadà del públic. 
 
Demana el senyor ALCALDE: “Alguna intervención más.” 
 
Un altre ciutadà del públic pren la paraula. 
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Intervé el senyor ALCALDE: Sí, sí, em sembla molt bé i va per les àrees a les quals els 
ha arribat això i no han contestat, jo espero que els tècnics prenguin nota. 
 
Comentaris d’una ciutadana del públic. 
 
Respon el senyor ALCALDE: Bé el primer que li he de dir de les places d’aparcament 
és que hi han dos parkings, que no sempre tots dos estan plens, unes vegades més que 
altres, és veritat això, n’hi ha un que moltes vegades no s’utilitza; que fins ara, tres?, 
quin és el tercer?, el de més amunt, d’acord, el de darrera. Doncs hi han tres parkings 
que no sempre estan plens, que un ho està sempre. (hi ha un abans del camp de futbol i 
l’altre és al darrere del camp de futbol, no però el de davant no hi és, per això jo deia 
dos). Bé, és igual, jo respecte aquest tema, a veure, volia dir que com vostè sap i li he 
dit repetidament estem negociant amb els propietaris. 
 
Interromp la ciutadana del públic. 
 
Continua el senyor ALCALDE: Sí, hi i tant, amb el seu representant, i tant. Home, a 
veure, parlem del sector C o B?, o parlem d’uns terrenys de la parròquia, podem parlar 
dels dos. Amb el mossèn hem parlat dels dos, dels terrenys que hi han després del camp 
de futbol anant en direcció Cànoves i amb els representants, amb l’advocat i l’arquitecte 
dels tres propietaris, n’hem parlat d’aquest tema, estem buscant l’acord. 
 
La ciutadana del públic continua. 
 
Intervé el senyor ALCALDE: Acabi vostè el seu torn si vol i després. No podem anar 
aquí. 
 
La ciutadana continua manifestant. 
 
Interromp el senyor ALCALDE: Sigui breu, si us plau. 
 
Continua la ciutadana del públic. 
 
Intervé el senyor ALCALDE: Ara se’n penedeix no? Per no haver agafat el bar. 
 
La ciutadana del públic continua. 
 
Interromp el senyor ALCALDE: Ara li contestarem. Si no té cap més pregunta passem 
al següent punt i sinó sigui breu, si us plau. 
 
Continua la ciutadana. 
 
Interromp el regidor senyor BADIA: Escolti’m el conveni ho posa ben clar. Senyor 
Gontán té el conveni, no el tinc jo aquí ara home. Ho posa ben clar, miri-se’l bé, que li 
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ensenyi el senyor Gontán que el té i sinó demani’l. En el conveni ho posa, ja li dic jo 
que ho posa, i el que no posa en el conveni és que hi ha vint-i-cinc hores que aquest 
senyor ens té que deixar les pistes de paddel pel patronat d’esports per fer cursets i 
siguin les hores que siguin i normalment quan es fan aquests cursets és per la tarda i al 
migdia, vull dir, i això no ho posa al contracte veu. 
 
Intervé el senyor ALCALDE: Ja per tancar aquests ja que hi hem entrat, jo volia dir una 
cosa, però és que no parem sinó. Molt breu, va. 
 
Pren la paraula la regidor senyor GONTÁN: Senyora Maria Àngels, les raons per les 
quals hem tret les preguntes del Ple, les preguntes que es van fer en el torn de precs i 
preguntes, les queixes que hi havia dels veïns. Evidentment perquè se’n van fent 
reiterativament les mateixes i d’alguna manera s’han de respondre. He passat d’una 
situació passiva a una situació activa, fins ara es deixem l’acta i ja respondran i no 
seguir amb res més, davant d’això que és una queixa a més a més reiterativa, he pres la 
posició activa, que no em pertoca a mi, però qui ho ha de fer no ho fa i per tant he 
decidir fer-ho. Només he tramés el que va passar al Consell de Poble, les queixes que 
van passar al Consell de Poble, perquè la posició passiva que es prenia ara no era una 
solució, per tant, una solució activa.  
Referent al que dius del conveni, jo vaig llegir el conveni, allà consta el que consta, jo 
no tinc res a veure, és que m’exigiu a mi unes coses que no em corresponen a mi, 
demaneu-li a qui pertoca i en el seu moment, en el Consell de Poble, demaneu-li 
explicacions a qui pertoca perquè les coses no es porten a terme, no em vingueu ara a mi 
que jo fa sis mesos que soc al Consell de Poble i estic aportant més coses que tot el que 
s’havia portat durant la legislatura. 
 
Intervé el senyor ALCALDE: Siguin breus, si us plau, els prego que siguin breus les 
dues preguntes que queden. 
 
Demana una ciutadana del públic. 
 
Intervé el senyor ALCALDE: Sí, ara li contestarà la regidora si vol. Última pregunta. 
 
Un ciutadà del públic demana. 
 
Interromp el senyor ALCALDE: Bé, estan esborrades, suposo que es refereix alguna 
postura política. Encara no s’han esborrat totes, diu. 
 
Interromp el regidor senyor DIA: Si resulta que estan esborrades totes, si saps d’alguna 
diguin-s’ho perquè han aparegut alguna en algun container o quelcom que no les veiem 
doncs, ens ho dius ara quan sortim i ja prendrem nota. 
 
Respon el regidor senyor ROSÀS: En dos. A la cartellera del Consell de Poble de Corró 
d’Amunt n’hi ha una i cinquanta metres més amunt n’hi ha una altra a la paret mig 
esborrada però es llegeix perfectament. 
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Continua el ciutadà del públic. 
 
El senyor ALCALDE contesta: Sí, és molt estranya aquesta actitud perquè jo no sé si 
volia evitar que es votes o volia promoure la votació, si era l’intenció que hi ha al 
darrere no ho sé, m’estranyen molt aquestes pintades. No perquè s’escrivia amb un 
català impecable, Catalunya és Espanya, amb “ny”, accent, i dius, és molt estrany que 
algú que és feixista tingui aquesta ortografia catalana tan perfecte, però bé, la policia ho 
està mirant. No, no, jo dic que és estrany. Molt bé, senyora Buigues si vol contestar el 
tema del camí de Can Cabessa. 
 
Pren la paraula la regidora senyora BUIGUES: El tema dels camins és un tema molt 
recurrent i que ens hi trobem tot sovint. Jo vull fer una miqueta, una miqueta, curta de 
memòria, i és quin era el contracte que hi havia fins a finals de l’any passat, no fet per 
nosaltres, quin era el contracte que hi havia. Hi havia un contracte en que s’havien de 
fer els camins un cop a l’any, tots els camins del poble. Evidentment hi havia moments 
que calia, estaven malmesos, i calia arreglar-los fora d’aquest cop que era el que hi 
havia contractat. Aquest conveni es va acabar, es va fer la nova contractació a partir de 
finals de l’any passat i en aquest moment l’empresa que ha guanyat el concurs té tots els 
camins, de gener i de febrer, han tingut alguns problemes, s’estan fent, algun veí se’ns 
ha queixat de que s’han començat a fer i ha plogut i s’ha fet fang, és veritat, no sempre 
plou a gust de tothom, els camins s’estan fent, l’empresa té els camins de gener que 
toquen al gener i al febrer, les condicions són unes altres, a pagesia tenim el contracte i 
es pot anar a mirar i en tot cas jo abans, bé, un tema el camí de Can Cabessa es fa 
exactament igual com tots, amb una diferencia, el camí de Can Cabessa és un camí molt 
transitat per camions i això fa que es malmeti molt sovint i, per tant, necessita inclús 
més arreglos que qualsevol altre camí normal. Senyor Gontán, no és que abans no hi 
eres, ens ha arribat l’acta del Consell de Poble i el que estem intentant es saber quin és 
el camí curt i el camí llarg, per això dels pins. 
 
Interromp el regidor senyor ROSÀS: A veure, a l’acta hi ha errors, encara o s’ha 
corregit, el camí curt vol dir el que va a Can Suquet, el de la Sagrera, i el camí llarg és el 
camí asfaltat, l’altra d’entrada a Can Suquet, que n’hi han arbres morts que estan caient. 
Després també es va parlar del pins de la carretera, però és que aquesta acta no està 
corregida està en esborrany només. Quan parla de l’urbanització del camí de Can 
Suquet no és el camí, és el carrer de Can Suquet, per això que aquí hi ha errors, aquesta 
acta no s’ha corregit encara, encara no s’ha corregit. Quan diu la farola del camí no, és 
del carrer de la travessia que hi ha entre carrer Major i el carrer Unió, allà on es va 
canviar la farola, els veïns estan contents però hi ha els panots solts allà sobre que 
encara no s’han collat, i clar, això és un perill. És una vorera estreta, la farola està al mig 
i a sobre hi ha els panots posats de qualsevol manera per allà sobre. 
 
Continua la senyora BUIGUES: D’acord, en qualsevol cas com que la secretaria del 
Consell de Poble és una persona molt eficient, el que ha fet ha sigut passant-se el que 
ens afectava a pagesia i agraeixo l’aclariment perquè anàvem una mica perduts amb el 
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camí curt i el camí llarg, que no hi havia el corresponent aclariment. En tot cas, el que 
podem estar segurs és que els camins si hi ha qualsevol problema, qualsevol veí ens pot 
avisar, no tots els veiem, no tots ens els trobem, i mirarem de solucionar-ho però que 
consti i que quedi constància de que els camins s’han fet bastant més del que constava 
en contracte i es continuaran fent i evidentment, el camí de Can Cabessa és un camí que 
es fa molt sovint. 
 
Intervé el senyor ALCALDE: Sí, afegiria una mica això. Que el camí de Can Cabessa té 
unes característiques diferents a la majoria, que una és les fortes pendents i l’altra el 
nivell de transit. Es una via de comunicació amb Cànoves, hi havia un projecte, (si amb 
Cànoves i Cardedeu, amb els dos), aleshores, clar, l’anterior govern tenia el projecte 
d’asfaltar-lo, nosaltres no ho teníem clar i no l’hem asfaltat tot i que executarem el 
conveni amb Cànoves però per millorar el camí no estem a favor de l’asfaltat, aleshores 
un camí que aquestes tres característiques: hi passen camions, hi ha gent que l’utilitza 
com a drecera i clar és molt conflictiu. Un dels problemes que tenim amb els camins, 
que ho comentava la regidora, és la velocitat, és a dir, quant més velocitat es fan les 
roderes de l’excés de velocitat, nosaltres potser optarem per posar multes en els camins, 
vull dir, ja n’hem parlat amb l’inspector, que està allà fora, és a dir, és malmeten del pes 
i de la velocitat, però bé hi estarem a sobre i intentarem buscar una bona solució però no 
volem que es converteixi amb una via de comunicació amb Cardedeu i ni en una drecera 
per no agafar la carretera. 
S’aixeca la sessió, moltes gràcies per la vostra assistència.  
 
 
 
El President aixeca la sessió, de la qual, com a secretari estenc aquesta acta.                                                                                                                                                              
 
 


