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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
Data: 26 de novembre de 2009
Caràcter: Ordinari
Horari: 20:00 a 22:45 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

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.
Pren la paraula el senyor ALCALDE: Molt bona nit a tothom. Benvinguts al Ple
Municipal de les Franqueses del Vallès. Donaríem inici a aquesta sessió plenària
procedint a la signatura dels esborranys de les actes de les sessions anteriors, que ara
ens passarà el senyor Secretari.
Els senyors regidors signen les actes.
Continua el senyor ALCALDE: Molt bé, doncs, n’hem a donar inici als punts del Ple
pròpiament dits, tant mateix, el Ferran Jiménez ha demanat fer una prèvia i ara té la
paraula.
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PREVIA DEL REGIDOR SR. FERRAN JIMÉNEZ:
Pren la paraula el regidor senyor JIMÉNEZ: Gràcies. És per retirar una moció que vaig
presentar referent al finançament local. Vist que la presentada pel grup de Convergència
i Unió està més motivada, més ampliada i entenem que es pot compartir allò que en
aquesta s’expressa. Deixo per no presentada la meva.
Interromp el senyor ALCALDE: Senyor Zambrano si torna a xiular l’hauré d’expulsar
de la Sala, eh?. Senyor policia estigui al cas que el senyor Zambrano ja ha xiulat quatre
vegades i si ho torna a fer queda expulsat de la Sala.
Comentaris del públic.
Continua el senyor ALCALDE: Per això mateix, que ho ha fet en un interval molt curt
de temps.
Continuen els comentaris del públic.
Intenta continuar el regidor senyor JIMÉNEZ: A veure, lamento molt que jo hagi sigut
el causant de que algú hagi fet algun soroll que no sigui correcte, procuraré expressarme amb un veu més forta i que jo no sigui causant de res.
Interromp el senyor ALCALDE: No, el que ha de fer es acostar-se més al micro.
Continua el senyor JIMÉNEZ: No voldrà que me’l mengi? No? Bé, com no penso
menjar-m’ho, torno a dir, retiro la moció que vaig presentar sobre el finançament local.
Perquè ho faig? Perquè un cop repassada i vist el contingut de la presentada pel grup de
Convergència i Unió, he de reconèixer que està més argumentada, que està amb
propostes més definides i, per tant, puc compartir el contingut d’aquesta proposta.
Intervé el senyor ALCALDE: Molt bé, per tant, doncs, queda retirada. Passem al primer
punt de l’ordre del dia, perdó, al segon que el primer era signar.
Finalitza la prèvia i la Presidència dóna pas al següent punt de l’ordre del dia.

2.
DONAR COMPTE ACORD JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 8
D'OCTUBRE DE 2009 PEL QUAL S'ACCEPTA UNA SUBVENCIÓ ATORGADA
PEL DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
A AQUEST AJUNTAMENT, COM A CORPORACIÓ LOCAL TITULAR DE
LLARS D'INFANTS PER AL CURS 2008-2009.- El senyor Secretari llegeix la part
dispositiva de la proposta de l’Alcaldia:
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ATÈS que en data 22 d’octubre de 2002, es van subscriure sengles convenis amb el
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per a la creació de dos
centres docents públics de primer cicle d’educació infantil de titularitat municipal.
TENINT EN COMPTE que la clàusula segona d’aquest conveni contempla la
possibilitat que el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya
subvencioni l’activitat a l’ens titular dels centres reconeguts en dit conveni.
VISTA la resolució EDU/2590/2009, de 15 de setembre, publicada al DOGC núm.
5472, de data 28 de setembre, en la qual s’atorguen subvencions a les corporacions
locals titulars de llars d’infants per al curs 2008-09 i vist l’annex 1 on s’atorga un
import de 183.600€ per a les llars d’infants del nostre municipi.
AQUESTA Alcaldia proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer. ACCEPTAR la subvenció, d’un import de 183.600 €, atorgada per la
DIRECCIÓ GENERAL DE RECURSOS DEL SISTEMA EDUCATIU del
DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA per a les
llars d’infants del municipi, restant distribuïda la subvenció de la següent manera:
EBM Les Tres Bessones
EBM Massagran

109.800 €
73.800 €

Segon. NOTIFICAR aquest acord al SERVEI DE RÈGIM ECONÒMIC DE CENTRES
EDUCATIUS del DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ de la GENERALITAT DE
CATALUNYA, a la Regidoria d’Educació i a l’àrea de Planificació Econòmica i Règim
Interior.
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 ACORD JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 15
D'OCTUBRE DE 2009 PEL QUAL S'APROVA EL CONVENI MARC DE
COL·LABORACIÓ INTERMUNICIPAL ENTRE ELS AJUNTAMENTS DE LA
GARRIGA, L'AMETLLA DEL VALLÈS I LES FRANQUESES DEL VALLÈS
PER AL MANTENIMENT, L'EXPLOTACIÓ I LES NOVES INTERVENCIONS
DEL PROJECTE DE SENYALITZACIÓ I MUSEÏTZACIÓ DE L'AERÒDROM
DE ROSANES.- El senyor Secretari llegeix la part dispositiva de la proposta de
l’Alcaldia:
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ATÈS que el Ple de l’Ajuntament, en sessió que va tenir lloc el dia 27 de novembre de
2008 va adoptar, entre d’altres, els següents acords:
“Primer.- APROVAR l’esborrany del conveni de col·laboració entre els ajuntaments de
la Garriga, de l’Ametlla del Vallès i de les Franqueses Vallès que té per objecte regular
la posada en funcionament del projecte de senyalització i de museïtzació de l’antic
aeròdrom de Rosanes i que figura annex al present dictamen.
Segon.- NOTIFICAR-HO als ajuntaments de la Garriga i de l’Ametlla del Vallès, a la
regidoria de Cultura i al departament de Planificació Econòmica i de Règim Interior de
l’ajuntament.”
ATÈS que l’esmentat conveni va ser signat per parts de tots tres ajuntaments el
proppassat 30 de gener de 2009.
ATÈS que, durant els anys 2008 i 2009, s’ha redactat i implementat el projecte
museogràfic esmentat amb la creació d’un itinerari museïtzat per l’antic camp i d’un
espai web per a difondre aquest projecte i la resta de propostes de recuperació del
patrimoni memorial dels ajuntaments implicats.
ATÈS que, una vegada implementada la primera fase del projecte, s’han d’acordar els
termes en què es realitzaran el manteniment i l’explotació del mateix així com les noves
i successives fases d’intervenció que es vulguin realitzar.
ATÈS que, en compliment de la clàusula setena del conveni de col·laboració
intermunicipal per la posada en marxa del projecte de senyalització i museïtzació de
l’aeròdrom, relativa a la continuïtat del projecte, cal la signatura d’un conveni marc que
reguli el manteniment, l’explotació i les noves actuacions en el marc del projecte.
VIST el text del conveni marc esmentat i de conformitat amb l’informe del cap de
l’àrea de Cultura, Educació, Infància i Joventut, es proposa a la Junta de Govern Local,
de conformitat amb el Decret de l’Alcalde núm. 319/2008, de 27 de març, l’adopció
dels següents
ACORDS:
Primer.- APROVAR l’esborrany del conveni marc de col·laboració intermunicipal entre
els ajuntaments de la Garriga, de l’Ametlla del Vallès i de les Franqueses Vallès que té
per objecte regular el manteniment, l’explotació i les noves intervencions del projecte
de senyalització i de museïtzació de l’antic aeròdrom de Rosanes i que figura com a
annex al present dictamen.
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Segon.- NOTIFICAR-HO als ajuntaments de la Garriga i de l’Ametlla del Vallès, a la
regidoria de Cultura i al departament de Planificació Econòmica i Règim Interior de
l’ajuntament.
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.

4.
DONAR COMPTE ACORD JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 19 DE
NOVEMBRE DE 2009 PEL QUAL S'ACCEPTA UNA SUBVENCIÓ ATORGADA
PER L'INSTITUT CATALÀ DE LES DONES DEL DEPARTAMENT D'ACCIÓ
SOCIAL I CIUTADANIA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA.- El senyor
Secretari llegeix la part dispositiva de la proposta de l’Alcaldia:
TENINT EN COMPTE que la Junta de Govern Local del 21 de febrer de 2008 va
acordar, entre d’altres, APROVAR el II Pla municipal d’igualtat d’oportunitats per a
dones i homes a les Franqueses del Vallès 2008-2011.
TENINT EN COMPTE que la Junta de Govern Local del 25 de juny de 2009 va
acordar, entre d’altres, APROVAR el Programa Dona 2009.
ATÈS que la Junta de Govern Local en data 25 de juny de 2009 va acordar, entre
d’altres, SOL·LICITAR a l’INSTITUT CATALÀ DE LES DONES DEL
DEPARTAMENT D’ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA, una subvenció per a la realització del Programa Dona, segons la
resolució ASC/1558/2009, de 26 de maig, per la qual s’aproven les bases per la
concessió de subvencions a ens locals per finançar les despeses derivades de
l’elaboració, implementació o desenvolupament de polítiques de dones i s’obre la
convocatòria pública per l’any 2009.
VIST l’escrit de 20 d’octubre de 2009, RE núm. 2009/9722 de 27 d’octubre, en què
l’INSTITUT CATALÀ DE LES DONES DEL DEPARTAMENT D’ACCIÓ SOCIAL I
CIUTADANIA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, notifica l’atorgament
d’una subvenció de 17.947.- euros.
ATÈS que la Junta de Govern Local de data 30 de juliol de 2009 va acordar, entre
d’altres, ACCEPTAR una subvenció per un import de 6.195,59 € de la DIPUTACIÓ
DE BARCELONA, dins el Pla de Concertació XARXA BARCELONA-MUNICIPIS
DE QUALITAT, pel Projecte impuls polítiques de gènere.
VIST l’informe de la Cap en funcions de l’Àrea de Polítiques Socials, Igualtat i Sanitat.
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AQUESTA Àrea de Polítiques Socials, Igualtat i Sanitat proposa a la Junta de Govern
Local, de conformitat amb el que disposa el Decret d’Alcaldia núm. 319/2008, de 27 de
març, l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- ACCEPTAR una subvenció de 17.947.- euros atorgada per l’INSTITUT
CATALÀ DE LES DONES DEL DEPARTAMENT D’ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA.
Segon.- FER CONSTAR que s’ha sol·licitat i acceptat una subvenció per a la mateixa
finalitat de 6.195,59 € de la DIPUTACIÓ DE BARCELONA, dins el Pla de Concertació
XARXA BARCELONA-MUNICIPIS DE QUALITAT, pel Projecte impuls polítiques de
gènere.
Tercer.- NOTIFICAR aquests acords a l’INSTITUT CATALÀ DE LES DONES DEL
DEPARTAMENT D’ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA i a la DIPUTACIÓ DE BARCELONA.
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.

5.
DONAR COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDE NÚM. 1008/2009, DE
DATA 17 DE NOVEMBRE, PEL QUAL ES RESOL ESTABLIR QUE EL
REGIDOR SENYOR JOSEP BADIA TORRENTS PASSA A TENIR LA
CONSIDERACIÓ
LEGAL
DE
"REGIDOR
NO
ADSCRIT"
DE
L'AJUNTAMENT.- El senyor Secretari llegeix la part dispositiva de la proposta de
l’Alcaldia:
VISTA la instància del Sr. Josep Badia Torrents, de data 16 de novembre de 2009, RE
núm. 2009/10442 de 17 de novembre, en què comunica la seva intenció de deixar de
formar part del grup municipal del PPC i, en conseqüència, la d’adquirir la condició de
regidor no adscrit d’aquest Ajuntament.
ATÈS que l’article 73.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local estableix el següent:
“A efectos de su actuación corporativa, los miembros de las corporaciones locales se
constituirán en grupos políticos, en la forma y con los derechos y las obligaciones que
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se establezcan con excepción de aquéllos que no se integren en el grupo político que
constituya la formación electoral por la que fueron elegidos o que abandonen su grupo
de procedencia, que tendrán la consideración de miembros no adscritos.”
ATÈS que l’article 50.6 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, estableix, literalment, el
següent:
“Els regidors que abandonen el grup format per la candidatura per la qual es van
presentar a les eleccions locals no es poden integrar al grup mixt, sinó que queden com
a regidors no adscrits. (...)”
ÉS PER AIXÒ QUE, en ús de les atribucions que m’han estat conferides,
RESOLC:
Primer.- ESTABLIR que, amb efectes del dia 16 de novembre de 2009, el regidor Sr.
JOSEP BADIA TORRENTS, passarà a tenir la consideració legal de “regidor no
adscrit” de l’Ajuntament.
Segon.- NOTIFICAR-HO a les persones interessades i al cap de l’àrea de Planificació
Econòmica i Règim Interior als efectes que, a partir de la data indicada, es deixi de
satisfer la retribució que percep el grup municipal del PPC.
Tercer.- NOTIFICAR-HO també a la cap de l’àrea de Pagesia i al cap de l’àrea de
Cultura, Educació, Infància i Joventut.
Quart.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de l’Ajuntament en la propera
sessió que celebri.
El senyor President obre el torn d’intervencions.
Pren la paraula el regidor senyor RAMÍREZ: He llegit la proposta aquesta de donar
compte, i he vist que a l’apartat primer –“ESTABLIR que amb efecte del dia 16 de
novembre de 2009, el regidor Josep Badia Torrents passarà a tenir la consideració legal
de regidor no adscrit”-, molt bé. Però desprès diu en el segon apartat –“NOTIFICARHO a les persones interessades i al Cap d’Àrea de Planificació Econòmica i Règim
Interior, als efectes que a partir de la data indicada es deixi de satisfer la retribució que
percep el grup municipal del PPC”-, i aquí jo dic, o hi ha una errada o fa mesos que el
senyor Badia va dir que renunciava a percebre aquesta. Suposo que és una errada i es
modificarà la data i es posarà la data que en el seu dia el senyor Badia va dir. És així?
Respon el senyor ALCALDE: Sí, sí. O sigui, el senyor Badia no ha percebut els
ingressos corresponents al grup popular.

Ple 26 11 09 – pàg. 8

Demana el senyor RAMÍNEZ: Perdó?
Respon el senyor INTERVENTOR: No s’han ingressat.
Continua el senyor RAMÍREZ: Doncs, que reculli la data de fa mesos, no la data
d’avui, del dia dinou.
Aclareix el senyor ALCALDE: El que passa és que vostè confon una mica els termes.
És veritat que ell hi va renunciar però com que encara formalment pertanyia al PP, ara
el que es fa formalitzar això. Però ell no ha cobrat des del primer dia aquests diners.
Reclama el senyor RAMÍREZ: Que consti en acta que des de aquell dia no ha percebut
cap quantitat en nom del grup PPC.
Intervé el senyor SECRETARI: Jo m’ho vaig plantejar això. Jo crec que és una decisió,
crec que és una opinió, és una decisió del senyor Badia decidir que fa amb aquests
diners que van des del dia que va renunciar al dia que passa a tenir la consideració de no
adscrit. És una opinió insisteixo.
Aclareix el senyor ALCALDE: A veure, li aclareixo senyor Ramírez. Fins ara no ho
percebia de forma voluntària, és a dir, ell havia decidit no percebreu; ara ja no ho percep
perquè deixa de ser regidor del Partit Popular. M’explico?
Respon el regidor senyor RAMÍREZ: Perfectament, però jo insisteixo.
Continua el senyor ALCALDE: D’acord. Però fins ara hi tenia dret perquè encara
formava part del Partit Popular però ell ja hi havia renunciat.
Interromp el senyor RAMÍREZ: El que vull saber, des del dia de la seva renuncia fins
avui o el dia 19, ha rebut diners del PPC?
Respon el senyor INTERVENTOR: No.
Accepta el senyor RAMÍREZ: D’acord.
Intervé el senyor ALCALDE: Jo penso que li he dit molt clar. Fins ara hi tenia dret i hi
havia renunciat a cobrar aquests diners i no els ha cobrat en cap moment. D’acord, molt
bé. Passem al següent punt de l’ordre del dia.
Finalitzades les intervencions, la Presidència dóna pas al següent punt de l’ordre del dia.

6.
PROPOSTA QUE PRESENTA L'EQUIP DE GOVERN RELATIVA A LES
DECLARACIONS DE BÉNS I ACTIVITATS A QUE FA REFERÈNCIA
L'ARTICLE 75 DE LA LLEI 7/1985, DE 2 D'ABRIL, REGULADORA DE LES
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BASES DE RÈGIM LOCAL.- El senyor Secretari llegeix la part dispositiva de la
proposta de l’equip de govern:
ATÈS que el dia 16 de juny de 2007, una vegada realitzades les eleccions locals del dia
27 de maig del mateix any, es va constituir l’actual Ajuntament de les Franqueses del
Vallès.
ATÈS que dies abans, els disset regidors i regidores d’aquesta Corporació van
presentar, com a requisit previ per a prendre possessió dels seus càrrecs, les
declaracions de béns i activitats a què fa referència, entre d’altra normativa, l’article
75.7 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local abans
esmentat.
ATÈS que, posteriorment i, més concretament, el dia 1 de juliol de 2007, va entrar en
vigor la “Ley 8/2007, de 28 de mayo, del Suelo”.
ATÈS que la Disposició addicional novena de l’esmentada Llei 8/2007, va modificar,
de forma important, el règim jurídic de la referida declaració.
ATÈS que la modificació es pot resumir d’acord amb allò que es transcriu i es resumeix
a continuació (en lletra negreta i subratllada es destaquen els canvis més rellevants):
“Disposición Adicional novena. Modificación de la Ley Reguladora de las Bases del
Régimen Local. (...)
3. Modificación del artículo 75.7 (que queda redactat de la manera següent):
«Los representantes locales, así como los miembros no electos de la Junta de Gobierno
Local, formularán declaración sobre causas de posible incompatibilidad y sobre
cualquier actividad que les proporcione o pueda proporcionar ingresos económicos.
Formularán asimismo declaración de sus bienes patrimoniales y de la participación en
sociedades de todo tipo, con información de las sociedades por ellas participadas y de
las liquidaciones de los impuestos sobre la Renta, Patrimonio y, en su caso, Sociedades.
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.
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 se inscribirán en los siguientes Registros de intereses, que tendrán
carácter público:
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a) La declaración sobre causas de posible incompatibilidad y actividades que
proporcionen o puedan proporcionar ingresos económicos, se inscribirá en el Registro
de Actividades constituido en cada Entidad local.
b) La declaración sobre bienes y derechos patrimoniales se inscribirá en el Registro de
Bienes Patrimoniales de cada Entidad local, en los términos que establezca su
respectivo estatuto. (...)”
ATÈS que l’esmentada Disposició addicional es va incloure, amb idèntic contingut, en
el Text Refós aprovat per Reial Decret legislatiu 2/2008, de 20 de juny.
ATESA la importància de la mencionada disposició, tota vegada que és un pas més per
a consolidar l’obligació que les administracions públiques actuïn, en relació amb els
ciutadans als quals serveixen, de conformitat, entre d’altres, amb subjecció al principi
de transparència (article 3.5 de la Llei 30/1992, de 30 de desembre de 1992, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú)
És per tot això, que l’equip de govern proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels
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 del règim de publicitat de les declaracions de béns i activitats dels càrrecs
electes locals.
Segon.- INSTAR aquells membres de la Corporació que en puguin resultar directament
afectats, per tal que, a la major brevetat possible, ampliïn les declaracions de béns i
activitats que van presentar en el moment de prendre possessió, amb la finalitat de
donar compliment a l’esmentat precepte.
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.
Quart.- RECORDAR als regidors/es als quals, en virtut del seu càrrec, en resulti
amenaçada la seva seguretat personal o la dels seus béns o negocis, la dels seus
familiars, socis, empleats o persones amb les quals tinguin relació econòmica o
professional, que podran fer la seva declaració complementària davant el Secretari o la
Secretària de la Diputació Provincial.
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Cinquè.- NOTIFICAR-HO a tots els regidors i regidores municipals i a la Secretaria
de l’Ajuntament.
El senyor President obre el torn d’intervencions.
Pren la paraula el regidor senyor GONTÁN: Nosaltres com no podia ser d’una altra
manera votarem a favor per qüestions de transparència.
Interromp el regidor senyor TORNÉ: És un donar compte.
Intenta continuar el GONTÁN: No, no. És proposta que presenta l’equip de govern.
Interromp el senyor ALCALDE: Senyor Torné no es donar compte. Nosaltres fem una
proposta perquè fem la declaració de béns i patrimoni que tenim cadascú i s’ha de votar.
Miri’s la proposta perquè no es donar compte, es votar.
Continua el senyor GONTÁN: Bé, nosaltres votarem a favor, perquè no podia ser d’una
altra manera. Creiem que ha d’haver-hi transparència i ens els càrrecs públics que
cobrem els diners dels ciutadans encara més, per tant, no podíem votar en contra ni
abstenir-nos en aquesta.
Intervé el senyor ALCALDE: Sí, aquesta és una proposta que l’equip de govern ja volia
portar fa un parell de mesos. Malauradament en el transcurs d’aquests mesos s’han
produït casos de corrupció en algun ajuntament i ja estava preparada. L’únic que volem
perquè pensem que ha de quedar constància, és que els béns, el patrimoni, la
participació en empreses dels regidors, en quedi constància perquè hi ha una declaració
patrimonial que estem obligats a fer i ens consta que no s’ha fet del tot correcte per part
d’alguns regidors que ara estan a l’oposició.
Pren la paraula la regidora senyora BUIGUES: Bé, jo volia treure uns temes a
consideració. Vull recordar que en aquest poble s’ha fet un centre cívic, un centre
cultural a Bellavista, aquest centre cultural va tindre una primera adjudicació amb una
desviació de diners molt petit; va tindre una segona adjudicació per Comissió Municipal
de Govern al 28 de juliol de l’any 2000, per una quantitat de dos milions tres-cents vuit
mil euros; que va haver una segona adjudicació de la segona i tercera fase al 15 de maig,
sempre per Comissió de Govern; mentre que curiosament el Teatre Auditori es va
inaugurar el 27 d’abril de 2003. Aquesta segona adjudicació va estar feta uns dies
després de la inauguració. Aquesta adjudicació va estar feta a l’empresa TEICO, la
mateixa empresa a qui se li va adjudicar segons la Conselleria de manera fraudulenta, la
modificació del centre de Can Ribas. Aquest centre se li va adjudicar durant un mes
d’agost per màxima urgència, sense publicitat, citant a quatre empreses que van desistir,
i finalment va ser l’empresa TEICO qui es va quedar la modificació de Can Ribas. Això
fa, que la Conselleria en tindre coneixement d’aquest tema, demana que se li tornin les
aportacions que s’havien fet i que en aquest moment amb els interessos pugen més enllà
de tres-cents mil euros. Curiosament les dos obres van estar fetes per l’empresa TEICO,
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la persona que era la màxima responsable d’aquesta empresa TEICO, té una altra
empresa que es diu AGRICOLA SUMOL, que fa una urbanització a l’Ampolla, a on el
senyor Torné, al cinquanta per cent, compra un pis relacionat evidentment amb
l’empresa TEICO, compra un pis a l’any 2005; és a dir, amb una regularitat manifesta
d’aquestes obres. Nosaltres això, si més no, ens crida l’atenció i tinc a dir que això,
aquestes, tant les obres del centre cultural de Bellavista, que van tindre un increment de
preu de tres milions noranta-set mil euros, com tot el que se’n derivi de tornar els diners
a la Conselleria, els diners de la remodelació de Can Ribas, totes aquestes coses i
algunes altres que hem anat trobant, que ens ha costat, tindran el tractament que aquests
temes requereixen. I torno comentar que no som nosaltres que hem d’esbrinar si aquí
han hagut situacions dubtoses sinó realment l’autoritat pertinent. En tot cas, allò que ens
ha cridat molt l’atenció és que des de l’any 2005 el senyor Torné disposi d’aquest
habitatge a l’Ampolla, al cinquanta per cent, i en canvi a la seva declaració obligatòria
com a regidor aquest habitatge no hi consti.
Comenta el senyor ALCALDE: Alguna intervenció més? Senyor Torné per al·lusions.
Respon el regidor senyor TORNÉ: Per al·lusions. El punt que estem parlant no és el que
realment la senyora regidora no adscrita realment ha posat sobre la taula. Jo si vol que li
aclareixi algun dubte sobre les mentides que ha dit li puc explicar.
Comenta la regidora senyora SANTOS: Ostres. Que fort.
Continua el senyor TORNÉ: Ara, a part d’això, el punt que realment ens porta, el que?
No, no, jo si vol li puc explicar, que és mentida, però bé escolti, el seu nivell
intel·lectual és el que és, jo ara no el discutiré aquí davant.
Torna a comentar la senyora SANTOS: Ostres, ostres. Que fort!
Intervé el senyor ALCALDE: Senyor Torné moderi’s, sigui més educat, que a vostè
ningú li ha faltat al respecte.
Continua el regidor senyor TORNÉ: Bàsicament perquè estem parlant d’una i desprès
estem volent parlar d’una altra totalment diferent. De totes maneres, aquest no és el
tema del punt. Dir-li en el senyor Secretari que l’únic que hi ha en el punt és “donar
compte” d’una qüestió, d’una llei, i no hi ha cap tipus de proposta de votació perquè no
es té de votar res, jo m’agradaria que llegís quina és la proposta que està a l’ordre del
dia, que no és de votació sinó que és “donar compte”.
Respon el senyor ALCALDE: Molt bé. A veure, primera cosa, senyor Torné el que li ha
dit la senyora Buigues té moltíssima relació. Nosaltres demanem que tots els regidors
d’aquest Ajuntament fem una declaració patrimonial dels nostres béns i vostè va
adquirir un bé l’any 2005, ja sé que no el va escripturar fins el 2007 però a l’any 2005 ja
el va adquirir i ha tingut varies oportunitats.
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Interromp el senyor TORNÉ: Això és mentida.
Continua el senyor ALCALDE: No, tenim l’escriptura i la inscripció al Registre
Mercantil de Tortosa.
Torna a interrompre el senyor TORNÉ: Vostè té lo que té, però no pot dir una cosa que
és falsa.
Intenta continuar el senyor ALCALDE: A veure.
Torna a dir el senyor TORNÉ: Vostè té lo que té, però no pot dir una cosa que és falsa.
Continua el senyor ALCALDE: On està la falsedat? En que el va comprar al 2005? El
que va escripturar al 2007? Primer digui què és el que és fals.
Respon el regidor senyor TORNÉ: El que és fals és la data de la inscripció.
Manifesta el senyor ALCALDE: Partim d’una base. L’apartament el té no? Clar, és que,
a veure.
Continua la resposta el regidor senyor TORNÉ: Tenim un. Després, una altra qüestió és
intentar que una documentació que té d’estar completament protegida, que és la
declaració de béns de la Corporació, bandejava en públic. Això transgredeix qualsevol
comportament, tant del Secretari que la té de preservar com de vostè de donar-ne
publicitat. Ja sap vostè que no pot donar publicitat de les declaracions de béns dels
membres de la Corporació? N’és conscient d’això?
Aclareix el senyor ALCALDE: És que jo només he dit el que no hi havia posat vostè a
la declaració, no he dit el que vostè hi havia posat.
El senyor TORNÉ continua: Sàpiga que està bandejant una informació que realment no
pot sortir de Secretaria, que té d’estar en custòdia del Secretari. Per tant, no ens
enganyem, vostès que realment de complir la llei no en saben, per favor, demani’n o
llegeixi’n quina és la proposta, que és només de “donar compte” d’una llei i d’allò altre,
a precs i preguntes, si vol que li aclareixi alguna cosa que no té res que veure amb la
realitat, li puc explicar; perquè en definitiva, com que un està molt tranquil i no té res a
amargar i totes aquestes coses de intentar dissimular quin és el problema d’aquest
govern, que no és sens dubte aquest, sinó que és la falta de majoria i de no aprovar cap
tema del Ple, ni poder portar a terme cap cosa important endavant; aquest és el problema
que té però no el que realment es manifesta que és completament equivocat. I escolti, li
donaré tots els documents, però a qui toqui, no amb aquestes condicions.
Respon el senyor ALCALDE: Molt bé, li recordo que jo no he fet públic res de la
declaració de béns, he dit el que no hi havia posat vostè a la declaració de béns. Jo no he
dit cap mentida, vostè aquesta propietat no l’ha inclòs.
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Interromp el senyor TORNÉ: Vostè no pot tocar la declaració de béns.
Continua el senyor ALCALDE: Sí, sí, jo tinc potestat per revisar-les si a mi m’arriben
informacions.
Es queixa el senyor TORNÉ: I de donar-ne publicitat.
Intenta continuar el senyor ALCALDE: Jo no he dit les propietats que vostè té, he dit
les que no ha inclòs a la declaració de béns i que tenia obligació d’incloure.
Torna a interrompre el regidor senyor TORNÉ: Si jo abans no la tenia no la podia fer.
Manifesta el senyor ALCALDE: O sigui, vostè la va adquirir 2005 i la va escripturar al
2007.
Conclou el senyor TORNÉ: Això és mentida, per tant, és tot fals. Senyor Secretari.
Intervé el senyor ALCALDE: Esperi’s senyor Torné, que hi han paraules demanades.
Pren la paraula la regidora senyora BUIGUES: Un petit aclariment. –“Formalizada en
escritura autorizada por el notario don Jaime Monjo Carrio el día 2 de junio de 2005”-.
Interromp el regidor senyor TORNÉ: És fals. 25 de setembre de 2007. Fals. Mentida
senyora Teresa Buigues. Mentidera.
El senyor ALCALDE torna ha intervenir: Molt bé, senyor Gontán. És que encara que
fos al 2007 vostè té l’obligació d’anar al Secretari i dir –“miri, he adquirit una propietat
perquè consti en la meva declaració patrimonial”- i no ho fet, per tant, a continuat
incomplint la llei.
Pren la paraula el regidor senyor GONTÁN: La de donar ell la possessió, l’Alcalde és
ell. Encara no ha canviat. Jo, abans d’això l’únic que en demano és, tant l’un com
l’altre, si realment hi han coses de irregularitats, porti-ho a fiscalia, si vostè l’acusa
d’incomplir la llei de protecció de dades porti-ho al jutjat però aquí no és un lloc per
discutir això i treure draps bruts de ningú. D’acord? I anem pel Ple que és allò que toca,
que allò que l’importa aquesta gent i no les tonteries que estem discutint ara.
Torna a demanar el regidor senyor TORNÉ: Senyor Secretari ens pot llegir la proposta,
si us plau.
Reclama el senyor ALCALDE: Senyor Torné, no tenia la paraula. Llegeixi senyor
Secretari. Com ha dit el senyor Gontán de moment l’Alcalde soc jo.
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Pren la paraula el senyor SECRETARI: Bé, resumint, perquè és llarga, però diu –
“l’Equip de Govern proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords:
DONAR-SE PER ASSABENTADA la Corporació del contingut de la Disposició
addicional”-.
Interromp el senyor TORNÉ: Això és un “donar compte”. “Donar per assabentat” és
“donar compte”.
Intenta aclarir el senyor SECRETARI: Vostès poden acordar donar-se per assabentats,
és un plus. El segon acord és –“INSTAR”- és el verb “instar”, indica acció, -“ INSTAR
aquells membres de la Corporació que en puguin resultar directament afectats”- i estic
parlant des de l’entrada en vigor de la “Ley del suelo”, no estic parlant apartament
aquest, -“a la major brevetat possible, ampliïn les declaracions de béns i activitats que
van presentar en el moment de prendre possessió”- i es diu, que –“en puguin resultar
afectats”- no que en resultin afectats necessariament. –“REQUERIR serveis jurídics
perquè facin una proposta de publicitat d’aquest Règim”-, que és allò que l’Alcalde
entenc que defensa en aquest moment, i això es vigent des del 2007, i recordar als
regidors que ho poden fer-ho, això és una mica folklòric, però que ho podrien fer si
consideressin amenaçada la seva seguretat davant del Secretari de la Diputació. Això va
per tot l’Estat espanyol i pensat, potser, per zones més concretes o diferents de les
Franqueses, però jo crec que l’Alcalde tenia la preocupació de que s’actualitzessin
aquestes actuacions, que vostès s’assabentessin ben bé de quines normes són les avui
vigents i va voler que fos un acord del Ple. Jo vaig considerar que es podia concebre
com un acord del Ple. Que se’n pugui haver donat compte d’aquest canvi legislatiu sí,
però l’Alcalde va voler anar més enllà i va fer una proposta d’acords, i vostès han de
decidir que voten naturalment.
Intervé el senyor ALCALDE: Per tant, després de la seva intervenció senyor Torné, jo
interpreto que vostè no vol fer públic el seu patrimoni, primera cosa; i segona cosa, que
no vol votar això, per fer-ho constar a l’Ajuntament. Interpreto això, vostè no vol fer
públic el seu patrimoni, no?
Comenta el regidor senyor COLOMÉ: Si s’ha de votar, que és voti.
Continua el senyor ALCALDE: Molt bé, doncs passem a votació. Senyor Jiménez.
Pren la paraula el regidor senyor JIMÉNEZ: A veure. És una qüestió de forma. Altres
consideracions que es puguin fer a títol personal són indiferents. Entenc que aquest punt
no s’ha de votar i per una raó, l’explicaré. El que no pot obligar el Ple és que es respecti
una llei, perquè llavors estaríem fent votacions constantment.
Interromp el senyor ALCALDE: No, però hi ha també fer-ho públic això i, per tant, hi
ha una cosa que va més enllà de la llei, si vostè tampoc ho vol fer públic, no sé quina
imatge esteu donant.
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El senyor JIMÉNEZ continua: Deixi que continuï amb la meva exposició. Crec que
vostè com Alcalde pot dictar un Decret d’Alcaldia exigint d’acord amb la llei a tots els
regidors d’aquest Ajuntament, que en termini que vostè determini actualitzin el seu
patrimoni. Això sí que pot fer-ho, però allò altre considero que no és la forma
administrativa de fer-la.
S’explica el senyor ALCALDE: Li explico. A veure, una cosa és la llei i l’altra és que
anem més enllà i demanem que es faci públic i ho fem perquè no tenim absolutament
res que amagar nosaltres. A mi m’estranyen aquestes reaccions tan sobtades i tan
estranyes dels senyors regidors, que sembla que no volen fer públic, que volen amagar.
Nosaltres no tenim res que amargar, per tant, si tant clar ho tenen votin a favor. És així
de fàcil.
Comenta el senyor SECRETARI: Sobre el règim de publicitat sempre sí que s’haurien
de pronunciar vostès.
El senyor ALCALDE demana: A veure, votem i votem fer-ho públic. És el que estem
votant perquè la gent ho sàpiga i en sigui conscient, perquè és que sinó estem enganyant
a tothom.
Afirmen els regidors: Votem.
Finalitzades les intervencions, la Presidència dóna pas a les votacions.

SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per set vots a favor dels regidors del
grup municipal PSC-PM, i dels regidors senyors JOSEP BADIA, Ma TERESA
BUIGUES i FERRAN GONTÁN, deu abstencions dels regidors del grup municipal
CiU i dels regidors senyors VANESA GARCIA, DOLORS ISART i FERRAN
JIMÉNEZ, i per tant, amb el quòrum legal.

7.
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 de 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.
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AQUESTA Alcaldia proposa al Ple de l'Ajuntament, l’adopció dels següents
ACORDS:
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.
Pren la paraula el regidor senyor COLOMÉ: Aquest és un d’aquests punts que la gent
et para pel carrer i et diu –“Ostres, fins i tot voteu que no a les festes, no? I així les
festes no es faran?”- doncs, res més lluny de la realitat. Les festes es faran igualment,
el padró s’aprovarà; de fet, el calendari de festes s’ha aprovat. Que sàpiga la gent que
aquest no és un vot en contra de les festes, no és un vot en contra del padró, aquest és
un vot sistemàtic en contra d’aquest govern, no el creiem legitimat perquè un govern
de sis amb una alternativa que hi ha de majoria absoluta, creiem que aquest govern el
estar per estar, el xuclar poltrona i el cobrar, quan els regidors de l’oposició se’ns
deuen dos mesos les dietes que no se’ns han pagat. Dos mesos que no se’ns han pagat i
cobrem un promig de 150 € cadascun.
Interromp el senyor ALCALDE: Cobren més. Només per aquesta nit ja cobren casi
300 € els regidors de l’oposició. Sí home, sí. Han fet una reunió de la Junta. Està
mentint i cobren 300 €.
Continua el senyor COLOMÉ: Senyor Ribalta puc parlar? El meu promig de dietes
des del mes de maig fins al mes de setembre ha sigut d’uns 150 € al mes, euro amunt
euro avall, i no em queixo perquè estic a l’oposició.
Torna ha interrompre el senyor ALCALDE: També ho farem públic, doncs.
Intenta continuar el senyor COLOMÉ: I no em queixo. L’únic que em queixo és que
vostè sense fer la seva feina n’està cobrant 3.500 o 4.000 de nets.
Comenta el senyor ALCALDE: Això no és veritat.
El senyor COLOMÉ: continua: I em queixo d’això.
Aclareix el senyor ALCALDE: A veure. A mi em sobta una cosa, vostè diu que té una
alternativa, que té majoria absoluta però encara no sabem qui encapçala aquesta
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alternativa. No s’han posat d’acord doncs. Perquè lo primer quan hi ha un projecte es
buscar qui és el candidat. Ni en aquest punt han estat capaços de posar-se d’acord.
Faci el favor de dir qui encapçala aquesta proposta. (Senyor Ramírez callí, si us plau).
Per tant, jo per responsabilitat els demano que, molts papers i molts numerets, però
són incapaços de fer una proposta concreta. A veure si es posen d’acord i fan una
proposta concreta, perquè aquesta proposta no serveix per res si no es diu qui és el que
ha de ser el candidat. Molt bé.
Després el tema del padró d’habitants, vostè ho ha dit molt bé. Vostès voten en contra
de les festes, però les festes es faran. Vostès ara votaran en contra del nombre
d’habitants que té les Franqueses però aquests hi són, estan votant en contra dels seus
veïns. Jo no sé com s’atreveixen a votar en contra del número de veïns, dels veïns que
som, perquè estan votant en contra dels veïns de les Franqueses. Alguna intervenció
més? No? Passem 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, i dels regidors senyors JOSEP BADIA, Ma TERESA
BUIGUES, FERRAN GONTÁN i FERRAN JIMÉNEZ, nou vots en contra dels
regidors del grup municipal CiU i de les regidores senyores VANESA GARCIA i
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 de 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:
-

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
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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
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.
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Pren la paraula el regidor senyor GONTÁN: Voldria un aclariment jurídic per part del
Secretari. Que ens expliqui que passa si això no s’aprova avui.
Aclareix el senyor SECRETARI: Bé, tenint en compte que hi ha una aprovació inicial
feta amb el quòrum necessari; que hi ha hagut un tràmit d’informació pública posterior,
en que no hi va haver-hi al·legacions de cap mena; doncs, jo entenc que l’Alcalde si
volgués podria demanar que la Comissió d’Urbanisme de Barcelona es subrogués en les
competències que no està exercint en aquest moment l’Ajuntament de les Franqueses,
que és com li pertoca i en coherència amb el que va aprovar inicialment es aprovar-ho
definitivament. Es tracta d’un tràmit formal simple, sense altre contingut que verificar
que la informació pública ha estat correcte i que s’ha fet correctament i legalment i, per
tant, és continuar amb l’expedient, impulsar-lo i l’Alcalde estaria facultat, crec, per
portar-lo a la Comissió d’Urbanisme sense el vot del Ple. No entenc que el vot contrari
de vostès hagi de comportar l’anul·lació de totes les actuacions fetes fins a la data, per
això ens haurien de portar una proposta vostès, els que vulguin o puguin votar en contra,
argumentant el perquè no s’ha fet correctament fins ara tot el tràmit existent.
Continua el senyor GONTÁN: Entenc jo que llavors si l’Alcalde demana la subrogació
de la Comissió d’Urbanisme sobre aquest tema, el punt tiraria endavant sense passar
amb l’aprovació del Ple?
Respon el senyor ALCALDE: Això ja no depèn de nosaltres, depèn de la pròpia
Comissió d’Urbanisme. Nosaltres ho demanarem en cas que no sigui aprovat.
Demana el senyor GONTÁN: Vostè es compromet a demanar a la Comissió
d’Urbanisme que subrogui?
El senyor ALCALDE contesta: No només em comprometo sinó que ja teníem previst
demà al matí endegar aquest tema. Tant en aquest punt com al que ve després.
Accepta el senyor GONTÁN: D’acord.
Pren la paraula el regidor senyor JIMÉNEZ: Aquests dos punts ja han passat en altres
Plens. Jo tornaré a manifestar lo mateix que vaig manifestar en els anteriors. Crec que
això afecta a persones, famílies, que no tenen perquè estar perjudicats amb una situació
de voler imposar un criteri o defensar la situació política del moment, per tant, em
quedo satisfet amb el sentit de la pregunta que ha fet el senyor Gontán i per la resposta
que ha fet l’Alcalde, de que en el cas de que això no surti aprovat en aquest moment
vostè iniciarà aquest procés perquè aquestes famílies no quedin afectades.
Aclareix el senyor ALCALDE: Sí, tant mateix, això no garanteix que la Comissió
d’Urbanisme se’n subrogui. Nosaltres ho intentarem. Jo volia dir que efectivament, és a
dir, aquest és un punt que es va portar a aprovació inicial; que aquestes dues senyores
que estan aquí, aquestes dues regidores van votar a favor; que s’han compromès davant
de veïns, aquestes dues senyores, a dir que sí. Miri’n aquest punt, el problema que té
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aquest punt, és que per exemple, un matrimoni gran es vol reformar la casa i el Pla
General l’obliga a fer aparcaments a la planta baixa i, per tant, aquestes persones perden
accessibilitat, perden mobilitat; i nosaltres el que demanem, tant en aquest com en el
punt següent és aquesta modificació del Pla General tal i com està a Granollers i està
altres àmbits, perquè això pugui passar. I amb aquest vot en contra no m’estan
perjudicant a mi, no estan perjudicant aquests regidors, estan perjudicant ciutadans i
ciutadanes de les Franqueses, això és el que estan fent, i per què? Per interessos
personals. A mi no em perjudiquen, jo no m’he de reformar la casa, ni necessito
vincular l’aparcament, ni res; ho necessiten els veïns del municipi. I tenen la poca
vergonya de votar a favor en un Ple i ara votar en contra.
Interromp el regidor senyor RAMÍREZ: “No, contra usted”.
Intenta continuar el senyor ALCALDE: I vostè senyor Ramírez té una gestoria amb un
parking, sense haver vinculat aparcament, i amb un permís il·legal d’obres.
Interromp el senyor RAMÍREZ: “Sí, ya lo veremos si es ilegal”.
Continua el senyor ALCALDE: Que es va donar vostè mateix quan era regidor. Sí, sí.
Torna a interrompre el senyor RAMÍREZ: “Señor Ribalta”.
Li deixa continuar el senyor ALCALDE: Digui’m, digui’m, expliqui’m va.
Continua el senyor RAMÍREZ: “Si tan grave es el tema, ¿como la semana pasada a las
ocho de la mañana estaba su jefe, digamos, su Presidente regional-comarcal, del PSC,
llamando a los nuestros, como un desesperado, para pactar con Convergencia? Dígalo
aquí, y le hemos dicho no queremos nada con usted.”
Interromp el senyor ALCALDE: Igual que nosaltres.
Intenta continuar el senyor RAMÍREZ: “No queremos nada con usted, señor Ribalta.
No pactamos con PSC. Dígalo también. Que eso es una represalia. Hoy precisamente, el
día del Pleno, a las seis de la tarde, me manda al alguacil, pero lo que me manda es
únicamente la resolución desestimando un recurso. No se preocupe hay un contencioso
y ya veremos quién tiene razón.”
Interromp un ciutadà del públic.
Pren la paraula la regidora senyora ISART: “Perdona pero nosotras no somos
tránsfugas. Este equipo de gobierno sí que está gobernando gracias a un voto de un
tránsfuga. Gracias a un voto de un tránsfuga.”
Torna a interrompre el ciutadà del públic.
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Demana el senyor ALCALDE: Silenci, si us plau.
Manifesta el regidor senyor RAMÍREZ: “Este es el circo que monta el señor Ribalta”.
Torna a demanar el senyor ALCALDE: Si us plau, senyor Ramírez.
El senyor RAMÍREZ torna a manifestar: “El circo del señor Ribalta. El circo del señor
Ribalta. El circo del señor Ribalta”.
El senyor ALCALDE manifesta: “Señor Ramírez, ya le he avisado dos veces. Le
recuerdo que puedo sacarlo.”
Rebombori entre el públic.
El senyor RAMÍREZ demana: “Oiga, a ellos no les llama la atención? Llámeles la
atención a ellos también. Son del Partido Socialista”.
Interromp el públic: “Han sido los mejores, todos los del Partido Socialista”
Torna a dir el senyor RAMÍREZ: “Partido Socialista”
Demana la regidora senyora ISART: “Señor Alcalde”
Continua el rebombori entre el públic.
El senyor RAMÍREZ continua manifestant: “Partido Socialista”
El públic continua amb el rebombori.
El senyor ALCALDE demana: “Venga, silencio” Silenci. Alguna intervenció?. Va.
“Silencio, por favor, silencio”.
Pren la paraula la regidora senyora ISART: Avui tampoc se’n recorda del meu nom,
no?, bé, ja ho veig. És vergonyós senyor Ribalta que vostè, sense que nosaltres hàgim
dit res, ara en aquest Ple encara, ens acusi. Tanta és la ràbia que li fa que estiguem aquí
davant seu? Tant li molestem? Doncs, és lo que està demostrant realment. Vull dir,
sense dir res i sense fer res, ens insulta. A més a més, es perd a l’ordre amb uns senyors
que vostè a saber allò que els hi haurà dit perquè portin aquí; si us plau, altres vegades
hagués demanat a l’ordre, i hagués demanat als senyors policies que els aturessin i avui
no diu res. Que estrany tot això senyor Ribalta, si us plau, sigui conscient, actuï com
Alcalde i pari les coses quan se’n van de mare, si us plau, i no faci acusacions ni insulti
quan no toca.
Interromp el senyor ALCALDE: Va. Alguna intervenció més? Senyor Randos.
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Pren la paraula el regidor senyor RANDOS: L’últim Ple va haver-hi un altra pancarta i
nosaltres, bé, no li vaig dir ni piu a la policia. Vareu estar aquí mitja hora perquè era el
teu marit i companyia i van estar amb una pancarta durant mitja hora en un Ple i no
varem dir ni piu. I aquest senyor, si no m’equivoco, és el que va darrera de vostè a la
llista i està reclamant la seva acta, només això.
Respon la regidora senyora ISART: D’acord. Li puc contestar? Que en aquest moment.
El públic interromp.
Interromp el senyor ALCALDE: Sí, però breument.
Intenta continuar la senyora ISART: I tant que breument. Senyor Randos, li puc dir que
aquests senyors van treure la pancarta i no van alterar el Ple. Aquests senyors sí l’han
alterat i de quina manera.
Interromp el regidor senyor RANDOS: Perdoni senyora Dolors, el senyor Manolo
Martínez va estar parlant directament amb els regidors o amb l’Alcalde o amb qui fos.
Continua la senyora ISART: Perquè li van donar la paraula.
Interromp un ciutadà del públic: “La verdad duele.”
El senyor ALCALDE demana: “Silencio, por favor.” Jo crec que aquí l’alterat avui ha
sigut el senyor Ramírez, que s’ha esverat molt i això a provocat a la gent, i un regidor ha
de tenir prou responsabilitat per no provocar la gent. Molt bé. Jo li deia precisament el
contrari, li deia –“miri a mi no em perjudica que vostè no voti a favor d’això, perjudica
als ciutadans de les Franqueses”- i ja està. I han vingut veïns ha dir-li a vostè, vostè els
hi ha dit que sí que votarà a favor i ara votarà en contra. Molt bé, passem a votació, si us
plau.
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, i dels regidors senyors JOSEP BADIA, Ma TERESA
BUIGUES, FERRAN GONTÁN i FERRAN JIMÉNEZ, nou vots en contra dels
regidors del grup municipal CiU i de les regidores senyores VANESA GARCIA i
DOLORS ISART, i per tant, amb el quòrum legal.

9.
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 de l’Àrea de Política Territorial i Obra Pública:
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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.
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.
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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.
Pren la paraula el senyor ALCALDE: Alguna intervenció al respecte? Bé, és
exactament igual que el punt anterior. Passem a votació. Vots a favor sobre la proposta.
D’acord, tranquils, ja li dono la paraula.
Pren la paraula el regidor senyor ROSÀS: Bé, aquest punt com l’anterior, quan hi va
haver la modificació del Pla General, es van modificar: un perquè creiem que s’havia, (a
l’anterior), interpretat o es feia una interpretació que potser no era prou correcte, però
que s’havia arribat a deformar; com això donava un 20% més de edificabilitat en planta
baixa als habitatges, es va canviar això per un porxo. Això no impossibilita que aquests
senyors que volen fer la vivenda, la puguin fer. I no té res a veure a allò que ha dit vostè
dels aparcaments abans, en que no puguin. No crec que aquests dos metres de fondària
puguin posar el cotxe a darrere dintre el pati i hagin d’entrar amb el cotxe pel menjador,
no ho entenc. I amb el punt aquest que parlem ara, de les places d’aparcament, nosaltres
no tan sols estaríem d’acord a que estigués vinculada amb l’habitatge, en el mateix
edifici, una plaça, sinó que potser faria falta inclús més places d’aparcament perquè
moltes famílies tenim més d’un cotxe, i potser faria falta més places. Però allò que passa
és que no sé a qui volem acontentar, no és a la majoria dels ciutadans dels municipi, no;
vull dir, jo no sé perquè estem aprovant això, digui’m quins casos hi ha que ho
necessitin i podem discutir els casos, però no crec que això hagi de fer una norma que
qualsevol veí que compri un pis es pugui veure perjudicat que tingui la plaça
d’aparcament a tres-cents metres de casa seva.
Pren la paraula el senyor ALCALDE: Molt bé. Li recordo que és una normativa que
existeix així a tots els municipis veïns: a Granollers, a la Roca; i que diu que en casos
excepcionals es pot vincular aquest aparcament. Vostè m’ha dit que estarien disposats a
votar a favor si augmentem el nombre d’aparcaments?
Respon el senyor ROSÀS: Però al mateix bloc.
Continua el senyor ALCALDE: Home, que vol dir en el mateix bloc?
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Intenta contestar el senyor ROSÀS: Que tinguin la plaça d’aparcament a on viuen, no a
set o vuit carrers.
El senyor ALCALDE aclareix: Però és que això són casos excepcionals. Ja li he dit que,
per exemple, això impedeix que unes persones d’edat que és volen arreglar una planta
baixa puguin viure a la planta baixa. (Silenci, si us plau). Ja està, és igual, vostès sabran
si estimen les Franqueses o allò que volen es recuperar el poder. Vull dir, votin el que
vulguin. Bé, passem a votació, si us plau.
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, i dels regidors senyors JOSEP BADIA, Ma TERESA
BUIGUES, FERRAN GONTÁN i FERRAN JIMÉNEZ, nou vots en contra dels
regidors del grup municipal CiU i de les regidores senyores VANESA GARCIA i
DOLORS ISART, i per tant, amb el quòrum legal.

10. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D'ERC-EV-AM PER
DEMANAR A L'AJUNTAMENT DE LA GARRIGA LA RETIRADA DEL
PROJECTE DE PLANTA INCINERADORA DE BIOMASSA PROMOGUT PER
L'EMPRESA REBROT I PAISATGE, S.L.- El senyor Secretari llegeix la part
dispositiva de la moció:
ATÈS que, l’empresa Rebrot i Paisatge, S.L. vol instal·lar una planta incineradora de
biomassa per produir energia elèctrica en les instal·lacions de la deixalleria Tamayo al
municipi de la Garriga, a menys d’1 Km de distancia del nostre municipi.
ATÈS que, el Consell de Poble de Llerona a mostrat públicament els seu malestar per la
implantació de la planta incineradora de biomassa a en les instal·lacions de la deixalleria
Tamayo al municipi de la Garriga, a menys d’1 Km de distancia del poble.
ATÈS que, la finalitat de la incineradora és produir energia elèctrica per la venda a
R.E.E.
ATÈS que, el projecte de la planta tindrà dues calderes, una que cremarà biomassa amb
ajut de gas natural i l’altra només cremarà gas natural i això generarà 1200 Tm/any de
cendres per fet de la combustió.
ATÈS que, cremar biomassa forestal és considera energia renovable però no neta. Les
seves emissions (CO2, NOx, SO2, metalls pessants, compostos orgànics, furans,
dioxines, partícules ultrafines) són contaminants i l’acumulació excessiva a l’organisme
provoca malalties greus.
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ATÈS què, la proximitat del projecte a la població genera riscos encara que les
emissions de la planta no superin els màxims permesos per la llei, es raonable aplicar el
principi de prevenció i ubicar-la a una distància mínima de nuclis urbans de 4 Km.
ATÈS que, La dimensió de la planta de biomassa no respon a un projecte ecològic sinó
econòmic. Els projectes privats tenen subvencionats el KW produït i òbviament han de
ser de gran potència per tenir el màxim de benefici. No proveeixen d’energia elèctrica
les poblacions on s’instal·len, tota la seva energia va directament a la xarxa general
controlada per grans empreses elèctriques.
ATÈS que, no hi ha cap projecte d’aprovisionament de les 60.000 tm anys de biomassa
forestal en un radi de 50 km tal com determina el mon científic per mantenir l’equilibri
de les emissions del CO2.
ATÈS que, és un plantejament insolidari amb el territori. No s’ha tingut en compte
l’opinió dels municipis colindants afectats.
ATÈS que, no existeix cap mena de justificació d’ordre social, ambiental, tècnic o
jurídic que permeti aprovar un projecte d’aquestes característiques en aquest indret.
ATÈS que, és injustificable que es vulgui implantar en una zona colindant a la protegida
Xarxa Natura 2000. No s’ha fet cap mena d’estudi, informe d’impacte ambiental, per
saber com pot afectar l’ecosistema.
ATÈS que, malmet i degrada l’entorn natural, el patrimoni individual i comú dels veïns
dels municipis afectats i hipoteca el territori. Ens convertim en una ciutat més del
cinturó de Barcelona perdent el valor afegit i qualitat de vida de la que gaudíem.
ATÈS que, des d’un punt de vista urbanístic cal deixar sense efecte el procediment de
llicència ambiental per:
-

No és justificable la modificació del POUM per ubicar-hi la planta de
biomassa per interessos privats.

-

Les activitats actuals no s’ajusten als paràmetres urbanístics establerts en el
planejament vigent. No s’ha incoat cap expedient de disciplina urbanística
durant aquests anys ni de descontaminació del sòl i del seu entorn.

ATÈS que, la crema de tots aquests elements generaran unes emissions de 57.000
m3/gasos/hora
 11,1 Kg/hora de NOx (òxid de nitrogen)
 9 Kg/hora de SO2 (anhídrid sulfurós)
Aquest dos gasos provoquen pluja àcida
 1,5Kg/hora PST (partícules)
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 7.067 Kg/hora de CO2 (gasos d’efecte hivernacle)
 8.122 Kg/h de H2O
 2.991 Kg/h de O2
 26.300 Kg/h de N2
En total l’emissió serà de 355.980 Tm gasos/any
ATÈS que, aquestes emissions són perjudicials per la salut i va en contra del protocol de
Kioto.
ATÈS que, la ubicació de la incineradora estan molt a prop de camps de correu i les
emissions que produeixen plantes d’aquest estil és dipositarien en el sol i així entrarien
a la cadena tròfica.
El Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya + Els Verds proposa al Ple de
l’Ajuntament l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- INSTAR a l’Ajuntament de la Garriga a retirar el projecte de l'empresa Rebrot
i Paisatge, S.L. per instal·lar una planta incineradora de biomassa per produir energia
elèctrica en les instal·lacions de la deixalleria Tamayo.
Segon.- ESTUDIAR i engegar possibles accions, administratives i/o legals que puguin
aturar la construcció i/o la posada en marxa de la planta incineradora de biomassa.
Tercer.- PARTICIPAR com institució, en les campanyes que s’han endegat i s’endeguin
en contra de la planta incineradora de biomassa.
Quart.- PENJAR una pancarta en contra de la construcció de la incineradora a
l’alçada de la urbanització d’Els Gorcs.
Cinquè.- DONAR TRASLLAT d’aquesta moció al Consell de Poble de Llerona i a tots
els veïns a tots els ciutadans de les Franqueses del Vallès, mitjançant tots els mitjans
de comunicació municipals. Donar trasllat d’aquesta moció a l’ajuntament de la
Garriga, a l’empresa Rebrot i Paisatge, S.L. i a l’associació Plataforma
Antiincineradora del Congost.
El senyor President obre el torn d’intervencions.
Pren la paraula el regidor senyor GONTÁN: Primer hem de comentar-hi la moció. Sí
home. Vols presentar-la ara primer?
Respon el regidor senyor TORNÉ: Bé, no.
Continua el senyor GONTÁN: No, no. El que vulguis.
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El senyor TORNÉ continua: A veure. Hem acordat unes modificacions a la moció, si les
volen llegir. S’han tractat amb els ponents.
Intervé el senyor ALCALDE: Me’n alegro que pensin votar a favor perquè l’última
vegada no van votar a favor.
Respon el regidor senyor COLOMÉ: Ni a favor ni en contra.
Continua el senyor ALCALDE: No, es van abstenir quan tots votàvem en contra de la
planta Biomassa, es van abstenir. De fet, el senyor Gontán la volia portar, però nosaltres
la volíem portar i hem dit –“si la portem nosaltres la votaran en contra, almenys que
anem tots per la planta Biomassa”-, i li varem dir al senyor Gontán que la portés.
Almenys votarem en contra de la planta Biomassa.
Demana el regidor senyor TORNÉ: Si la pot llegir, si us plau.
Llegeix el senyor ALCALDE: Sí. –“MOSTRAR el nostre rebuig a la ubicació de la
planta incineradora de Biomassa en el Polígon Industrial de Can Tarrés, per la seva
proximitat a les zones urbanes de les Franqueses del Vallès”-, -“DEMANAR a
l’Ajuntament de La Garriga que no es concedeixi la llicencia ambiental a la planta
incineradora de Biomassa en la ubicació actual”-, -“Com institució, PARTICIPAR en
les campanyes que s’han endegat i s’endeguin en contra de la planta incineradora de
Biomassa, així com estudiar i/o endegar possibles accions administratives i/o legals, si
fos necessari, per defensar els interessos dels veïns i veïnes de les Franqueses en front
d’aquesta amenaça”-, -“Donar trasllat d’aquesta moció a l’Ajuntament de la Garriga, al
Consell Comarcal del Vallès Oriental, al Departament de Medi Ambient i Habitatge de
la Generalitat de Catalunya, al Consell de Poble de Llerona i a la Plataforma
Antiincineradora del Congost”-.
Pren la paraula el regidor senyor GONTÁN: Ja d’entrada com ha dit el senyor Torné,
hem pactat les esmenes i, per tant, jo me’n alegro terriblement de que per unanimitat,
sembla ser, que ens posarem tots en contra d’una incineradora que ens provocarà, entre
d’altres coses, possibilitats d’augment de càncer com han demostrat en escrits el doctor
Belallos, el doctor Padrós, i altres metges prou importants de la comarca i de la
comunitat científica; que ens suposa un risc tenir aquesta planta, ja no tant pel CO2 que
genera, que també en generarà, sinó per les partícules PMI10, que són tan petites que el
cos humà no té filtres per aturar-les i, per tant, ens van directament als pulmons, i això
com deia abans provoca càncer. Però el que ens ha d’alegrar i me’n alegro jo
especialment, és de que per una vegada des de que la situació és la que és, tots anem a
una, per una vegada tots posem per sobre interessos de municipi a interessos personals,
particulars, de partit; que són lícits, però que hi ha coses que han d’estar per sobre i
aquesta n’és una i ens hem d’alegrar tots i, per això, avui havent-hi membres aquí de la
Plataforma Antiincineradora suposo que encara estaran més orgullosos de tot això.
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Intervé el senyor ALCALDE: Molt bé. Senyor Gontán, jo també me’n alegro molt. (Sí,
sí, que ja ho veig, tranquil). Que jo també me’n alegro molt. Ja dic que almenys no
votem el padró d’habitants però votem això.
Pren la paraula el regidor senyor JIMÉNEZ: Anteriorment ja m’he manifestat en contra
d’aquesta instal·lació, el que sí que vull fer és un aclariment. Jo voldria saber ara a la
proposta exactament quins són els punts que queden, perquè ja, m’explicaré, jo estic
d’acord amb la que ja presentaves però amb aquesta hi ha una cosa que jo voldria fer un
afegit, que diu –“Demanar a l’Ajuntament de La Garriga que no es concedeixi la
llicencia ambiental a la planta incineradora de Biomassa en la ubicació actual o
qualsevol altre que pugui afectar als nuclis de població de les Franqueses”-.
Intervé el senyor ALCALDE: Sí, sí. Molt bé. A mi l’esmena em sembla correcta.
Podem votar amb l’esmena. Per tant, podem votar l’esmena, però jo votaria
conjuntament la proposta dels Verds, el que ha afegit la proposta de CiU i el que ha dit
el senyor Ferran Jiménez, sinó té inconvenient senyor Gontán. Per tant, passem a
votació.
Finalitzades les intervencions, la Presidència dóna pas a les votacions de la proposta que
quedaria redactada de la següent manera amb la introducció de les esmenes:
ATÈS que l’empresa Rebrot i Paisatge, S.L. vol instal·lar una planta incineradora de
biomassa per produir energia elèctrica en les instal·lacions de la deixalleria Tamayo al
municipi de la Garriga, a menys d’1 Km de distància del nostre municipi.
ATÈS que el Consell de Poble de Llerona ha mostrat públicament els seu malestar per
la implantació de la planta incineradora de biomassa en les instal·lacions de la
deixalleria Tamayo al municipi de la Garriga, a menys d’1 Km de distància del poble.
ATÈS que la finalitat de la incineradora és produir energia elèctrica per la venda a
R.E.E.
ATÈS que el projecte de la planta tindrà dues calderes, una que cremarà biomassa amb
ajut de gas natural i l’altra només cremarà gas natural i això generarà 1200 Tm/any de
cendres per fet de la combustió.
ATÈS que cremar biomassa forestal es considera energia renovable però no neta. Les
seves emissions (CO2, NOx, SO2, metalls pesants, compostos orgànics, furans,
dioxines, partícules ultrafines) són contaminants i l’acumulació excessiva a l’organisme
provoca malalties Graus
ATÈS que la proximitat del projecte a la població genera riscos encara que les
emissions de la planta no superin els màxims permesos per la llei, es raonable aplicar el
principi de prevenció i ubicar-la a una distància mínima de nuclis urbans de 4 Km.
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ATÈS que la dimensió de la planta de biomassa no respon a un projecte ecològic sinó
econòmic. Els projectes privats tenen subvencionats el KW produït i òbviament han de
ser de gran potència per tenir el màxim de benefici. No proveeixen d’energia elèctrica
les poblacions on s’instal·len, tota la seva energia va directament a la xarxa general
controlada per grans empreses elèctriques.
ATÈS que no hi ha cap projecte d’aprovisionament de les 60.000 tm anys de biomassa
forestal en un radi de 50 km tal com determina el mon científic per mantenir l’equilibri
de les emissions del CO2.
ATÈS que és un plantejament insolidari amb el territori. No s’ha tingut en compte
l’opinió dels municipis colindants afectats.
ATÈS que, no existeix cap mena de justificació d’ordre social, ambiental, tècnic o
jurídic que permeti aprovar un projecte d’aquestes característiques en aquest indret.
ATÈS que és injustificable que es vulgui implantar en una zona colindant a la protegida
Xarxa Natura 2000. No s’ha fet cap mena d’estudi, informe d’impacte ambiental, per
saber com pot afectar l’ecosistema.
ATÈS que malmet i degrada l’entorn natural, el patrimoni individual i comú dels veïns
dels municipis afectats i hipoteca el territori. Ens convertim en una ciutat més del
cinturó de Barcelona perdent el valor afegit i qualitat de vida de la que gaudíem.
ATÈS que des d’un punt de vista urbanístic cal deixar sense efecte el procediment de
llicència ambiental per:
-

No és justificable la modificació del POUM per ubicar-hi la planta de
biomassa per interessos privats.
- Les activitats actuals no s’ajusten als paràmetres urbanístics establerts en el
planejament vigent. No s’ha incoat cap expedient de disciplina urbanística
durant
aquests anys ni de descontaminació del sòl i del seu entorn.
ATÈS que la crema de tots aquests elements generaran unes emissions de 57.000
m3/gasos/hora








11,1 Kg/hora de NOx (òxid de nitrogen)
9 Kg/hora de SO2 (anhídrid sulfurós)
Aquest dos gasos provoquen pluja àcida
1,5Kg/hora PST (partícules)
7.067 Kg/hora de CO2 (gasos d’efecte hivernacle)
8.122 Kg/h de H2O
2.991 Kg/h de O2
26.300 Kg/h de N2
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En total l’emissió serà de 355.980 Tm gasos/any
ATÈS que aquestes emissions són perjudicials per la salut i va en contra del protocol de
Kioto.
ATÈS que la ubicació de la incineradora està molt a prop de camps de conreu i les
emissions que produeixen plantes d’aquest estil és dipositarien en el sol i així entrarien
a la cadena tròfica.
El Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya + Els Verds proposa al Ple de
l’Ajuntament l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- MOSTRAR el nostre rebuig a la ubicació de la planta incineradora de
biomassa en el Polígon Industrial de Can Tarres, per la seva proximitat a les zones
urbanes de les Franqueses del Vallès.
Segon.- DEMANAR a l’Ajuntament de La Garriga que no es concedeixi la llicencia
ambiental a la planta incineradora de biomassa en la ubicació actual, o qualsevol altra
ubicació que pugui afectar els veïns i veïnes de les Franqueses del Vallès.
Tercer.- PARTICIPAR com institució, en les campanyes que s’han endegat i s’endeguin
en contra de la planta incineradora de biomassa, així com estudiar i/o endegar
possibles accions administratives i/o legals, si fos necessari, per defensar els interessos
dels veïns i veïnes de les Franqueses del Vallès en front d’aquesta amenaça.
Quart.- DONAR TRASLLAT d’aquesta moció a l’ajuntament de la Garriga, al Consell
Comarcal del Vallès Oriental, al Departament de Medi Ambient i Habitatge de la
Generalitat de Catalunya, al Consell del Poble de Llerona i a l’associació Plataforma
Antiincineradora del Congost.

SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per unanimitat dels disset membres
assistents, sobre els disset que de dret i de fet componen la Corporació, i per tant, amb
el quòrum legal.
Un ciutadà del públic comenta: Ja tocava.
L’ALCALDE afirma: Sí, és anar al Tió i, bé, que es pugui aprovar una cosa per
unanimitat i que a més que els veïns mostrin la seva satisfacció, per les circumstàncies
que vivim.
Finalitzada aquesta última intervenció, la Presidència dóna pas al següent punt de
l’ordre del dia.
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11. MOCIÓ QUE PRESENTA EL REGIDOR FERRAN JIMÉNEZ MUÑOZ
PER EXPRESSAR EL RECONEIXEMENT I ENCORATJAR A LES ENTITATS
DE LA VILA QUE INCENTIVIN EL MOVIMENT PER PROMOURE UNA
CONSULTA SOBRE LA SOBIRANIA DEL NOSTRE PAÍS.- El senyor
SECRETARI llegeix la part dispositiva de la moció:
ATÈS que entitats del municipi de les Franqueses del Vallès, com a conseqüència de la
consulta efectuada a Arenys de Munt el dia 13 de setembre de 2009, es poden organitzar
per promoure una consulta popular sobre la sobirania de Catalunya.
ATÈS que la consulta d’Arenys es va celebrar en un clima festiu i sense cap tipus
d’incidència, demostrant així el grau de maduresa de la societat catalana, i que el seu
exercici no ha de comportar cap de tipus de conflictivitat social.
ATÈS que entitats i associacions podem demanar a l’ajuntament del seu suport a la
celebració de l’esmentada consulta i que des de l’ajuntament s’han desenvolupat
diversos processos participatius per tal d’afavorir la implicació de veïns i veïnes en les
decisions que afecten el conjunt de la nostra comunitat, processos de participació que
tenen entre altres aspectes positius a destacar el de ser una manifestació de la voluntat
de diàleg de diverses persones així com d’emprendre accions, opinar o decidir
col·lectivament.
ATÈS que el fet social i la relació que crea participació en processos decisoris o
organitzatius és un valor que cal preservar i que si diverses entitats, associacions i
persones de la nostra ciutat es troben per promoure un procés participatiu quina matèria
no atempti contra els drets de la persona l’obligació d’un ajuntament, que promou la
participació i la socialització de les persones, és dóna’ls suport.
ATESA la no partidització d’aquest moviment i que l’ajuntament, com a expressió del
sentit polític de la ciutat, ha de restar al marge del procés ja que aquest és un moviment
cívic i ciutadà, que té l’efecte de crear lligams i que ha de romandre a mans de la
societat organitzada i al marge de les institucions.
ATÈS que mentre el Parlament està tramitant la Llei de Consultes Populars per via del
referèndum el mecanisme de les consultes populars convocades per entitats cíviques i
socials és el camí a seguir.
Per tot això, S’ACORDA:
Primer.- EXPRESSAR el reconeixement i encoratjar a les entitats i associacions de la
ciutat que incentivi’m el moviment per promoure una consulta sobre la sobirania del
nostre país
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Segon.- MANIFESTAR el respecte municipal a la idea de compartir projectes comuns
per part de persones, entitats i associacions de procedències diverses però totes elles
ubicades a la nostra ciutat
Tercer.- MANTENIR l’ajuntament al marge del procés de consulta.
Quart.- DECLARAR que els processos de participació ciutadana enriqueixen la
societat, la humanitzen i la fan més democràtica
Cinquè.- COMUNICAR aquesta proposta a totes les entitats que tinguin interès per
efectuar la consulta.
El senyor President obre el torn d’intervencions.
Pren la paraula el senyor ALCALDE: Bé, en aquest punt volia recordar que sobre
aquest mateix tema hi ha la proposta del senyor Ferran Jiménez i després tot seguit, a
continuació, el següent punt de l’ordre del dia és una proposta del grup d’Esquerra
Republicana–Els Verds, per donar suport a les consultes populars. Des de
l’Ajuntament hem intentat que hi hagi un acord perquè ens assembla una mica un
contrasentit que es portin a votació dues mocions sobre un mateix tema i que puguin
incórrer en contradiccions. Jo ho he demanat reiteradament això, sembla ser que no ha
sigut possible aquest acord i avui portem a votació aquí una moció del senyor Jiménez
i una moció d’Esquerra Republicana-Els Verds, que votarem tot seguit. Jo demanaria
per propers Plens l’esforç de posar-se d’acord amb aquests temes. De fet la senyora
Buigues ja en va presentar una i veient que no hi havia acord i tot, l’ha retirada per dir
–“El que no vull es embolicar la troca amb tres propostes que seria una incoherència”-,
no ho dic per aquest tema en concret, ho dic en general. No sé si volen dir cap cosa?
Comenta el regidor senyor GONTÁN: Jo també diré. Així que digues, digues.
Pren la paraula el regidor senyor JIMÉNEZ: A veure. Senyor Esteve la seva voluntat
és molt d’agrair però amb altres situacions també ha passat que no s’ha pogut arribar a
acords i no perquè no s’hagi tractat d’arribar acords i tal.
Interromp el senyor ALCALDE: Sí, però no portar el mateix tema a dos punts de
l’ordre del dia.
Continua el senyor JIMÉNEZ: En aquest cas, jo he rebut una proposta al meu
ordinador a les cinc i alguna cosa més de la tarda. Com vostès comprendran jo també
tinc que consultar les coses i, per tant, diguin a veure les ganes de poder consensuar.
Així és veritat que hem tingut unes reunions.
Interromp el senyor ALCALDE: Això ho diu per Esquerra Republicana-Els Verds no?
Ho dic perquè hem mira a mi i jo no tinc res a veure amb això.
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Intenta continuar el senyor JIMÉNEZ: Com Alcalde perquè vegi que jo em dirigeixo
al màxim organisme del Ple. El que sí que li dic és el següent: no s’ha arribat
solsament per una qüestió de legalitat. Però en principi vull dic una cosa: que aquesta
proposta que jo faig és exactament la mateixa que es va fer al seu dia a l’Ajuntament
de Sant Cugat del Vallès, a on es va votar per majoria de totes les forces polítiques,
incloses Esquerra Republicana de Catalunya. Però hi havia una diferencia en la que
ells presenten que és un tema de legalitat, que jo no puc acceptar, que és què demanen
que l’Ajuntament sigui obert el dia que es faci la consulta perquè es puguin treure
certificats d’empadronament i tal. La llei és molt clara, ens agradi o no ens agradi, el
que sí és que estem a favor de la consulta, per això és la moció, i per tant, com jo
considero que la proposta que en fa, a part de que intenta dissimular-la, perquè diu –
“el dia que es faci la consulta”-, en aquesta proposta que només m’ha matisat ell
verbalment i al carrer. No està matisada, per tant, considero que la il·legalitat
continuaríem tenint-la. I em disculpo amb la gent que potser hagi de votar dos
mocions, demano també disculpes a la gent que també defensen aquesta situació, estic
convençut de que una o altre s’aprovarà i per tant, aquí no hi haurà cap discussió, però
el que vull, és que es faci pensant en complir la legalitat.
Pren la paraula el regidor senyor GONTÁN: No pensava que trauria una conversa
privada al públic.
Interromp el regidor senyor JIMÉNEZ: No, vostè l’ha tret.
El senyor ALCALDE demana: Si us plau, no comencem amb coses personals.
Es defensa el senyor JIMÉNEZ: Una conversa privada vostès han estat els primers els
que l’han fet publica.
El regidor senyor GONTÁN intenta explicar-se: Senyor Jiménez, li agrairia que
delimités les acusacions perquè n’hem parlat de tot això. Senyor Jiménez, deixi’m
acabar, si us plau.
Manifesta el senyor JIMÉNEZ: Vostè no, una persona que estava a la conversa.
Continua el senyor GONTÁN: D’acord. Per tant, jo no, vostè ho ha dit, no ho he dit jo.
Per tant, discrimini, si us plau.
Segona qüestió, la voluntat d’Estat. Ja li he demanat disculpes en privat i li demano
disculpes en públic, ja que vostè ho diu. Sap de la dificultat que tenim els que
treballem per compte pròpia i que no podem gestionar el nostre temps com ens
agradaria. Ja li he explicat els motius de que avui m’ha estat impossible, i els darrers
dies impossible, facilitar-li amb el prou temps i amb la celeritat que vostè necessita, i
que reconec que vostè necessita. Però malauradament jo no tinc dedicació exclusiva a
l’Ajuntament, ni tan sols parcial. No l’estic acusant de res senyor Jiménez. Per tant, el
meu temps lliure el dedico quan puc i quan tinc, perquè com comprendrà, i vostè sap
que treballa també per compte propi, els que tenim clients tenim alguna cosa més que
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un cap. Dit això, l’intent d’acord ha estat, però jo tampoc em faria creus ni m’estiraria
dels cabells per no arribar a un acord, no passa res, les posicions de les dues mocions
malgrat algú estigui interessat, estan distanciades, i malgrat l’intent que hi ha hagut i
que li reconec l’esforç que ha fet, no ha estat possible, i no passa res. Unes demanen
sobirania, altres demanem independència; uns demanem col·laboració municipal i
altres deneguen tota aquesta col·laboració municipal; (sí, sí, perdoni’m la seva –
“mantenir l’Ajuntament al marge del procés de consulta”-), per tant, des d’aquest punt
de vista les dues mocions són diferents. I no passa res, i si cal votar dues cal votar
dues, i són diferents, malgrat algú estigui entestat en que siguin iguals, potser perquè
no votarà a favor cap, i potser perquè la democràcia l’importa poc, i potser perquè està
més pendent del seu partit i de les seves ordres de partit que de la democràcia real.
Que la democràcia real és el poble, és allò que passarà el dia tretze. Perquè ens agradi
o no el dia tretze la ciutadania civil i l’editorial d’avui ho demostra està passant per
sobre dels partits polítics, fins el punt de que no ens necessiten per res, sobrem aquí; i
sinó volem veure això, no som capaços de veure això els que estem militant en partits
polítics, és que estem mirant cap a un altre banda perquè ja ens va bé, i som “idiotes” i
ja m’hi incloc jo, soc “idiota”, si no ho vull veure. Per tant, jo no entendria
indiferentment, una qüestió és: vostès presenten una cosa i nosaltres presentem una
altra que creiem diferent i no estem d’acord, cap problema; però el que no entendria és
que una consulta impulsada per la ciutadania que és el poble és qui té la paraula
màxima i a qui li devem el respecte i gracies a ells estem aquí de regidors i alguns
cobren més que d’altres, no li fem cas i no li facilitem les coses. Per tant, si el dia
tretze aquest Ajuntament no fa un acte de democràcia real i facilita que la ciutadania
que l’ha triat tingui les suficients eines per poder fer una consulta popular, sense ser
vinculant per favor, no s’enfadés l’Estat Espanyol. Això és antidemocràtic.
Intervé el senyor ALCALDE: Molt bé. Home no. És que, a veure, hem de mantenir els
torns de paraula.
Interromp el regidor senyor JIMÉNEZ: Tinc dret a replica.
El senyor ALCALDE continua: Sí, un moment, un moment. Ara li toca a la senyora
Núria Claveria que ho havia demanat.
Pren la paraula la regidora senyora CLAVERIA: Bé. A nosaltres ens ha sorprès molt
també. Haig de dir que hem disposat d’aquesta limitació de temps que ha comentat el
senyor Jiménez. Avui a mi també m’ha arribat a les cinc i mitja passades de la tarda,
aquesta proposta. De fet ja ens havíem creuat diferents correus.
Interromp el senyor ALCALDE: Sí, estem a la primera per això, però bé, jo hem
quedo amb allò de posar-se d’acord.
Demana la senyora CLAVERIA: Perdoni?
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Continua el senyor ALCALDE: Què estem a la primera. Estem a la del senyor
Jiménez. D’acord.
La senyora CLAVERIA continua: No, no, és que ho lligo tot. Per tant, només volia
justificar que el nostre vot en aquest punt que presenta la moció el senyor Ferran
Jiménez, lamentablement nosaltres ens abstindrem, perquè de fet el punt número dotze
que és la moció presentada per Esquerra Republicana-Els Verds, nosaltres de fet ja
l’hem consensuat i ens ha sorprès molt veure que ara de sobte, pensàvem que el senyor
Ferran Jiménez també estava inclòs i ara hem vist que no, que s’ha esborrat i bé, a
través de les seves explicacions ja veiem el perquè. A veure, el matís jo també el faria,
al segon punt d’aquesta moció que veurem després, que presenta Esquerra
Republicana-Els Verds i que nosaltres hem consensuat i estem d’acord, també és un
punt una mica discutible que no ens fa massa il·lusió però també reconeixem l’esforç
que s’ha fet per intentar trobar el matís necessari com perquè no sigui una rotunda
il·legalitat.
Pren la paraula el regidor senyor JIMÉNEZ: Es d’agrair que les il·legalitats, o sigui, no
es poden dir, són il·legalitats o són una mica de il·legalitats, o són o no ho són, per
tant, senyora Núria ho sento però o votaran una cosa que sigui legal o que no sigui
legal. En quan a la proposta que fa Esquerra Republicana-Els Verds, hi ha una qüestió
que és el punt a on pot haver més debat, diu sinó recordo malament, si vol vostè segur
que la té davant i pot dir amb el tema de mantenir oberta la consulta.
Intervé el regidor senyor GONTÁN: Perquè m’ho demana ell.
Interromp el senyor ALCALDE: Sí, sí. No, no, i jo també ho voldria perquè jo no he
tingut temps de veure-la, les últimes modificacions que han fet.
Continua el senyor GONTÁN: Les votarem?. Bé dóna igual. –“Facilitar als veïns i
veïnes de les Franqueses l’obtenció de la documentació acreditativa del seu veïnatge al
nostre municipi i, en aquest sentit, habilitar les mesures adients per tal de que el dia
que les entitats del nostre poble decideixin celebrar la consulta, tots els ciutadans i
ciutadanes de les Franqueses puguin disposar el mateix dia del seu certificat
d’empadronament al nostre municipi”-.
El regidor senyor JIMÉNEZ comenta: Gràcies.
Afirma el senyor ALCALDE: Sí.
Manifesta el senyor JIMÉNEZ: Això tothom que voldrà anar a manifestar el nostre
recolzament o no a aquesta consulta, tots sabem que hem de complir una normativa
igual que quan fem qualsevol altre acte i que hem de justificar qui som, a on vivim i
que fem. Jo estaria d’acord no obstant amb això, sempre que vostè possés aquí que
això fora que la consulta no es fes amb un dia festiu, perquè estem involucrant d’una
forma directe a l’Ajuntament.
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Interromp el regidor senyor GONTÁN: Estem debatent sobre això.
Intervé el senyor ALCALDE: A veure, és el que li anava a dir. És a dir, estem parlant
del següent punt de l’ordre del dia. A veure, jo he demanat que es posin d’acord,
perquè el nostre sentit del vot encara no l’he explicat però que es posin d’acord.
El senyor GONTÁN comenta: Jo si li sembla bé, senyor Jiménez, votem la seva, és
que no ens posarem d’acord. Oi que no?, pregunto, hi ha alguna possibilitat desprès
del que he llegit de que amb alguna modificació ens posem d’acord senyor Jiménez?
Respon el regidor senyor JIMÉNEZ: Si vostè m’accepta això que li he dit, jo li
accepto fil per randa tot el que ha posat. Tot i que és completament diferent a la que jo
he presentat.
Explica el regidor senyor GONTÁN: Això és impossible, senyor Jiménez. Vostè sap
que no podem dir –“ara la fem el catorze o la fem el dotze”- perquè està concertat a
tota Catalunya que més de cent cinquanta municipis facin la consulta popular el
mateix dia. I és evident que davant d’una pressió, com la que està patint Catalunya per
fer aquesta consulta per part de l’Estat Espanyol, és evident que no es pot canviar de
dia per una qüestió de ressonància i és evident. I per tant, no em pot demanar això. Ara
bé, insisteixo, si vostè troba cap matís d’això que he llegit, que és el punt crític, que
podem posar o treure, excepte lo de la data perquè és evident que no pot ser, de debò,
ja li he ofert i encara estic oferint-li que ho modifiquem; perquè vostè ho sap i li
consta, que el meu interès es arribar a un acord i si pot ser per unanimitat.
Interromp el senyor ALCALDE: Bé, vagi acabant. Em sembla que no hi ha possibilitat
d’acord, per tant, passem a votació i com que tenen el següent punt per parlant-ne jo ja
expressaré el meu sentit del vot i el del meu grup municipal en el següent punt.
Passem a votació aquest punt.
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, cinc vots en contra dels regidors del grup municipal PSC-PM i del
regidor senyor FERRAN GONTÁN, onze abstencions dels regidors del grup municipal
CiU i dels regidors senyors JOSEP BADIA, Ma TERESA BUIGUES, VANESA
GARCIA i DOLORS ISART, i per tant, amb el quòrum legal.

12. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D'ERC-EV-AM PER
DONAR SUPORT A LES CONSULTES POPULARS MUNICIPALS PER LA
INDEPENDÈNCIA.- El senyor SECRETARI llegeix la part dispositiva de la moció:
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El passat dia 13 de setembre els ciutadans d'Arenys de Munt (Maresme) van poder
participar en una consulta popular per la independència, fet que es produïa per primera
vegada en un municipi dels Països Catalans.
Aquesta consulta, fet habitual en alguns estats però no a l'espanyol, es va convertir en
una cursa d'obstacles imposats per l'Estat espanyol, a través de les seves institucions,
d'una banda prohibint la col·laboració del govern municipal amb l'entitat convocant, i
d'altra banda amb l'autorització d'una manifestació falangista.
Malgrat tot això, la consulta es va celebrar en un clima festiu i sense cap tipus
d'incidència, demostrant així el grau de maduresa de la societat catalana i fent bons els
postulats que alguns defensem que la ciutadania de Catalunya té assumit el dret a decidir
i que el seu exercici no ha de comportar cap tipus de conflictivitat social, malgrat el que
pregonen els partits estatalistes.
Vista doncs que aquesta experiència ha estat reeixida bàsicament per dos factors molt
importants, primer, la implicació de les entitats cíviques i socials i segon, la complicitat
i la unitat de la majoria de les forces polítiques presents al consistori arenyenc, pensem
que cal continuar aquest procés de consultes populars en altres municipis catalans.
A les Franqueses del Vallès, hores d’ara hi ha dues entitats que han mostrat la seva
disposició i voluntat a organitzar i celebrar una consulta popular per la independència.
Es tracta de l’Associació Cívica i Cultural de Corró d’Avall i el Centre Cultural de
Marata.
Malgrat que els governs locals no podem convocar consultes populars sobre matèries
que sobrepassin l'àmbit de les competències municipals, és evident que no podem restar
sense actuar davant de temes que són d'interès general per a la població, igualment com
hem fet els ajuntaments durant molts anys en moltes matèries que no eren de
competència municipal.
Entenem també que mentre el Parlament està tramitant la Llei de consultes populars per
via del referèndum el mecanisme de les consultes populars convocades per entitats
cíviques i socials amb el suport dels ajuntaments és el camí a seguir.
El Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya + Els Verds proposa al Ple de
l’Ajuntament l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- FELICITAR a la gent i als representants municipals d'Arenys de Munt per la
demostració de civisme i democràcia participativa que han dut a terme, convertint una
consulta popular en una festa i demostrant que exercir el dret a decidir és possible.
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Segon.- DONAR SUPORT, a les iniciatives que sorgeixin des de les entitats cíviques de
Les Franqueses del Vallès per a la celebració de consultes populars per la
independència. En aquest sentit, donar suport i felicitar la iniciativa de l’Associació
Cívica i Cultural de Corró d’Avall i la del Centre Cultural de Marata i a encoratjar a la
resta d’entitats cíviques i socials dels nostres pobles a sumar-se a les iniciatives
existents i a endegar-ne de paral·leles a aquells pobles on encara no hi ha prevista la
celebració de la consulta.
Tercer.- FACILITAR als veïns i veïnes de Les Franqueses del Vallès l’obtenció de la
documentació acreditativa del seu veïnatge al nostre municipi i, en aquest sentit,
habilitar les mesures adients per tal que el dia que les entitats dels nostres pobles
decideixin celebrar la consulta popular, les oficines de l’Ajuntament restin obertes per
a lliurar els certificats d’empadronament als residents al nostre municipi que vulguin
participar en aquesta consulta.
Quart.- FER ARRIBAR aquest acord al president del Parlament de Catalunya, al de
les Illes Balears i del País Valencià, a l'ajuntament d'Arenys de Munt, als portaveus
dels diferents grups amb representació a la cambra i a l'entitat Decidim.cat.
El senyor President obre el torn d’intervencions.
Pren la paraula el regidor senyor TORNÉ: Senyor Secretari li donaríem la modificació
consensuada de la moció per què la llegeixi.
El senyor SECRETARI llegeix: En els apartats dels exposen no cal llegir-ho i pel que
fa a la part resolutòria el primer apartat on es deia –“Felicitar la gent i representants
d’Arenys de Munt”-, es diria, -“Donar suport”-. Perdó a l’apartat segon, si entenc bé,
sí, a l’apartat segon seria –“Donar suport a les iniciatives que sorgeixin des les entitats
cíviques de les Franqueses per a la celebració de consultes”-, com s’ha dit abans, -“I
en aquest sentit, donar suport i expressar el reconeixement, encoratjar i felicitar
l’iniciativa de l’Associació Cívica i Cultural de Corró d’Avall”- etc, etc.-“I la resta
d’entitats que decideixin sumar-se a la possibilitat de fer consultes”-.
L’apartat segon que tindria un redactat tot ell sencer nou, seria –“Facilitar als veïns i
veïnes de les Franqueses del Vallès l’obtenció de la documentació acreditativa del seu
veïnatge al nostre municipi i, en aquest sentit, habilitar les mesures adients per tal que
el dia que les entitats dels nostres pobles decideixin celebrar la consulta popular, tots
els ciutadans i ciutadanes de les Franqueses puguin disposar, el mateix dia del seu
certificat d’empadronament al nostre municipi”-.
Tercer, que també tindria un redactat refós, seria –“Manifestar el respecte municipal a
la idea de compartir projectes comuns per part de persones, entitats i associacions de
procedències diverses però totes elles ubicades a la nostra ciutat”-.
Quart, que també seria un refós –“Manifestar que els processos de participació
ciutadana enriqueixen la societat, la humanitzen i la fan més democràtica”-.
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Cinquè, o sigui, afegiria a més de –“Notificar-ho al Parlament de Catalunya, al
Parlament de les Illes Balears i a l’Ajuntament d’Arenys de Munt-“, -“a totes les
entitats que tinguis interès per efectuar la consulta a les Franqueses del Vallès”-.
Pren la paraula el regidor senyor GONTÁN: Aquí l’important no és el resultat del vot
del dia tretze, l’important es fer la consulta, malgrat tots els impediments que estem
patint des dels estaments; alguns de l’Estat Espanyol, que ja s’esperava però d’altres
catalans i aquests no s’esperaven. Però insisteixo, l’important és la consulta, perquè la
consulta tant doni si com doni no, l’important és que hi hagi molta participació. Hem
de saber si Catalunya vol ser independent o no i sobretot si els ciutadans de Catalunya,
a banda dels partits polítics a qui deleguem el vot cada quatre anys, què volen, i per
tant, la consulta del dia tretze marca un ara i un després. Però a més a més, com
insisteixo que l’important és la consulta, el que sí obre és espais a noves consultes per
decidir que volem fer en el nostre municipi, en el nostre país, en el nostre continent; i
per tant, obrir l’espai a consultes endegades per la ciutadania ha estat un encert de la
gent d’Arenys, que ha trobat l’espai, l’escletxa legal per poder fer-la i això s’ha de
tenir en compte i és molt important. Nosaltres que no hi hem cregut massa mai en la
democràcia participativa malgrat participar en ella i insistir que s’han de canviar les
coses, creiem que aquesta és una oportunitat que té la ciutadania i que no podem
deixar de perdre i malgrat que les institucions com aquest Ajuntament no vulguin
participar. Esperem que després del Ple i després d’aquest punt aprovat tothom
recapaciti i vegi que cedir segons quines coses, facilitar a les entitats que ho volen
engegar, no és un acte de deslleialtat és un acte de democràcia, perquè a més a més si
t’imposen unes lleis que són abusives i injustes s’han de saltar i s’han de passar per
sobre i llavors és com hem anat progressant la societat davant de il·legalitats apliquem
imaginació i ens saltem la llei i per tant, les lleis es canvien, perquè si les lleis no són
justes pels ciutadans és que les lleis estan mal fetes i és així de pla o diuen tots els
juristes, per tant, no entenc els posicionaments poc democràtics de certs partits i de
certes institucions i dels seus dirigents bàsicament, perquè les institucions som tots.
Aquest Ajuntament som tots no som els disset regidors que hi ha aquí. Jo encoratjo a
tothom a participar i que si vol votar que no, que voti que no; i si vol votar que sí, que
voti que sí; i si vol votar no sap/no contesta, també que ho voti; però que hi vagi a
votar el dia tretze que és una oportunitat important, independentment del que es voti
en aquell moment, independentment de la creença l’important es anar a votar i engegat
per la ciutadania.
Interromp el senyor ALCALDE: Vagi acabant. Ja està? D’acord. Qui més vol donar la
paraula.
Pren la paraula el regidor senyor JIMÉNEZ: No cal que ho digui, jo estic d’acord en
fer les propostes, el que sí que m’ha sorprès de que si estem dient que el Consistori,
que els partits polítics, hem de quedar al marge que vostè hagi fet una defensa ja com
si fos plataforma. La veritat m’hauria agradat que no la fes, que ho hagués manifestat
defensant la seva proposta i cap cosa més, el que si que li vull demanar al Secretari és
el següent: que ell faci una certificació de la legalitat d’aquest punt que jo he demanat,
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si és legal, escolti jo estaré més content i més tranquil; si no és legal, que s’arbitri, que
es pugui facilitar el fer la consulta, que és allò que es tracta, que és allò important però
dins de la legalitat. I un altra qüestió, no sé qui ha dit abans que en dóna la impressió
que jo també avui com he presentat una moció estava condemnada, perquè l’ha
presentat el senyor Ferran Jiménez, probablement si l’hagués presentat, (no estic dient,
no ho diu vostè ho dic jo, és que soc jo el que parlo no és vostè, per tant, deixi’m que
acabi), ja estava condemnada de principi. El que si que m’agradaria que alguns fessin
també la reflexió, que no votar amb un sentit d’enemistat quan jo he donat proves avui
de que quan una cosa està mal feta i conforma més un punt legal sé renunciar, i ho he
demostrat, al marge de que també estic sorprès perquè alguna persona m’havia
manifestat de que probablement entenia la meva postura i que podia estar confiat de
que es podrien afegir al pacte, però clar a on es manifesten les voluntats és al moment
de les votacions, cada dia un aprèn, avui he après una nova lliçó que és que
desgraciadament en aquest Consistori no te’n pots refiar de ningú.
Intervé el senyor ALCALDE: No sé per qui ho diu això? Jo li demanaria, perquè clar
diu –“algú”- i clar ningú no entenem res. Si ho vol aclarir. Ho diu per Convergència i
Unió suposo.
Interromp el regidor senyor COLOMER: No li hem pas votat en contra.
Continua el senyor ALCALDE: D’acord. Estan dient que li van dir que no votarien en
contra i s’han abstingut. El van enganyar a mitges només.
El senyor COLOMER torna a comentar: No que li vam dir. Dic que nosaltres no hem
pas votat en contra.
Demana el senyor ALCALDE: Molt bé, alguna intervenció més? Sigui breu que ha
tingut, tant en el punt anterior com en aquest.
Interromp el regidor senyor GONTÁN: Però tinc uns minuts, no?
Continua el senyor ALCALDE: Sí, sí, però abans n’ha tingut més. Li prego que sigui
breu.
Pren la paraula el regidor senyor GONTÁN: Tota l’estona que he estat callat. No, no,
però en tot cas els meus discursos els faig jo com vull, senyor Jiménez, no cal que es
posi així.
Interromp el senyor ALCALDE: Silenci.
Continua el senyor GONTÁN: Miri jo aquí parlo com a regidor del grup municipal
d’Esquerra Republicana-Els Verds, el que passa és que, a part de que hi crec en el que
presento, sinó no ho defensaria, com individu, tenint en compte, que pertany a un
partit però que com a individu jo faig les meves actuacions individuals sense que el
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partit digui res, sí soc membre de la gent que ajudarà a muntar lo del tretze de
desembre, i això em sembla que és un acte democràtic i em sembla que facilitar un full
conforme estàs empadronat al municipi no té perquè ser una il·legalitat ja que l’Estat
Espanyol s’encarrega molt i molt de que no puguem disposar d’un cens amb el qual
fer una consulta real, per tant, l’única manera d’anar a votar el dia tretze i si algú ho
vol fer i no té en el DNI que figura que és veí de les Franqueses, concretament de
Corró d’Avall, Marata, Llerona i Corró d’Amunt, no ho podrà fer. Bellavista a priori
s’està acabant d’intentar perquè és molt difícil i falta gent.
Interromp el senyor ALCALDE: Senyor Gontán vagi acabant, si us plau.
El senyor GONTÁN continua: Si és difícil si cap veí no té en el DNI que figura a les
Franqueses no podrà votar, no podrà votar, i per tant, facilitar el padró, el full
conforme tu, ciutadà, estàs empadronat és llei no és il·legal, i per tant, no en trobo la
il·legalitat que vostè defensa.
Comenta el senyor ALCALDE: Molt bé. A veure, jo volia fer alguns matisos. Primer
el nostre vot, el vot del grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya serà un
vot en contra, com ha sigut en el punt anterior, la qual cosa i vull que quedi clar, no
vol dir que estiguem en contra de la participació, és a dir, aquest procés es portarà, sí,
sí, aquest procés es portarà a terme, i aplaudim que hi hagin aquests processos. Això
no vol dir que institucionalment els donem suport, miri, el Parlament de Catalunya
està preparant una llei de consultes populars i l’està fent amb el govern, amb la
majoria dels Partits Socialistes de Catalunya; ho dic perquè no vingui aquí a dir les
coses que diu. Llavors, vostè ha dit que ens hem de saltar la llei, jo com Alcalde, per la
Institució que represento, no em puc saltar la llei, no m’he la puc saltar, i per tant, el
que no pot ser és aquest doble joc, que com em deia un company –“una dona o està
embarassada o no ho està, a mitges no”-, m’explico?, i per tant, si una cosa és il·legal
és il·legal, no ho és a mitges, i per tant, l’única cosa que volia era dir-li això, que
respectem que es faci aquest referèndum però institucionalment creiem que no hi hem
de donar suport.
Respon el regidor senyor GONTÁN: Bàsicament. Si haguéssim de respectar durant
tota la vida de la humanitat les normes i la justícia i tot allò, el “Dret de cuixa” encara
seria vigent, vull dir que, vostè mateix. Miri, això és més simple, ja poden des del
Parlament Europeu, des de la ONU, embrancar-se en una llei de consultes populars, si
la ciutadania va per davant que “cojons” fem aquí els partits polítics?
Intervé el senyor ALCALDE: Jo li recordaré una cosa. A Manlleu, senyor Gontán, hi
ha un ciutadà d’un partit polític que ha demanat que vol un referèndum al seu poble
per si es vol la immigració o no i els vol fer fora. Per tant, hem de ser molt curosos
amb aquests temes, perquè quan un hi està a favor o li sembla bé o té simpatia o li
cauen bé, doncs, sí m’agrada; però en canvi quan ho demana una altra entitat; per tant,
hem de ser molt curosos amb la legalitat, la nostra obligació evidentment que es
escoltar el resultat que doni aquest referèndum, evidentment, però això no vol dir que
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li hem de donar suport, el respectem, ens hi sembla bé que hi sigui però l’Ajuntament
se’n manté al marge.
Demana el senyor GONTÁN: Vostè respectarà, diu que respectarà la llei no?, si aquest
punt s’aprova, respectarà l’acord de Ple?
El senyor ALCALDE respon: Depèn, si hi ha una llei de rang superior, faré el que
digui la llei de rang superior.
Interromp el regidor senyor JIMÉNEZ: No cal que sigui de rang superior. És la llei.
Continua el senyor ALCALDE: Sí, sí, és que és de rang superior que un acord de Ple.
Bé doncs, passem a votació.
Finalitzades les intervencions, la Presidència dóna pas a les votacions.
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per deu vots a favor dels regidors dels
grups municipals CiU, ERC-EV-AM i les regidores senyores VANESA GARCIA i
Ma DOLORS ISART, cinc vots en contra dels regidors del grup municipal PSC-PM i
del regidor senyor JOSEP BADIA, i dues abstencions dels regidors senyors Ma
TERESA BUIGUES i FERRAN JIMÉNEZ, i per tant, amb el quòrum legal.
El senyor ALCALDE fa una última intervenció: Senyor Ramírez veig que aplaudeix
molt i haurà d’explicar als seus veïns el seu independentisme.
Respon el regidor senyor RAMÍREZ: “No se meta usted más conmigo, no me falte
más al respecto, señor Ribalta, y recuerde que jamás le he dicho Alcalde, señor
Ribalta, tenga más educación a la Sala, por favor”.
Finalitza el senyor ALCALDE: Molt bé, passem al següent punt de l’ordre del dia.
Interromp el senyor RAMÍREZ: “Vaya al circo”.
Comenta el senyor ALCALDE: És que el trobem a faltar si no fa la intervenció.

13. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CiU PER A UN NOU
SISTEMA DE FINANÇAMENT LOCAL.- El senyor SECRETARI llegeix la part
dispositiva de la moció:
Històricament, els municipis dels nostre país han estat mal finançats. Des de fa temps,
estem afrontant les nostres obligacions i els nostres serveis amb un sistema de
finançament insuficient, sense els recursos propis necessaris i amb massa dependència
dels recursos de les administracions supralocals.

Ple 26 11 09 – pàg. 45

A més, tot i les reiterades denúncies, i fins i tot les disposicions legals – nou Estatut- els
municipis seguim rebent noves competències i tasques sense el finançament necessari
que ens cal per assumir-les.
A part, les mancances del sistema de finançament local encara s’estan agreujant més
amb l’actual crisi econòmica, degut a la disminució dels ingressos municipals, i sobretot
per l’increment de la demanda de serveis d’àmbit social i del mercat laboral, que estan
augmentant la necessitat d’ajut als nostres ciutadans per part de l’ajuntament sense que
tinguem recursos per fer-hi front.
Els ens locals són les administracions més febles del conjunt d’administracions, i
alhora, les que presten més serveis a les persones per la seva proximitat i eficàcia.
Si no millora el finançament dels Ajuntaments, no podrem seguir suportant l’esforç
econòmic i social que representa destinar bona part del pressupost municipal a partides
que no ens són pròpies.
Els ciutadans volen respostes i si la situació segueix així, des de les administracions
locals no les podrem donar.
És urgent i prioritari establir un nou model de finançament local, que permeti als
ajuntaments seguir prestant els serveis a la ciutadania, i garantir la cohesió social en
pobles i ciutats.
Atès que el nou sistema de finançament autonòmic, neix amb dèficits importants, com
ja va ser debatut i argumentat en el seu moment
Atès que aquest deficient sistema de finançament autonòmic pot repercutir, en part, al
finançament local
Atès que fa uns dies la ministra d’Economia va dir que les autonomies haurien de tornar
diners a l’Estat, fet que debilita encara més la disponibilitat de recursos econòmics de
Catalunya.
Atès que des de les diferents entitats municipalistes, tan catalanes com espanyoles,
s’està reclamant des de ja fa temps un nou i millor sistema de finançament local
Atès que des del Govern espanyol es va aprovar el Fons Estatal d’Inversió Local (FEIL)
que va suposar en el seu moment una injecció econòmica per als municipis, però que
resulta insuficient i a vegades costós
Atès que des de la FEMP, s’ha demanat al govern central que ampliï la dotació del Fons
d’Inversió Local de 5.000 milions d’euros per al 2010, a 3.000 milions més, destinats
principalment a dotar els capítols 1 i 2 dels pressupostos municipals, que es podrien
veure minvats per la disminució dels ingressos.
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Atès però que el primer FEIL que va portar a terme l’Estat, naixia amb deficiències, ja
que per exemple només tenia en compte criteris de població per a la distribució d’aquest
Fons, sense tenir en compte altres variables que l’haguessin fet més igualitari i
equilibrat territorialment.
Atès que des de la FEMP s’ha demanat també, dins el marc de la negociació d’un nou
sistema de finançament, una compensació econòmica per a les entitats locals de les
competències que assumeixen i que no són pròpies sinó de la Generalitat o del propi
Estat.
Atès que aquestes reclamacions que fa la FEMP estan recolzades també, per la FMC i
l’ACM, anant més enllà fins i tot
Atès que el nostre objectiu és que es faci realitat una reforma estructural del sistema de
finançament dels ens locals que proveeixi de recursos suficients per garantir el
compliment del marc de competència real de les corporacions locals, i garanteixi,
efectivament, la seva autonomia financera.
Atès que el nou Estatut d’Autonomia de Catalunya estableix en el seu article 220 que,
correspon al Parlament aprovar la seva pròpia llei de finances locals per desplegar les
competències que corresponen i que vénen definides al nou Estatut, tot respectant
l’autonomia local i escoltat el Consell de Governs locals que estableix el nou Estatut en
el seu article 85.
En relació als antecedents exposats els sotasignants proposem al Ple l’adopció dels
següents
ACORDS
Primer.- INSTAR al Govern espanyol que mentre no s’aprovi un nou sistema de
finançament local, es complementi en 3.000 milions d’euro, un fons per compensar la
reducció de la participació en els ingressos de l’Estat (PIE), addicional als 5000
milions previstos per al nou Fons Estatal d’Inversió Local.
Segon.- INSTAR al govern de l’Estat que en el repartiment de les partides del punt
anterior, es tinguin presents altres variables a més a més del de la població.
Tercer.- INSTAR al Govern espanyol que mentre no s’aprovi un nou sistema de
finançament local, es doti d’un fons de recursos no finalistes per fer front a les
competències impròpies assumides pels ajuntaments.
Quart.- DEMANAR al Govern de la Generalitat de Catalunya, ara que disposa del nou
sistema de finançament, que aprovi sense més dilació la nova Llei de Finances Locals
de Catalunya que permeti als municipis assolir l’autonomia i suficiència financera que
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els hi correspon. Així mateix, demanar al govern de l’estat l’aprovació immediata de la
nova Ley de Haciendas Locales.
Cinquè.- INSTAR al govern de la Generalitat que en el pressupost del 2010, hi hagi un
increment substancial dels recursos no finalistes destinats a ajuntaments i consells
comarcals.
Sisè.- INSTAR a la Generalitat que agilitzi els pagaments a les corporacions locals, que
al llarg dels darrers mesos s’estan demorant en excés.
Setè.- INSTAR a les corporacions locals a consolidar el procés de la modernització en
la gestió i l’estructura de l’administració local, adaptant-la als nous temps. Així com a
disposar d’un marc legislatiu racional que permeti respondre als criteris d’eficiència
que els ajuntaments haurien d’oferir.
Vuitè.- COMUNICAR l’adopció d’aquests acords al Govern de la Generalitat, al
Govern de l’estat, a la Federación Española de Municipios y Províncias (FEMP) i a
les entitats municipalistes de Catalunya (FMC i ACM).
El senyor President obre el torn d’intervencions.
Pren la paraula el regidor senyor TORNÉ: Els problemes dels ajuntaments, de les
Administracions Locals, en els últims anys degut a la crisis i pel mal finançament
s’han augmentat i no poden prestar els serveis que deuen. A més les lleis de la
tendència dels Parlaments, tant del Congrés com del Parlament de Catalunya, han estat
passar transferències però no passar recursos. Si això no s’ha resolt l’ofec de
problemes econòmics de les Administracions Locals és cada vegada més insostenible i
no permet donar els serveis mínims que tenen obligació i, per tant, el que se’n
ressenteix són els ciutadans. S’han fet esforços pel finançament autonòmic però no
s’ha tocat allò del finançament de les Administracions Locals, i si això no demanem
mesures per canviar-ho i més ara que aquesta crisi tan profunda està afectant a la
reducció d’ingressos dels ajuntaments, es veuran en molts dels casos reduint serveis o
reduint molt tipus de prestacions que estan fent, per tant, que demanem que es resolgui
el finançament a on cal, tant al Congrés dels Diputats com al Parlament de Catalunya
perquè sinó els ajuntaments no podran prestar els serveis bàsics i que necessiten els
seus ciutadans.
Intervé el senyor ALCALDE: Molt bé. Em sorprèn molt que vostè digui que els
ciutadans es poden veure ressentits i es poden veure afectats pel finançament, i fa un
Ple voti en contra dels ajuts socials pels veïns del seu municipi. Em sorprèn
profundament això. D’acord?. Molt bé, passem a votació.
Finalitzades les intervencions, la Presidència dóna pas a les votacions.
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SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per deu vots a favor dels regidors del
grup municipal CiU, el regidor senyor Ferran Jiménez, les regidores senyores Vanesa
Garcia i Ma Dolors Isart, set abstencions dels regidors dels grups municipals PSC-PM i
ERC-EV-AM, i els regidors senyors Josep Badia i Ma Teresa Buigues, i per tant, amb el
quòrum legal.

14. MOCIÓ QUE PRESENTA EL REGIDOR FERRAN JIMÉNEZ MUÑOZ
RELATIVA A L'INCREMENT DE L'IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT
(IVA).- El senyor SECRETARI llegeix la part dispositiva de la moció:
ATÈS que l’anunci per part del Govern de l’Estat d’augment de dos punts de l’IVA a
partir del mes de juliol de 2010 i de forma permanent en el futur, perjudicarà no només
a les famílies i les empreses, sinó també a les administracions locals.
ATÈS que aquest augment pot suposar una disminució del consum per part dels
ciutadans, agreujant la crisi econòmica que es pateix en aquests moments.
ATÈS que des de la perspectiva institucional, el fet que l’Ajuntament sigui considerat
com un consumidor final, dóna com a resultat que no puguem deduir-nos l’IVA
suportat, tant dels serveis, productes i obres que la nostra corporació local contracta.
ATÈS que aquest augment de l’IVA comportarà un augment de la despesa corrent dels
ajuntaments i una major dificultat per a realitzar inversions.
ATÈS que tots els ajuntaments de Catalunya tenen en aquests moments greus problemes
financers, fruit del descens en els ingressos i la manca d’un nou model de finançament
local que doni una bona resposta a les competències i als serveis que actualment estan
desenvolupant.
ATÈS que existeix una reivindicació històrica del municipalisme català per a que les
administracions locals no estiguin subjectes al pagament de l’IVA.
Demanem:
Primer.- Que el Govern de l’Estat no faci efectiu aquest augment de l’IVA que
perjudica greument famílies, empreses i institucions locals.
Segon.- Que el Govern de l’Estat faci els tràmits necessaris per a que les
administracions locals no paguin l’IVA.
Tercer.- Que aquest acord es faci arribar al President del Govern Espanyol, als grups
parlamentaris del Congrés dels Diputats, a l’Associació Catalana de Municipis i
Comarques i a la Federació de Municipis de Catalunya.
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El senyor President obre el torn d’intervencions.
Pren la paraula el regidor senyor JIMÉNEZ: Voldria que aquesta proposta, com la
presento jo també tingués el sentit de la oportunitat, de la reflexió i no de votar en
contra per votar en contra. Crec que l’IVA serà un increment de costos que patirem
absolutament tots, des del grup parlamentari a Madrid ja s’ha demanat, es va demanar,
una demora de l’aplicació d’aquest impost, com mal menor. La qüestió és que els
partits que és consideren més d’esquerra van votar a favor de la seva implantació.
Nosaltres pensem que un dels greus problemes que té la societat, la família i les
persones en general es arribar a final de mes, pagar les seves hipoteques, pagar els
seus lloguers, pagar les despeses d’escola i totes aquestes situacions familiars; per tant,
per això cal instar de que no s’incrementi la fiscalitat més a les persones que menys
tenim. D’acord?.
A continuació pren la paraula el regidor senyor TORNÉ: El nostre grup vol fer una
esmena a la moció, en el punt segon que entenem que no és d’aquesta moció, entenem
que això és del finançament local i proposem suprimir-lo.
Intervé el senyor ALCALDE: Senyor Jiménez és vostè qui la presenta, no sé si està
d’acord o no. (Sí ensenya-li).
Pren la paraula el regidor senyor JIMÉNEZ: A veure si entenc bé la proposta. Em
demana suprimir aquest apartat?, vol dir que és no fer cap tràmit de sol·licitud?, això
és lo que vol dir?
Respon el regidor senyor TORNÉ: Suprimir l’apartat segon de la proposta d’acord.
Demana el senyor JIMÉNEZ: Pot fer la lectura senyor Secretari?
Llegeix el senyor SECRETARI: Un acord que proposava el senyor Jiménez era que –
“El Govern de l’Estat faci els tràmits necessaris per a que les administracions locals no
paguin l’IVA”- i el senyor Torné, en nom del grup de Convergència i Unió proposa
que aquest apartat és suprimeixi de la moció i que es mantingui el primer que és –
“Que l’Estat no faci efectiu l’augment de l’IVA, en general, referit a famílies,
empreses i institucions locals”-, bé, potser s’hauria de modificar també l’apartat
primer; i la comunicació normal.
Comenta el regidor senyor JIMÉNEZ: A veure si ho he entès bé. Allò que demanen és
que se li digui a l’Estat que se li pugui continuar aplicant l’IVA als ajuntaments? No,
no, digui, contesti. No, no, jo li estic demanant un aclariment a lo que vostè em diu. Si
jo suprimeixo això vol dir que vostè lo que està acceptant o acceptaria és de que l’IVA
continués fent una implicació en els ajuntaments com un cost finalista, això és lo que
vostè està dient?
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Respon el regidor senyor TORNÉ: No. Allò que li estic dient és que una cosa és la
pujada del l’IVA d’aquest any i l’altra una norma de finançament local que és rebaixar
o suprimir l’IVA als ajuntaments. No té res a veure una mesura amb l’altra i requereix
d’un tràmit i d’una moció totalment diferent, i barrejar la pujada d’enguany que es fa
per tots els ciutadans i ciutadanes d’Espanya, que realment paguin més IVA, no té res
a veure amb els ajuntaments i amb el finançament local i, per tant, que això és un
tràmit diferent, això és el que diem i que si nosaltres, es treu aquest punt que el que
demanarem és el tràmit d’esmena, ja dic, que es debati i que es voti, nosaltres
seguiríem endavant amb la moció.
Denega el senyor JIMÉNEZ: No puc acceptar-lo a pesar de que evidentment no
votaran a favor, és igual, però faré la meva explicació i la última. L’IVA és un cost
finalista sigui pel que sigui, també pels ajuntaments, per tant, sí que és veritat que hi
ha un finançament local que rep de l’Estat en compensació de l’IVA, però és millor
que aquests recursos els tinguem d’una forma directa, que els tinguem cada vegada
que fem una inversió o cada vegada que fem una compra; perquè aquests ja els
tindrem aquí no els haurem de rebre, per tant, no crec que estiguem fent cap cosa que
no sigui un benefici directe per tots els habitants de qualsevol població, per tant,
demano la votació.
Manifesta el senyor TORNÉ: És que no la pot demanar. Primer és el tractament de
l’esmena, la votació de l’esmena. Vostè el que pot fer es retirar, si vol, la moció però
el tractament en Ple ha de ser que quan un grup presenta una esmena es té de tractar
l’esmena, debatre-la, votar-la i posteriorment seguir amb la votació de la moció.
Intervé el senyor ALCALDE: Senyor Jiménez, votem l’esmena o retira la moció?
Respon el regidor senyor JIMÉNEZ: Vull reflectir que a la moció s’apel·li el bon
sentit del vot que és l’important.
Reclama el regidor senyor TORNÉ: Es té de votar l’esmena primer, com sempre, com
diu la llei.
Demana novament el senyor ALCALDE: Senyor Jiménez votem l’esmena doncs?,
molt bé.
SOTMESA a votació l’esmena, és aprovada per nou vots a favor dels regidors del
grup municipal CiU, i de les regidores senyores VANESA GARCIA i DOLORS
ISART; set vots en contra dels regidors del grup municipal PSC-PM, la regidora
senyora Ma TERESA BUIGUES i els regidors senyors JOSEP BADIA i FERRAN
JIMÉNEZ; i una abstenció del grup municipal ERC-EV-AM, i per tant, amb el
quòrum legal.
Continua el senyor ALCALDE: Passem a votar la moció senyor Jiménez.
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Finalitzades les intervencions, la Presidència dóna pas a les votacions de la proposta que
quedaria redactada de la següent manera amb la introducció de les esmenes:
ATÈS que l’anunci per part del Govern de l’Estat d’augment de dos punts de l’IVA a
partir del mes de juliol de 2010 i de forma permanent en el futur, perjudicarà no només
a les famílies i les empreses, sinó també a les administracions locals.
ATÈS que aquest augment pot suposar una disminució del consum per part dels
ciutadans, agreujant la crisi econòmica que es pateix en aquests moments.
ATÈS que des de la perspectiva institucional, el fet que l’Ajuntament sigui considerat
com un consumidor final, dóna com a resultat que no puguem deduir-nos l’IVA
suportat, tant dels serveis, productes i obres que la nostra corporació local contracta.
ATÈS que aquest augment de l’IVA comportarà un augment de la despesa corrent dels
ajuntaments i una major dificultat per a realitzar inversions.
ATÈS que tots els ajuntaments de Catalunya tenen en aquests moments greus problemes
financers, fruit del descens en els ingressos i la manca d’un nou model de finançament
local que doni una bona resposta a les competències i als serveis que actualment estan
desenvolupant.
ATÈS que existeix una reivindicació històrica del municipalisme català per a que les
administracions locals no estiguin subjectes al pagament de l’IVA.
Demanem:
Primer.- Que el Govern de l’Estat no faci efectiu aquest augment de l’IVA que
perjudica greument famílies, empreses i institucions locals.
Segon..- Que aquest acord es faci arribar al President del Govern Espanyol, als grups
parlamentaris del Congrés dels Diputats, a l’Associació Catalana de Municipis i
Comarques i a la Federació de Municipis de Catalunya.

SOTMESA a votació la proposta, es aprovada per nou vots a favor dels regidors del
grup municipal CiU i de les regidores senyores VANESA GARCIA i DOLORS
ISART; dues abstencions dels regidors senyors FERRAN GONTÁN i FERRAN
JIMÉNEZ; sis vots en contra dels regidors del grup municipal PSC-PM, la regidora
senyora Ma TERESA BUIGUES i el regidor senyor JOSEP BADIA, i per tant, amb el
quòrum legal.

Ple 26 11 09 – pàg. 52

15. MOCIÓ QUE PRESENTA EL REGIDOR FERRAN JIMÉNEZ MUÑOZ
PER REPROVAR LA POLÍTICA ECONÒMICA DEL GOVERN ESTATAL
(retirada).Interromp el regidor senyor TORNÉ la lectura del senyor SECRETARI: L’ha retirat.
Comenta el senyor SECRETARI: No, és que de fet l’havien retirat.
Aclareix el regidor senyor JIMÉNEZ: Sí, sí. El senyor Ferran ha tingut un lapsus
mental a l’inici d’aquest Ple, li dic amb tota sinceritat, senyor Secretari públic, ha
tingut un lapsus mental i un, bé, he tornat ha ser massa confiat i, per tant, he aprés una
nova lliçó. No, no, he aprés una nova lliçó.
Intervé el senyor ALCALDE: Per tant, l’ha retirada?
Respon el senyor JIMÉNEZ: No, he fet una retirada que és una retirada no explicaré
perquè l’he fet, perquè les coses s’haurien de quedar en l’intimitat. Encara que siguin
converses no formals sinó que siguin de passadís, com a mínim quan un no pot
respectar un compromís que ha fet, com a mínim ha de tenir la delicadesa de dir –
“escolta, allò que t’he dit fa vint minuts no ho puc assumir”- no, aquí no ha estat així,
aquí lo que ha estat és que hi ha hagut una persona del grup de Convergència i Unió
que m’ha dit, en fi, que no em preocupés i jo he mostrar la meva voluntat que la
retiraria perquè considerava que era millor i era oportú i he aprés que aquestes
converses no serveixen absolutament de res, de res; i això és lo que li estava dient, no
a nivell personal sinó a nivell personal meu. Jo crec que quan arribem a un diàleg entre
els diferents regidors que hi han aquí, com a mínim tenim la delicadesa i hem de tenir
de tenir la personalitat i la ètica de que quan no estem conforme o hem variat la nostra
opinió, manifestar-lo. Jo puc estar en desacord amb el senyor Ferran Gontán amb
diferents criteris i amb diferents formes però sempre ens hem parlat prèviament i ens
hem manifestat un amb l’altre quins seria el nostre sentit i quina seria la direcció, per
tant, no hem estat enganyant-se mai; en altres situacions, amb altres regidors, en
concret el que es pugui donar per al·ludit ja ho sabrà, no cal que personalitzi, el que ho
ha fet ja ho sap no em demani que ho digui.
Intervé el senyor ALCALDE: Ja, el que passa és que jo evitaria que parli tanta estona
de coses que només sap vostè perquè ningú entén res, o ho diu o no ho diu, però a
mitges no perquè llavors tothom no sap de que parla i, vull dir, o ho diu o no ho diu, o
li diu després a la persona afectada perquè sinó.
Per tant, considera retirada aquesta proposta senyor Jiménez?
Respon el regidor senyor JIMÉNEZ: Tinc una ètica, si al principi del Ple he fet una
prèvia, el que no puc fer ara es desdir-me. Per tant, el que he de fer es mantenir-me en
el mateix criteri, cosa que hi han persones que no fan.
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Continua el senyor ALCALDE: Molt bé. Doncs, passem al torn de precs i preguntes,
primer. (D’acord digues)
Pren la paraula el senyor SECRETARI: Quedaria encara la moció de vostè referent a
la política econòmica del Govern Estatal, del senyor Rodríguez Zapatero.
Repliquen varis regidors: És aquesta que ha retirat.
Aclareix el senyor ALCALDE: És que és aquesta, per això dic que ja passem al torn
de precs i preguntes.
Intenta continuar el senyor SECRETARI: És que jo feia referència a la del retorn de
les competències.
Contesta el senyor ALCALDE: Però aquesta ja no hi és. Clar, ha sigut una confusió
formal. És una moció que pot entrar en un altre Ple i ja en parlarem. Per tant, passem
al torn de precs i preguntes dels regidors, els demano que siguin breus perquè suposo
que hi ha gent que vol participar.
Finalitzades les intervencions, la Presidència dóna pas al següent punt de l’ordre del
dia.

16. 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.
El senyor President obre el torn d’intervencions.
Pren la paraula el regidor senyor GONTÁN: Per qüestió d’ordre, no hi havia una
moció d’urgència?, com a mínim jo n’he presentat una i n’hi ha una presentada pel
Consell de la Pagesia. Estaven a un mail que van enviar.
Respon el senyor ALCALDE: Sí, sí, té raó. La moció d’urgència n’hi va haver una
anteriorment que es va presentar en el mateix sentit i jo li denego i la del Consell de la
Pagesia. (Sí, sí. No, a veure, vostè abans ha dit que no s’ha de complir la llei i la llei
s’ha de complir). I la moció de la Pagesia podem votar la urgència si voleu.
Comenta el senyor GONTÁN: Votem allò de Pagesia i després m’admet lo altre?
Contesta el senyor ALCALDE: Ja li he dit que com Alcalde està denegada, que ja hi
ha hagut mocions en aquest sentit. Vostè sap que hi ha, (no, no, no continuem), és a
dir, hi ha coses que són potestat del Ple i hi ha coses que no ho són, i vostè no pot
pretendre que així sigui. Per tant, li repeteixo que està denegada. La de la Pagesia i el
Gasoducte senyor Secretari si la vol llegir.
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El senyor SECRETARI llegeix:
PROPOSTA (MOCIÓ) D’URGÈNCIA
PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DEL DECRET DE L’ALCALDE NÚM.
1039/2009, DICTAT EN DATA 25 DE NOVEMBRE, PEL QUAL ES RESOL
FORMULAR AL·LEGACIONS A L’ADDENDA 1- DEL PROJECTE
D’AUTORITZACIÓ DEL “GASODUCTO MARTORELL – FIGUERES”
VIST el Decret de l’Alcalde núm. 1039/2009, dictat en data 25 de novembre, que es
transcriu íntegrament a continuació:
“ATÈS que en data 3 de novembre de 2009, va tenir entrada a l’ajuntament de les
Franqueses del Vallès la separata informativa de l’addenda 1- al projecte d’autorització
del GASODUCTO MARTORELL - FIGUERES, tramès per l’Àrea d’Indústria i
Energia de la Delegació del Govern a Catalunya de l’Administració General de l’Estat,
a l’objecte que, d’acord amb allò que disposa l’article 80 del Reial Decret 1434/2002 i
en el termini de vint dies, l’ajuntament “remita a esta Área su conformidad, reparos y/o
condicionantes técnicos en relación con el citado Proyecto”
ATÈS que el traçat d’aquesta infraestructura travessa tot el terme de les Franqueses del
Vallès, des de Llerona a Marata i Corró d’Amunt.
ATÈS que el traçat afecta àrees socioeconòmiqes bàsiques per la subsistència de
l’activitat agrícola i ramadera que el gasoducte pot fins i tot arribar a fer desaparèixer.
ATÈS que la Junta de Govern Local, en sessió que va tenir lloc el dia 19 de març de
2008, va acordar formular al·legacions al traçat de la referida infraestructura tot
contestant un escrit de la Delegació del Govern a Catalunya, de data 26 de febrer de
2008, en el que s’aportava separata tècnica del projecte, en el qual s’hi incloïa el
Document de Síntesi Ambiental.
ATÈS que aquest acord de la Junta de Govern Local va ser ratificat en sessió del Ple de
l’Ajuntament de data 25 de març de 2008.
ATÈS que el Consell de la Pagesia (òrgan consultiu d’aquest Ajuntament), reunit en
sessions plenàries celebrades els dies de 3 i 18 de novembre de 2009 i després
d’estudiar el traçat actual, va acordar presentar al·legacions per a la implantació
d’aquesta infraestructura, amb la finalitat d’aminorar, en allò que sigui possible, tant
l’impacte temporal de les obres en si com les posteriors afeccions permanents en les
finques afectades.
ATÈS que en sessió extraordinària celebrada el dia 23 de novembre de 2009, el mateix
Consell de la Pagesia, va adoptar, per unanimitat dels assistents, els següents acords:
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“PROPOSTA D’AL·LEGACIONS AL PROJECTE D’EXECUCIÓ DEL
GASEODUCTE MARTORELL-FIGUERES I LES SEVES INSTAL·LACIONS
AUXILIARS
ATÈS que en data 3 de novembre de 2009, va tenir entrada a l’ajuntament de les
Franqueses del Vallès la separata informativa de l’addenda 1- al projecte d’autorització
del GASODUCTO MARTORELL - FIGUERES, tramès per la Delegació del Govern
a Catalunya
ATÈS que el traçat d’aquesta infraestructura travessa tot el terme de les Franqueses del
Vallès, des de Llerona a Marata i Corró d’Amunt.
ATÈS que afecta àrees socioeconòmiqes bàsiques per la subsistència de l’activitat
agrícola i ramadera que el gasoducte pot fins i tot arribar a fer desaparèixer.
VIST que el Consell de la Pagesia reunit en sessions plenàries celebrades els dies de
3 i 18 de novembre de 2009, després d’estudiar el traçat van acordar presentar
al·legacions per a la implantació d’aquesta infraestructura, que intenten minorar, en allò
que sigui possible, tan l’impacte temporal de les obres en si com les posteriors afeccions
permanents en les finques.
Per l’exposat, es proposa l’adopció dels següents,
ACORDS:
Primer.- REITERAR les al·legacions presentades per l’ajuntament en el sentit que es
considera que la millor opció és que el GASODUCTO MARTORELL – FIGUERES
passi per les infraestructures viàries existents en tot el seu traçat, ja que d’altra
manera s’afecten àrees socioeconòmiqes bàsiques per la subsistència de l’activitat
agrícola i ramadera que el gasoducte pot fins i tot arribar a fer desaparèixer.
Segon.- FORMULAR les següents al·legacions a l’addenda 1- del projecte
d’autorització del GASODUCTO MARTORELL – FIGUERES:
1.- Canvi de traçat, en base als següents criteris:
Allunyar tot el possible el gasoducte dels indrets habitats per no afectar les
instaL3lacions pròpies de les finques agrícoles.
El gasoducte ha de situar-se sota el mateix camí, no als marges de la via, sinó
dins del sòl de titularitat pública.
En els trams on no és possible seguir la xarxa de camins el gasoducte haurà de
seguir el traçat de les línies elèctriques d’alta tensió.
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En els casos en què no sigui possible ni seguir els camins ni les línies d’alta
tensió, el gasoducte s’haurà d’ajustar als límits de les finques o camps de
conreu, siguin de propietats diferents o no. .
En qualsevol cas el gasoducte mai partirà un camp pel mig, o deixarà racons
improductius.
La proposta de traçat al límit amb el terme de l’Ametlla implica travessar el
camp d’aviació de Rosanes, on hi ha alguns refugis localitzats. S’ha d’extremar
la precaució durant l’execució de les obres per tal d’evitar malmetre aquestes
restes.
2.- Modificació de la ubicació de l’estació de bombeig, en base als següents
criteris:
Aquesta instal·lació s’haurà de situar lluny de les principals carreteres i
preferentment en zones forestals, on s’evita que es malmeti zona de conreu.
D’aquesta manera la mateixa vegetació farà possible integrar-les millor al
paisatge.
Tercer.- MANIFESTAR que els criteris proposats ho són per minorar en allò possible
l’impacte d’aquesta infraestructura en el territori i que en tot cas correspon a
l’empresa ENAGAS concretar els canvis de traçat i de l’emplaçament de l’estació de
bombeig.
Quart.- TRASLLADAR aquests acords a l’alcalde de l’Ajuntament de les Franqueses
del Vallès”
ATÈS que les al·legacions del Consell de la Pagesia recullen amb molta precisió la
preocupació que encara té l’ajuntament respecte l’actual traçat del projecte de la referida
infraestructura.
ATÈS que el Ple de l’Ajuntament no ha de celebrar sessió abans que finalitzi el termini
de vint dies atorgat per l’escrit de data 3 de novembre de 2009 de l’Àrea d’Indústria i
Energia de la Delegació del Govern a Catalunya de l’Administració General de l’Estat,
esmentat anteriorment.
ÉS PER AIXÒ que l’Alcalde, en ús de les atribucions que m’han estat conferides,
RESOL:
Primer.- RATIFICAR ÍNTEGRAMENT els acords adoptats pel Consell de la Pagesia,
òrgan consultiu d’aquest Ajuntament, adoptats en sessió extraordinària que va tenir
lloc el dia 23 de novembre de 2009, pels quals es reiteren les al·legacions presentades
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per l’ajuntament en data 28 de març de 2008, en el sentit que es considera que la millor
opció és que el GASODUCTO MARTORELL – FIGUERES passi per les
infraestructures viàries existents en tot el seu traçat, i es FORMULEN les al·legacions
a l’addenda 1- del projecte d’autorització de l’esmentada infraestructura transcrites a
la part expositiva del present Decret.
Segon.- TRASLLADAR aquests acords a l’Àrea d’Indústria i Energia de la Delegació
del Govern a Catalunya de l’Administració General de l’Estat.
Tercer.- PROPOSAR al Ple de l’Ajuntament que acordi ratificar la present resolució i
fer tramesa de l’acord de ratificació a la mateixa l’Àrea d’Indústria i Energia de la
Delegació del Govern a Catalunya de l’Administració General de l’Estat.”
DE CONFORMITAT amb l’apartat tercer d’aquest Decret, aquesta Alcaldia proposa al
Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- RATIFICAR el Decret de l’Alcalde núm. 1039/2009, dictat en data 25 de
novembre, pel qual es resol RATIFICAR ÍNTEGRAMENT els acords adoptats pel
Consell de la Pagesia, òrgan consultiu d’aquest Ajuntament, adoptats en sessió
extraordinària que va tenir lloc el dia 23 de novembre de 2009, pels quals es reiteren
les al·legacions presentades per l’ajuntament en data 28 de març de 2008, en el sentit
que es considera que la millor opció és que el GASODUCTO MARTORELL –
FIGUERES passi per les infraestructures viàries existents en tot el seu traçat, i es
FORMULEN les al·legacions a l’addenda 1- del projecte d’autorització de l’esmentada
infraestructura transcrites a la part expositiva del present Decret.
Segon.- TRASLLADAR aquest acord a l’Àrea d’Indústria i Energia de la Delegació del
Govern a Catalunya de l’Administració General de l’Estat, i a les àrees de Pagesia i
Política Territorial i Obra Pública de l’Ajuntament.
Finalitzada la lectura, el senyor President torna a obrir el torn d’intervencions.
Pren la paraula el senyor ALCALDE: Molt bé, per tant, primer votem la urgència o
volen fer una intervenció al respecte. És d’aquesta moció?, d’acord. Doncs hem cregut
que era interessant portar aquesta moció a votació perquè és un tema que afecta a tot el
municipi, que és el Gasoducte Martorell-Figueres, que afecta a la zona agrícola i que
estava bé com un tema potser més greu com és la de Biomassa, ens hem manifestat
conjuntament, que en aquest tema del Gasoducte que ens passarà pel territori agrícola
podem fer-ho també conjuntament.
Pren la paraula el regidor senyor DIA: Sense entrar en el contingut, que estem d’acord
i jo personalment ja saps que des del Consell de Pagesia vaig manifestar que estem
d’acord, però el que farem es votar no a la urgència i et donaré les meves raons, bé les
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meves, les del meu grup. Primer, perquè és un tema que s’ha enviat a on s’havia
d’enviar des del dia vint-i-sis, per tant, ja estem fora de termini i és un punt que no cal
portar-ho a Ple, tant sols amb un Decret de l’Alcalde o bé per aprovació de Comissió
de Govern quedaria resolt, per tant, no entenem perquè es porta avui quan d’alguna
manera les al·legacions ja s’han enviat i el termini s’ha acabat.
El senyor ALCALDE contesta: Home perquè si hi ha una manifestació de Ple, d’un
acord de Ple, té més força que si és un Decret d’Alcaldia, però passa el mateix amb la
planta de Biomassa; passa el mateix amb les al·legacions del Quart Cinturó, que les
podem presentar a títol individual; però evidentment té molt més pes si disset regidors
diem que presentem aquestes al·legacions al Gasoducte que si ho diuen menys però
vostès sabran, vull dir, no passa res, no cal que discutim, sinó volen votar la urgència
doncs ja la retirem i passem al següent punt de l’ordre del dia, no perdem més temps.
Continua el senyor DIA: Però queda clar que ja està fora de termini, és a dir, les
esmenes ja s’han enviat.
Manifesta el senyor ALCALDE: Sí, però es pot enviar una esmena amb una resolució
de Ple en la qual, vull dir, és vostè si vol això sinó ho volen, ja continuarem fent
Decrets d’Alcaldia sinó ho volen.
El senyor SECRETARI fa un comentari sense el micròfon.
El senyor DIA intervé: Però Lluís el termini es va acabar el dia vint-i-sis, les esmenes
que es van fer.
Interromp el senyor ALCALDE: És avui el dia vint-i-sis.
Intenta continuar el senyor DIA: Què estem fent?
Aclareix el senyor ALCALDE: És igual, la retirem.
Interromp el regidor senyor GONTÁN: No fotem, les coses com són.
Continua el senyor ALCALDE: Ah, no, no, escolti la potestat la tinc jo per retirar-la,
no vostè, perquè l’hem presentat nosaltres.
El senyor GONTÁN demana: Dues coses. Primer m’ha semblat que insinuaves que
s’havien presentat les al·legacions, que no s’han presentat per registre les al·legacions?
D’acord, és que m’havia semblat entendre-ho. I segona cosa, que avui venia
d’urgència ho vam acordar al Consell de la Pagesia, aquest canvi de criteri explica’l i
li demano, si us plau senyor Alcalde, passi aquest tema per urgència i que quedi
demostrat a que juguem, o sigui, vostè estava al Consell de la Pagesia dilluns i vam
acordar que anava per urgència al Ple tot i sabent en quina data era, expliqui’m ara
aquest canvi de criteri, perquè jo no ho entenc.
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Respon el regidor senyor DIA: Miri, no hi ha cap canvi de criteri. Li explico, deixi’m
explicar-li. La reunió era a les vuit i jo vaig manifestar a la Presidenta que a les vuit i
mitja havia de marxar i vaig marxar, perquè teníem una reunió, d’acord?, per tant, jo
vaig marxar a les vuit i mitja i s’estava discutint els últims serrells de l’acord, per tant,
ningú em va dir realment si havia de passar al Ple o no. Per tant, repeteixo, la nostra
posició com a grup és que no entenem la urgència, no estem discutint el contingut.
Manifesta el senyor GONTÁN: Sé que no discuteix ara el contingut però això
m’agradarà que ho expliqui en el Consell de la Pagesia, perquè no només es sabia
dilluns que per això es va fer l’esforç d’un Consell de la Pagesia, es va fer l’esforç de
fer un plànol alternatiu, es va fer l’esforç d’arribar a una moció acordada per tot el
Consell de la Pagesia amb les dificultats que tu saps que hi ha, sinó que es va acordar
no dilluns passat sinó el dia anterior, el dimarts de la setmana anterior, que això anava
al Ple i havia d’anar per caràcter d’urgència.
Interromp el senyor ALCALDE: Mirin els hi demano que acabin ja el debat. A mi em
sembla molt trist que unes al·legacions que afecten al nostre municipi aquests senyors
ho utilitzin com aquest joc polític, facin el que els hi doni la gana. Vull dir, és per
presentar al·legacions a aquest Ple en contra del Gasoducte que passi per les
Franqueses, si vostè li és igual o vol utilitzar-lo, faci el que vulgui, però ja si us plau,
no fem a la gent esperar més ni dir més tonteries, si us plau, si volen votar en contra
votin en contra, ja està.
Reclama el regidor senyor DIA: Jo li demano una mica de respecte.
Continua el senyor ALCALDE: Sí, sí, però jo també li demano respecte quan està
utilitzant un tema que afecta tant al municipi de les Franqueses i l’està utilitzant en
benefici partidista. Miri’n volen no votem i ja està.
El senyor DIA demana: Mereixem un respecte.
Interromp el senyor ALCALDE: I el públic assistent i la ciutadania de les Franqueses
encara més.
Continua el senyor DIA: A l’anterior reunió, no la del dilluns, no es va parlar de portar
res. Ferran es va parlar de fer les esmenes de canviar.
Torna a interrompre el senyor ALCALDE: Prou, senyor Dia li trec la paraula i parla la
Presidenta del Consell de la Pagesia, la senyora Teresa Buigues.
Pren la paraula la regidora senyora Teresa Buigues: El que varem acordar va ser que
tot i que tothom estava d’acord amb les esmenes i aquelles esmenes havien de ser
presentades el dia vint-i-sis, és a dir, avui, doncs, enteníem que havia de passar com
acord de Ple encara que ja estiguessin enviades, tornar a enviar una certificació perquè
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això li donava més importància. Per tant, el recolzament de les al·legacions que hem
fet en el Consell de la Pagesia i que efectivament vostè hi estava d’acord, doncs, el que
es va demanar finalment va ser que quedessin reflectides per l’acord d’aquest Ple.
Intervé el senyor ALCALDE: Bé, votem la urgència de que el Ple es manifesti sobre el
Gasoducte Martorell-Figueres al seu pas pel municipi de les Franqueses del Vallès.
Finalitzades les intervencions, la Presidència dóna pas a les votacions.
SOTMESA a votació la urgència de la proposta, és rebutjada per set vots a favor dels
regidors del grup municipal PSC-PM, i dels regidors senyors JOSEP BADIA, Ma
TERESA BUIGUES i FERRAN GONTÁN, nou vots en contra dels regidors del grup
municipal CiU i de les regidores senyores VANESA GARCIA i DOLORS ISART, una
abstenció del regidor senyor FERRAN JIMÉNEZ i, per tant, amb el quòrum legal.
Per finalitzar manifesta el senyor ALCALDE: Per tant, no ens manifestem sobre que el
Gasoducte passi per les Franqueses.
Indignació del ciutadans del públic.
El senyor ALCALDE comenta: Sí, sí, i tant, és una vergonya. Ara és el torn de precs i
preguntes dels regidors però demano un moment que he d’anar al lavabo i ara vinc.
Finalitzen les intervencions en referència a la moció d’urgència.
El senyor President obre el torn d’intervencions dels precs i preguntes.
Demana el senyor ALCALDE: Bé, com que el tema de precs i preguntes no és de
votació si volen començar i així no fem esperar més a la gent. (Sí, sí, comenceu,
recordo que tenen cinc minuts).
Pren la paraula la regidora senyora GARCIA: Els regidors i regidores electes
d’aquesta Corporació: Vanesa García Domínguez, Dolors Isart Roca, Francesc Torné
Ventura, Martí Rosàs i Pujol, Núria Claveria i Soler, Rosa Colomé i Soler, Francesc
Colomé i Tenes, José Ramírez i Alaya i José María Dia i Grau, que formen majoria
absoluta dins del Ple de la Corporació exposem:
Què amb data 12 de març de 2008 es va entrar al registre general de l’Ajuntament un
escrit sol·licitant que es convoqués una moció de censura contra l’equip de govern
d’aleshores; que aquesta moció de censura es justificava segons els qui la van
presentar en una paràlisis total de l’acció de govern; que la situació que actualment viu
el municipi fins i tot és més greu que la descrita al març de 2008, mostrant el següent
panorama:
Primer un equip de govern en minoria, amb sis regidors i regidores d’un total dels
disset que configuren el consistori, quatre dels quals corresponen a la llista del PSC,
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un és exregidor del PP, declarat trànsfuga per la Comissió antitrànfugisme del
Ministerio de Administraciones Públicas amb la senyora Elena Salgado al capdavant, i
una exregidora d’Esquerra Republicana que ha desobeït les consignes del partit de
deixar el govern per interessos econòmics i personals.
Segon una clara ineptitud professional de l’actual Alcalde amb actuacions prepotents i
venjatives contra els regidors i regidores de l’oposició, ciutadans i ciutadanes i
diverses entitats del municipi, prepotència que també es posa de manifest amb el
segrest permanent del debat als Plens Municipals, la falta de voluntat de facilitar el
treball als regidors de l’oposició negant-los de manera sistemàtica documentació,
suport material i personal i un despatx per poder desenvolupar la seva tasca.
Tercer la manca d’aprovació dels pressupostos del 2009 tal i com va definir l’actual
Alcalde en el seu moment referint-se al pressupost del 2008, la no aprovació dels
pressupostos té encallats la majoria de serveis municipals, condiciona el bon
funcionament dels serveis i el seu dimensionament i paralitza les noves inversions i la
posada en funcionament dels nous serveis.
Quart, projectes encallats, com per exemple, el Parc del Falgar, el Sector N, el Centre
Cultural de Corró d’Avall, la finalització de la zona esportiva de Corró d’Avall o
l’Escola Bressol de Bellavista, els quals se’ls ha de donar una sortida. Cal gestionar
adequadament el recursos per que els serveis a la ciutadania funcioni bé i que
s’atenguin les necessitats del municipi, que en els últims mesos han anat decaient en
molts aspectes. També cal posar en marxa nous projectes destinats a una millora del
serveis públics de qualitat, com són els serveis sanitaris, educatius, de seguretat i de
servei a les persones, alhora s’ha de destacar la voluntat del sotasignants de posar en
marxa un nou model d’administració per a un bon govern que sigui més proper a la
ciutadania, modern, eficaç i eficient en les seves tasques i que no representi un
obstacle per als ciutadans i les ciutadanes del municipi.
Interromp el senyor ALCALDE: Vagi acabant, que se li acaba el temps. Espavili.
Continua la senyora GARCIA: El nostre compromís amb els veïns i les veïnes de tots i
cadascun dels pobles de les Franqueses del Vallès, es tornar als camins del bon govern
amb la acció clara i un projecte polític definit i que tingui en compte les necessitats de
la ciutadania i que per damunt de tot tingui en compte les persones mitjançant el diàleg
amb tots els sectors socials que componen la societat civil per tal d’evitar la fractura
social de l’actual Alcalde en seu curt mandat a provocat amb entitats, associacions i
ciutadania.
Cinquè, és voluntat dels regidors i regidores sotasignants posar fi al desgovern existent
de les Franqueses i proporcionar un govern estable.
Torna a interrompre el senyor ALCALDE: Va que se li acaba el temps, home, sinó
corri més.
La senyora GARCIA continua llegint: Que gestioni adequadament i recolzi els reptes
que té plantejats el municipi. Per això, i vist l’anteriorment exposat, sol·licitem que:
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Primer la dimissió de l’actual Alcalde de les Franqueses del Vallès, així com de tot el
seu equip de govern.
Segon, que es procedeixi a l’elecció d’un nou Alcalde que sorgirà fruit d’un consens
entre tots els regidors i regidores sotasignants. El compromís dels sotasignants
d’aquesta proposta es oferir un govern sòlid, proper i ferm per assegurar l’estabilitat
política institucional de l’Ajuntament de les Franqueses, on els propòsits principals en
elecció de govern siguin l’aprovació del pressupost de la Corporació, per tal de
desencallar els projectes aturats i que la pèrdua patrimonial en que està immers el
Consistori sigui mínima possible, oferint una inversió estable i elevada en polítiques
socials adreçades a superar la crisi existent que afecta directa o indirectament al
conjunt de la ciutadania franquesina.
Intervé el senyor ALCALDE: S’aplaudeixen vostès sols. Més preguntes?
Manifesta una ciutadana del públic: Trànsfuga.
Continua el senyor ALCALDE: Ja han gastat els cinc minuts, no li donaré més. Si
tenen alguna pregunta?.
Comentaris entre els regidors parlant sense micròfon.
El senyor ALCALDE intenta continuar: Per això.
Continuen els comentaris entre regidors: Cinc minuts cada un.
Aclareix el senyor ALCALDE: No, no. Els cinc minuts són per grups municipals,
vostè no tenen grup municipal i ja els hi hem donat cinc minuts, ho sento. Si no hi ha
més preguntes passem a les preguntes del públic. Els hi recordo que els cinc minuts
són per tots set.
Pren la paraula el regidor senyor COLOMÉ: Elles han parlat en representació de tots
els no adscrits? Pregunto, si només tenen un torn?
Demana el senyor ALCALDE: Faci la pregunta que hagi de fer.
El senyor COLOMÉ continua: Senyor Ribalta amb l’acte del Ple de la Corporació de
data 26 de març de 2008, que vostè va fer efectiva la moció de censura, vostè va dir
que un dels motius principals era que els pressupostos de la Corporació de l’any 2008
s’han portat a terme en el Ple Municipal i no s’han aprovat, i això tots ho veu signar
quan veu signar la moció de censura. El dia de la moció de censura, el dia del Ple,
vostè va dir –“s’han presentat els pressupostos per l’any 2008 i per tercera vegada
s’han tornat a rebutjar, la situació, no m’agrada ser catastrofista, però és realment
caòtica”-. Jo li he de dir que tenia raó, tenia raó, un Alcalde i un equip de govern que
herem el nostre que no podíem aprovar els pressupostos i hi havia un alternativa al
costat que podia governar li havíem de deixar pas, ens emprenyés o no ens emprenyés
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però li havíem de deixar pas. Jo li demano que prediqui amb l’exemple i ara vostè faci
el mateix, això que vostè va dir i està en acta i està signat vostè també faci el mateix, a
darrera hi ha una gent, una suma de regidors que en són nou, que tenen una proposta
de govern i que poden aprovar uns pressupostos i la situació aquesta que ara es viu
caòticament, doncs, pot tornar a ressorgir. Li demano com a pregunta, pensa vostè
plegar i acatar el que vostè va dir fa un any i mig?
Respon el senyor ALCALDE: Alguna pregunta més?, Si, però jo crec que ja ha gastat
dos minuts i mig. Va.
Comentaris entre els regidors parlant sense micròfon.
Pren la paraula la regidora senyora CLAVERIA: A veure senyor Ribalta.
Interromp el senyor ALCALDE: Tots no parlaran, quan hagin parlat més de cinc
minuts, és el que marca el ROM, per tant, siguin més breus i podran parlar tots, sinó
són més breus no podran parlar tots.
Continua la senyora CLAVERIA: Senyor Ribalta puc? Gracies. Jo no li faré cap
pregunta avui, li faré un prec. En moltes ocasions des d’aquesta Sala s’ha posat de
manifest la seva incapacitat de diàleg i la seva falta d’interès en allò que fa un temps
semblava que l’interessava molt que era la participació ciutadana, etc., quan optava a
aquesta Alcaldia. Diàleg i participació són dos dels elements que vostè va utilitzar com
a senyera de la moció de censura, recordo molt bé, i que el va portar a l’Alcaldia.
Ningú dels que ja el coneixíem ens ho varem creure en aquells moments i finalment ha
quedat demostrat que això no era així. Un dels elements més importants de
participació ciutadana són les pròpies entitats del municipi creades per veïns i veïnes
interessades en participar en el dia a dia en l’evolució del seu poble, i l’altre són els
Consells de Poble, que en tenim dos. Vostè ha menyspreat de forma sistemàtica
aquesta representació democràtica dels veïns i veïnes de les Franqueses, fent cas omís
de qualsevol de les seves reivindicacions i peticions, dic això des de l’experiència
personal, doncs com a Presidenta del Consell de Poble, ja fa un any i mig que estic
patint aquesta situació. Pensi senyor Ribalta.
Interromp el senyor ALCALDE: Digui coses concretes.
La senyora CLAVERIA intenta continuar: Sí senyor Ribalta.
Torna a demanar el senyor ALCALDE: D’això posi un exemple, posi un sol exemple.
Continua la senyora CLAVERIA: Tinc mig minut més. (Calla si us plau). Tinc mig
minut més per l’interrupció. Senyor Ribalta pensi que si alguna cosa s’ha pogut anar
fent des dels Consells li asseguro que no ha estat gràcies a la seva col·laboració. Ha
estat a base de molta paciència, molt esforç, molta dedicació, repetint i demanant les
coses una i dues i mil vegades si fos necessari.
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El senyor ALCALDE demana: Digui coses concretes, posi exemples.
La senyora CLAVERIA comenta: No tinc temps per poder-li dir les coses concretes,
perquè en tinc una llista, m’entén?, per això he arribat a la conclusió de que no pot ser
que ho faci expressament senyor Ribalta, no pot ser, penso senyor Ribalta que el
problema radica en que per vostè les paraules diàleg i participació li sonen molt bé.
Interromp el senyor ALCALDE: Ja han esgotat els cinc minuts i això no és ni un prec
ni una pregunta, o sigui que si algú més vol parlar, però a veure, vostès han tingut
temps durant el Ple per dir el que vulguin però s’han acabat els temps. Jo donaria pas.
La senyora CLAVERIA demana: Però tindrem més temps.
Continua el senyor ALCALDE: No, no, és que entre vostè i el senyor Colomé han
gastat molt més de cinc minuts. I tant. Molt bé. Doncs, passem a les preguntes del
públic, si us plau. Senyor Gontán.
Interromp la senyora CLAVERIA: Perdoni, jo tinc el meu prec per fer-li.
Respon el senyor ALCALDE: Doncs sigui breu. A veure, no cal. És que ja han gastat
més del temps, els hi estem donant més temps del que marca el Reglament Orgànic.
Continua la senyora CLAVERIA: Si vostè calla una estona i em deixa parlar li acabaré
de dir.
Comenta el senyor ALCALDE: Depèn del que trigui. Si triga molt l’hauré de tallar.
Manifesta la senyora CLAVERIA: Jo com li deia, senyor Ribalta, com que no crec que
això sigui fet expressament, penso que és que de “on no n’hi ha no en raja”,
simplement, li demano que definitivament plegui senyor Ribalta, sinó en sap més
plegui, li asseguro que el Consistori li estarà molt agraït, però els que els pobles de les
Franqueses encara li estaran molt més agraïts.
El senyor ALCALDE intervé: Senyor Gontán.
Nega el regidor senyor RAMÍREZ: No, no.
Continua el senyor ALCALDE: No, no. A veure, jo els hi he dit que siguin breus, que
tenen cinc minuts. Això ho marca el Reglament Orgànic Municipal.
Demana el senyor RAMÍREZ: “Si usted me deja a mi hablar, me explicaré”.
Intenta continuar el senyor ALCALDE: No, no. Pel proper Ple. No sé el contingut,
senyor Ramírez no el deixo parlar. Senyor Gontán.
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Interromp el senyor RAMÍREZ: “Yo lo diré. Lo diré. Hombre, es que no le interesa.”
Interromp el regidor senyor GONTÁN: Senyor Ramírez.
Continua el senyor RAMÍREZ: “Señor Ribalta.”
Permet el senyor ALCALDE: Digui-ho amb trenta segons.
Pren la paraula el regidor senyor RAMÍREZ: “Lo voy a decir.”
Torna a repetir el senyor ALCALDE: Trenta segons i ja està.
El senyor RAMÍREZ continua: “En la Junta de Gobierno del día 26 de febrero con el
informe favorable del Técnico Arquitecto Municipal, con el informe favorable del
Interventor en su día, se aprueba conceder a dedo a una sociedad, y repito hasta la
saciedad.”
Interromp el senyor ALCALDE: Trenta segons li he dit.
Manifesta el senyor RAMÍREZ: “No inscrita en el registro mercantil, no inscrita en la
agencia tributaria, carece de cedula de identificación fiscal.”
El senyor ALCALDE torna a interrompre: Ho diu cada vegada això.
Demana el senyor RAMÍREZ: “Y yo le pregunto al señor Secretario, si al final,
después de tener el informe negativo ¿se ha pagado estas facturas?”
Un ciutadà del públic manifesta: “Ha pagado el piso del Torné.”
Intervé el senyor ALCALDE: A veure. S’ha acabat. Vols fer preguntes tu, no? Senyor
Ramírez em veuré obligat a fer-lo fora de la Sala. Ha acabat el temps, s’ha acabat.
Senyor Gontán té la paraula.
Interromp el regidor senyor ROSÀS: Escolti el primer que incompleix el ROM és
vostè.
Li recrimina el senyor ALCALDE: No te la paraula, no la té.
Continua el senyor ROSÀS: Aquest Ple va aprovar fer sessions ordinàries del Ple
Municipal cada mes i vostè ja se’n ha saltat la primera.
Respon el senyor ALCALDE: No, no. Hi havien unes al·legacions. Senyor Gontán, va.
Pren la paraula el regidor senyor GONTÁN: Si em permeteu.
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Interromp el senyor ROSÀS: Un moment Ferran.
Intervé el senyor ALCALDE. No, no podem permetre que estiguin un quart d’hora de
temps si el ROM marca cinc minuts. No ho podem permetre. Si us plau, no ho podem
permetre.
Manifesta el senyor ROSÀS: Molt breu.
Denega el senyor ALCALDE: No li deixo, ja li he deixat al senyor Ramírez. Senyor
Gontán té la paraula i sinó aixeco el Ple i atenc als ciutadans jo personalment. Senyor
Gontán va.
Interromp el regidor senyor RAMÍREZ: “Que conste en acta.”
Pren la paraula el regidor senyor GONTÁN: Gràcies. A veure, jo ho faré fàcil.
Interromp el regidor senyor TORNÉ: No, un moment. Voldria parlar jo.
Demana el senyor ALCALDE: No, no. Si us plau, no es pot.
Rebombori entre els regidors i el públic.
El senyor ALCALDE manifesta finalment: No, no. Senyor Torné no pot parlar, no té
la paraula. Doncs, aixeco el Ple i em quedo ha atendre als ciutadans aquí. S’ha acabat
el Ple i que els ciutadans em diguin el que vulguin i ja està. Va.

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

