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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
Data: 26 de març de 2009
Caràcter: Ordinari
Horari: 20:00 a 22:20 h.
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
VANESA GARCÍA DOMÍNGUEZ, regidora
MA. DOLORS ISART ROCA, 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 i desitgen realitzar alguna esmena al
contingut de l’acta de la sessió anterior.
No produint-se cap intervenció, es procedeix, per unanimitat dels assistents, a
l’aprovació i signatura de l’esborrany de la sessió anterior.

2.- ESTABLIR LA COMPOSICIÓ DELS MEMBRES INTEGRANTS DE LA
COMISSIÓ INFORMATIVA DELS ASSUMPTES DEL PLE I DE LA COMISSIÓ
ESPECIAL DE COMPTES.- El senyor SECRETARI llegeix la part dispositiva de la
proposta de d’Alcaldia:
ATÈS que en data 10 de febrer de proppassat, el Sr. Francesc Torné Ventura va
presentar un escrit, RE 2009/1508, en què demana que es designi a la Sra. Núria
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Claveria Soler com a representant del grup municipal de CiU a la Comissió Informativa
d’assumptes del Ple i, com a vocal suplent del mateix Sr. Torné, a la Comissió Especial
de Comptes en substitució, en ambdós casos, del regidor Sr. Ferran Jiménez Muñoz,
exmembre del grup.
ATÈS que la sol·licitud del Sr. Torné està fonamentada en el fet que, actualment, i en
virtut del decret de l’Alcalde núm. 58/2009 de data 27 de gener, el regidor Jiménez
Muñoz ha passat a tenir la consideració de “regidor no adscrit”.
ATÈS que l’article 56.3 del ROM estableix que tots els grups municipals tindran dret a
formar part d'aquestes comissions (les comissions informatives), que hauran d'estar
integrades pels membres que designin els diferents grups, d'acord amb els criteris que
estableix l'article 56.3 de la Llei 8/1987 (actual article 60.5 del Decret legislatiu 2/2003,
de 28 d’abril).
ATÈS que l’article 60.5 del Decret legislatiu esmentat estableix que les comissions
(informatives) són integrades pels membres que designin els diferents grups polítics que
formen part de la Corporació, d'acord amb els mateixos criteris de l'article 58.3.
ATÈS que l’article 58.3 del DL 2/2003 esmentat (relatiu a la Comissió Especial de
Comptes) estableix que aquesta és integrada per membres de tots els grups polítics
integrants de la Corporació i que el nombre de membres és proporcional a la seva
representativitat en l'ajuntament o igual per a cada grup. En aquest últim cas s'aplica el
sistema de vot ponderat.
ATÈS que, no obstant les referències als grups municipals que s’han fet anteriorment,
l’article 50.7 del DL 2/2003, estableix que “els regidors que, de conformitat amb el que
estableix l'apartat 6 (del mateix article 50), queden en la condició de no adscrits, tenen
els deures i els drets individuals, inclosos els de caràcter material i econòmic, que
segons les lleis formen part de l'estatut dels membres de les corporacions locals i
participen en les activitats pròpies de l'ajuntament de manera anàloga a la de la resta de
regidors.”
ATÈS que l’article 51 del DL 2/2003 disposa que les funcions i les atribucions dels
grups municipals s'entenen, en tot cas, sens perjudici de les que la legislació de règim
local atribueix als òrgans municipals i als membres de la Corporació.
ATÈS que, d’acord amb els mencionats articles (i els seus concordants) cal entendre el
següent:
que el grup de CiU no té dret a substituir el regidor Jiménez a la Comissió Informativa
d’assumptes del Ple (en el benentès que la seva representació a l’ajuntament no és avui
igual a la que va aconseguir a les eleccions locals de 2007 sinó inferior en un membre).
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que el regidor sr. Jiménez sí té dret a aconseguir representació a la dita comissió, com a
regidor no adscrit, atès que té el dret a participar en les activitats pròpies de l’ajuntament
“de manera anàloga a la resta de regidors” i atès que a l’ajuntament hi ha constituïda
una única comissió informativa per a tots els assumptes dels quals ha de resoldre el Ple
municipal.
que la incorporació del sr. Jiménez a la Comissió Informativa d’assumptes de Ple com a
regidor no adscrit, no vulnera l’article 73.3, 3er paràgraf de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local que estableix el límit que “los derechos
económicos y políticos de los miembros no adscritos no podrán ser superiores a los que
les hubiesen correspondido de permanecer en el grupo de procedencia (...)”.
que la incorporació del Sr. Jiménez a la comissió no ha de tenir cap mena d’incidència
en la representació que hi tenen tant els grups del PSC-PM, d’ERC-EV-AM i PP com la
que hi tindrà en endavant (és a dir, de 4 membres en lloc dels 5 inicials) el mateix grup
de CiU.
ÉS PER AIXÒ que l’Alcalde proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- DESESTIMAR la petició del Sr. Torné en el sentit que no s’accepta que la Sra.
Núria Claveria Soler entri a formar part de la Comissió Informativa d’assumptes del
Ple, en substitució de l’exregidor del grup de CiU Sr. Ferran Jiménez Muñoz.
Segon.- ACCEPTAR la sol·licitud del Sr. Torné relativa a la Comissió Especial de
Comptes, en el sentit que la Sra. Claveria serà la seva (vocal) suplent a la dita
comissió, en substitució del Sr. Jiménez.
Tercer.- En conseqüència, ESTABLIR que la composició de la Comissió Informativa
d’assumptes del Ple serà, en endavant, la següent:
COMISSIÓ INFORMATIVA ASSUMPTES PLE:
ESTEVE RIBALTA SANCHEZ

President

FRANCESC TORNÉ VENTURA

Grup Municipal CiU

MARTÍ ROSÀS PUJOL

Grup Municipal CiU

FRANCESC COLOMÉ TENAS

Grup Municipal CiU

JOSÉ RAMÍREZ ALAYA

Grup Municipal CiU

JUAN ANTONIO MARIN MARTÍNEZ

Grup Municipal PSC-PM
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JOSEP RANDOS PARÉS

Grup Municipal PSC-PM

VANESA GARCIA DOMÍNGUEZ

Grup Municipal PSC-PM

FERRAN GONTÁN FERRER

Grup Municipal ERC-EV

JOSEP BADIA TORRENTS

Grup Municipal PP

FERRAN JIMÉNEZ MUÑOZ

Regidor no adscrit

Quart.- ESTABLIR que la composició de la Comissió Especial de Comptes serà, en
endavant, la següent:
COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES:
ESTEVE RIBALTA SANCHEZ

President

FRANCESC TORNÉ VENTURA
NÚRIA CLAVERIA

Grup Municipal CiU
Suplent

VANESA GARCIA DOMÍNGUEZ
JUAN ANTONIO MARÍN MARTÍNEZ

Grup Municipal PSC-PM
Suplent

FERRAN GONTÁN FERRER
Ma TERESA BUIGUES POVEDA

Grup Municipal ERC-EV
Suplent

JOSEP BADIA TORRENTS

Grup Municipal PP

FERRAN JIMÉNEZ MUÑOZ

Regidor no adscrit

El funcionament d’aquesta comissió, que segons l’acord del Ple de 24 d'abril de
2008, “es durà a terme amb el sistema de vot ponderat”, no queda modificat per la
nova composició de la Comissió. D’acord amb això, el grup de CiU hi tindrà set vots, el
grup del PSC-PM, sis, el d’ERC-EV-AM, dos, i el PP i el regidor Sr. Jiménez Muñoz,
un cadascú.
Cinquè.- NOTIFICAR-HO a les persones interessades, als portaveus dels diferents
grups municipals, al Sr. Jiménez Muñoz i al cap de l’àrea de Planificació Econòmica i
Règim Interior.
El senyor PRESIDENT obre el torn d’intervencions.
Pren la paraula el regidor del grup municipal CiU, senyor FRANCESC TORNÉ: No
compartim la composició de la Comissió, perquè al final el percentatge de repartiment
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no és correcte, no pot ser que el grup del PSC i el grup de CiU tingui la mateixa
proporció de membres. Per tant, entenem que no està ben aplicada la proporcionalitat i
com que és una Comissió informativa i que a demés ha de tenir la composició i la
categoria que té, que és informativa, no té adhesió, jo crec que no està ben distribuïda i a
més a més, hi haurà algun problema que tots tinguem quatre regidors, no és
proporcional. Per tant, no hi estem d’acord.
Respon el senyor ALCALDE dient: Evidentment senyor Torné és un criteri que han
establert els tècnics de la casa. Vostè sap que el grup municipal de CiU són set regidors,
i el grup municipal del PSC som sis regidors, i que aquestes regles de proporcionalitat
s’han fet en funció dels reglaments que Vostè havia aprovat. Per tant, em sembla que no
hi ha res més a dir. Si al darrera d’això, li sap greu algun trencament que hagi patit en el
seu grup és un altre tema, però en quant a la distribució penso que és perfectament
correcte segons el reglament de l’Ajuntament.
Afegeix el senyor ALCALDE: També volia fer una pregunta al senyor Ferran Gontán.
Tal i com s’ha donat a conèixer a través de la premsa, semblava que Vostè havia
anunciat el trencament amb el grup d’Esquerra Republicana, volia saber quina és la seva
posició al respecte.
Continua el senyor FERRAN GONTÁN, responent: Veig que Vostè llegeix més la
premsa que els registres d’entrada, per tant no li contestaré la pregunta, perquè és una
falta de respecte fer aquesta pregunta aquí, quan jo he parlat amb Vostè prèviament.
Manifesta el senyor ALCALDE: Ho dic bàsicament perquè l’he anomenat com a
membre del grup d’Esquerra Republicana, Vostè representant a aquests dos òrgans, i ja
està, volia saber quina era el seu punt de vista.
Finalitzades les intervencions, la PRESIDÈNCIA dóna pas a les votacions.
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per nou vots a favor dels regidors dels
grups municipals PSC-PM, PP, la regidora senyora Ma TERESA BUIGUES del grup
municipal ERC-EV-AM i el regidor senyor FERRAN JIMÉNEZ, set vots en contra dels
regidors del grup municipal CiU, i una abstenció del regidor senyor FERRAN
GONTÁN del grup municipal ERC-EV-AM, i per tant, amb el quòrum legal.

3.- RATIFICAR EL DECRET D'ALCALDIA NÚM. 225/2009, DE DATA 16 DE
MARÇ DE 2009, PEL QUAL ES RESOL ESTABLIR LA COMPOSICIÓ DE LA
JUNTA DE GOVERN DEL PATRONAT DE CULTURA, EDUCACIÓ, INFÀNCIA
I JOVENTUT DE L'AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS.- EL
senyor SECRETARI llegeix la part dispositiva de la proposta d’Alcaldia:
VIST el Decret d’Alcaldia núm. 225/2009, dictat en data 16 de març de 2009, que es
transcriu íntegrament a continuació:
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“ATÈS que el Ple de l’Ajuntament, en sessió que va tenir lloc el dia 24 d'abril de 2008,
va adoptar, entre d’altres i com a conseqüència de la sessió del Ple de la Corporació
celebrada el dia 26 de març de 2008, de debat i votació de la moció de censura contra
l’anterior Alcalde, els següents acords:
“(...)
Segon.- NOMENAR membres de la Junta de Govern del Patronat Municipal de Cultura
i Educació, als regidors següents:
- Teresa Buigues Poveda (Presidenta Delegada)
- Juan Antonio Marin Martínez (Vice-President)
- Francesc Torné Ventura (Vocal en representació del G.M. de CiU)
- Gisela Santos Gonçalves (Vocal en representació del G.M. del PSC-PM)
- Ferran Gontán Ferrer (Vocal en representació del G.M. d’ERC-EV)
- Josep Badia Torrents (Vocal en representació del G.M. del PP).
(...)”
ATÈS que mitjançant escrit de data 16 de febrer proppassat (RE 2009/1840), el Sr.
Torné Ventura comunica la intenció del seu grup municipal que el Sr. Francesc Colomé
Tenas el substitueixi en l’esmentat càrrec de membre del Patronat.
ATÈS que l'article 9.I, lletra c) dels estatuts del Patronat estableix que els regidors que
formen part de la Junta de Govern són designats pel Ple de l’Ajuntament.
ATÈS que és previst que es convoqui una sessió de la Junta de Govern del Patronat
abans que se celebri la sessió ordinària del Ple municipal del proper dia 26 de març i
que es considera convenient que ja hi pugui assistir el Sr. Francesc Colomé Tenas, en
substitució del Sr. Francesc Torné Ventura.
EN ÚS de les atribucions que m’han estat conferides,
RESOLC:
Primer.- ESTABLIR que, en endavant, la composició de la Junta de Govern del
Patronat de Cultura, Educació, Infància i Joventut de l’Ajuntament de les Franqueses
del Vallès, serà la següent:
-

Teresa Buigues Poveda (Presidenta Delegada)
Juan Antonio Marin Martínez (Vice-President)
Francesc Colomé Tenas (Vocal en representació del G.M. de CiU)
Gisela Santos Gonçalves (Vocal en representació del G.M. del PSC-PM)
Ferran Gontán Ferrer (Vocal en representació del G.M. d’ERC-EV)
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-

Josep Badia Torrents (Vocal en representació del G.M. del PP)
Enric Barbesà Costa, representant de les entitats culturals o educatives

Segon.- NOTIFICAR-HO al Sr. Colomé Tenas, al portaveu del grup municipal de CiU,
a la Presidenta del Patronat, al cap de l’àrea de Cultura, Educació, Infància i Joventut
i al departament de Planificació Econòmica i Règim Interior de l’Ajuntament.
Tercer.- RATIFICAR aquesta resolució al Ple de l’Ajuntament en la propera sessió que
celebri.”
ATÈS que l’article 9.l, lletra c) dels estatuts del Patronat estableix que els regidors que
formen part de la Junta de Govern han de ser designats pel Ple de l’Ajuntament.
AQUESTA Alcaldia, de conformitat amb l’apartat tercer del Decret d’Alcaldia núm.
225/2009 transcrit anteriorment, proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- RATIFICAR el Decret d’Alcaldia núm. 225/2009, de data 16 de març de 2009,
pel qual es resol establir que la composició de la Junta de Govern del Patronat de
Cultura, Educació, Infància i Joventut de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès,
serà la següent:
-

Teresa Buigues Poveda (Presidenta Delegada)
Juan Antonio Marin Martínez (Vice-President)
Francesc Colomé Tenas (Vocal en representació del G.M. de CiU)
Gisela Santos Gonçalves (Vocal en representació del G.M. del PSC-PM)
Ferran Gontán Ferrer (Vocal en representació del G.M. d’ERC-EV)
Josep Badia Torrents (Vocal en representació del G.M. del PP)
Enric Barbesà Costa, representant de les entitats culturals o educatives.

Segon.- NOTIFICAR-HO al senyor Colomé Tenas, al portaveu del grup municipal de
CiU, a la Presidenta del Patronat, al cap de l’àrea de Cultura, Educació, Infància i
Joventut i al departament de Planificació Econòmica i Règim Interior de
l’Ajuntament.
El senyor PRESIDENT obre el torn d’intervencions.
Pren la paraula el senyor FERRAN JIMÉNEZ, i manifesta: Jo demanaria que
s’incrementés el nombre de regidors, i que es fes amb el vot ponderat, perquè encara
que jo estigui com un regidor no adscrit, tinc dret a poder participar dels òrgans
d’aquest Ajuntament, i per tant no afecto ni perjudico a cap altre grup, perquè el vot
hauria de ser ponderat.
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El senyor ALCALDE diu: el problema és aquest, que s’ha de canviar els estatuts i en tot
cas podem estudiar aquesta modificació dels estatuts.
Finalitzades les intervencions, la PRESIDÈNCIA dóna pas a les votacions.
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per unanimitat dels disset membres
assistents, sobre els disset que de dret i de fet componen la Corporació, i per tant, amb
el quòrum legal.

4.- RATIFICAR L'ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL D'APROVACIÓ
DE
L'ESBORRANY
DEL
CONVENI
SUBVENCIONAL
ENTRE
L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, MITJANÇANT
EL DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ, I L'AJUNTAMENT DE LES
FRANQUESES DEL VALLÈS, PER A LA REALITZACIÓ DE LES OBRES DE
NOVA CONSTRUCCIÓ D'UN CEIP DE 2 LINIES A AQUESTA LOCALITAT.- El
senyor SECRETARI llegeix la part dispositiva de la proposta de l’Alcaldia:
ATÈS que la Junta de Govern local, en sessió que va tenir lloc el dia 19 de febrer de
2009, va adoptar, entre d’altres, els acords següents:
“ATÈS que en la reunió celebrada el passat dia 4 de desembre de 2008 amb el
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament va rebre
l’autorització per iniciar els treballs de construcció del CEIP “CAMINS” de Corró
d’Avall, i que, a aquests efectes, l’esmentat Departament ha redactat un conveni que
regula l’avançament de l’execució de l’obra de construcció d’aquest equipament per
part de l’Ajuntament de les Franqueses, i el finançament per part del Departament
d’Educació en els exercicis 2010 i 2011.
ATÈS que l’esmentat conveni es formalitza per tal que el CEIP “CAMINS” pugui estar
en funcionament a l’inici del curs escolar 2009-2010 i els alumnes puguin gaudir així
d’un equipament docent adequat, d’acord amb les seves necessitats, per garantir una
escolarització en les millors condicions possibles i possibilitar la satisfacció d’un dels
interessos generals de la societat, pels quals ha de vetllar l’administració, com és
l’eficient prestació del servei d’ensenyament públic en les adequades condicions de
qualitat de mitjans i instal·lacions.
ÉS PER AIXÒ que l’Alcalde, de conformitat amb l’informe de la Secretaria i de la
Intervenció municipals, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- APROVAR l’esborrany del conveni subvencional a subscriure amb el
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya per realitzar les obres de nova
construcció d’un CEIP de 2 línies (el “CEIP Camins”, de Corró d’Avall) que figura
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com a annex al present dictamen i que té per objecte la redacció del projecte,
l’execució i direcció de les obres així com el seu finançament posterior.
Segon.- CEDIR l’ús de la construcció realitzada al Departament d’Educació de la
Generalitat de Catalunya per a ser destinat a activitat escolar.
Tercer.- COMPROMETRE’S a atendre les despeses que s’originin amb motiu d’aquest
conveni subvencional.
Quart.- FACULTAR a l’Alcalde a subscriure aquest conveni subvencional, de
conformitat amb l’article 21.1.b) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases
del règim local, i l’article 53.1. del Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
Cinquè.- NOTIFICAR-HO al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya,
al cap de l’àrea de Planificació econòmica i Règim Interior, al cap de l’àrea de
Política Territorial i Obra Pública, al cap de l’àrea de Cultura, Educació i Joventut de
l’Ajuntament”.
ATÈS que la Junta de Govern Local, en sessió de 19 de març de 2009, va acordar, entre
d’altres, introduir una modificació al text aprovat en sessió de 19 de febrer de 2009, en
el sentit de modificar els articles del Text refós de la Llei de finances públiques de
Catalunya que emparen l’actuació del Departament d’Educació de la Generalitat de
Catalunya en la subscripció del conveni.
ATÈS que l’òrgan competent de l’ajuntament per a l’aprovació de l’indicat conveni és
el Ple de la Corporació.
ÉS PER AIXÒ que l’Alcalde, de conformitat amb l’informe de la Secretaria i de la
Intervenció municipals, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- RATIFICAR íntegrament els acords de la Junta de Govern Local adoptats en
sessió del dia 19 de febrer de 2009 i 19 de març de 2009, pels quals s’acorda aprovar
l’esborrany del conveni subvencional a subscriure amb el Departament d’Educació de
la Generalitat de Catalunya per realitzar les obres de nova construcció d’un CEIP de 2
línies (el “CEIP Camins”, de Corró d’Avall) que té per objecte la redacció del
projecte, l’execució i direcció de les obres així com el seu finançament posterior.
Segon.- NOTIFICAR-HO al Departament d’Educació de la Generalitat, al cap de
l’àrea de Planificació Econòmica i Règim Interior, al cap de l’àrea de Política
Territorial i Obra Pública, al cap de l’àrea de Cultura, Educació, Infància i Joventut
de l’Ajuntament.

Ple 26 03 09 – pàg. 10

El senyor PRESIDENT obre el torn d’intervencions.
Pren la paraula el regidor senyor FERRAN GONTÁN i manifesta: Nosaltres
evidentment, defensem que es faci l’escola, creiem que el conveni és correcte,
exceptuant en una part que ens preocupa. I ens preocupa la clàusula on diu exactament,
dues clàusules on diu que el pagament del 2010 ve condicionat a l’existència al crèdit
adequat i suficient per a cada exercici, ens podem trobar que la Generalitat decideixi no
pagar. Això una. I a més a més, diu el conveni “així mateix l’Ajuntament es farà càrrec
del major cost que pogués derivar-se per deficiències de projectes o circumstàncies
imprevistes”. Com tothom sap les obres poden tenir desviacions i això en el cost de
l’obra repercutirà a l’Ajuntament. D’altra banda, també s’explicita, i ja arribarem als
pressupostos, però això es pagarà el 2009 no, el 2010 la primera anualitat de 2 milions, i
la resta de 3 milions sis-cents mil i escaig es pagarà el 2011. Nosaltres voldríem saber si
amb la licitació del projecte, que no ho hem vist, això estaria contemplat, i així. No hem
estat capaços de veure-ho i voldríem saber on està contemplat a l’hora de licitar el
projecte d’execució, que això sigui així, que el constructor de l’obra està disposat a
pagar això, perquè això és el que se’ns ha dit.
Continua el senyor ALCALDE responent: Jo, com a Alcalde d’aquesta Corporació i
també com a regidor d’Educació, volia dir que avui justament es compleix un any de
l’arribada del nou equip de govern a l’Ajuntament de les Franqueses, volia dir que hi
havia un dèficit històric en quant a equipaments escolars, que hi havia en concret
aquesta escola i una altra portaven quatre anys d’ endarreriments amb els equipaments
escolars que els corresponia, que evidentment aquesta és una competència que a priori
correspon a la Generalitat de Catalunya, però que nosaltres considerem que
històricament l’Ajuntament que hi havia aleshores no havia tractat adequadament i
correctament ni les comunitats educatives ni el problema en concret. Deia que ara fa un
any, quan varem accedir a l’Alcaldia, l’Ajuntament no disposava ni dels terrenys, els
terrenys eren propietat privada, i per tant hem hagut de fer un gran esforç, primer per
tenir i disposar en propietat d’aquests terrenys per poder-los cedir a la Generalitat de
Catalunya. Això va ser una gestió que es va fer en dos o tres mesos, quan era un tema
que l’anterior Consistori arrossegava com a mínim amb més d’un any, i no havia
aconseguit la propietat d’aquests terrenys per poder-los cedir a la Generalitat de
Catalunya, i que ara aquesta setmana mateix s’ha produït l’obertura de pliques per
portar a terme la construcció d’aquesta nova escola. I aquesta nova escola serà una
realitat ja pel proper curs, ja pel proper mes de setembre. Penso que és un esforç
important, és una aposta important per l’educació dins del municipi. I des d’aquest punt
de vista pensem que l’Ajuntament ha pogut fer una bona gestió, perquè anteriorment era
una tema que segurament no s’havia tractat com mereixia.
En quant a les seves preguntes, són clàusules que formen part de tots els contractes,
però la Generalitat de Catalunya també aquest dimarts va aprovar la dotació
pressupostària, està aprovat per Junta de Govern de la Generalitat, i és aquest acord. I
amb aquest acord portarem a terme l’escola. A les clàusules no hi és, és el contracte
amb la Generalitat el que ens permet obtenir aquests diners.
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A continuació, manifesta el senyor FERRAN GONTÁN: Jo agrairia que em contestés
totes les preguntes, però li torno a fer perquè segur que les he fetes jo malament. La
Generalitat diu que pagarà ni un cèntim el 2009, 2 milions el 2010, 3 milions sis-cents i
escaig mil el 2011. Com el constructor voldrà cobrar quan s’acabi? Voldrà cobrar cada
certificació d’obra. Com està previst això a les clàusules perquè no veiem clar que
l’Ajuntament pugui assumir un finançament tenint en compte el quadre d’inversions que
no hi ha cap finançament per pagar aquestes obres en aquest termini. Per tant voldrem
saber això. D’altra banda, suposant que això existeixi, perquè se’ns ha dit però no ho
hem vist reflectit en lloc de les clàusules administratives del concurs que s’ha licitat
l’execució de l’obra, voldríem saber com es pagarà això, com es finançarà això. Però
d’altra banda, el projecte ja està fet, ja ha estat posat a exposició pública. El redactor del
projecte que a més a més sembla ser o intuïm que serà el director d’obra, també cobrarà
en aquests terminis que pagarà la Generalitat o l’Ajuntament serà el finançador? Perquè
si és així, si el finançador és l’Ajuntament, voldríem aclarir, després ja hi aclarirem com
es financia tot això. I d’altra banda, tenint en compte que si hi ha un desviament de
l’obra, l’assumirà l’Ajuntament?
Respon el senyor ALCALDE: Començo pel final. El desviament de l’obra, és una obra
a preu tancat. La Generalitat marca uns límits i Vostè sap que ha sortit a licitació amb
un vuit per cent de baixa, que en principi pel model constructiu que es proposa en el
plec de clàusules és una obra a preu tancat. Nosaltres obtenim crèdit a mig termini amb
aquest contracte, i obtindrem aquest finançament de la Generalitat per l’import total.
Amb això pagarem al constructor i tindrem el finançament.
(...) N’hi he respost dues. Doncs torni-m’ho a repetir que prenc nota.
Afegeix el senyor FERRAN GONTAN: Que la Generalitat pagarà 2009 res, 2010 2
milions, 2011 3 milions sis-cents mil i escaig. Tenint en compte això, en quin lloc de les
clàusules es reflecteix que el constructor cobrarà d’aquesta manera. En quin lloc de
l’adjudicació del projecte, qui ha desenvolupat el projecte i ha realitzat un projecte que
ja està en exposició pública, cobrarà també en aquesta fórmula. Perquè si no és així, si
no cobra res el 2009, la part que li toqui el 2010, i la part que li toqui el 2011,
l’Ajuntament farà de banc. I en el quadre d’inversions no surt cap inversió en aquesta
línia.
Diu el senyor ALCALDE: Això és una pregunta no tres, no? Em sembla que li he
contestat clarament, és a dir, nosaltres obtindrem el finançament amb el contracte que
hem firmat amb la Generalitat, val? I ja està, no hi ha més.
Continua el senyor GONTÁN: El senyor del Projecte, fem-ho fàcil, fem-ho per parts. El
senyor del projecte ja l’ha acabat, esperarà a cobrar el final del projecte al final del
2011? Pregunta clara.
Respon el senyor ALCALDE: No sé perquè ho diu això, no hi ha cap element, no hi ha
cap clàusula, no sé perquè ho diu això.
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Manifesta el senyor GONTÁN: El senyor del projecte ha costat “x” diners, el que hagi
costat, el senyor del projecte voldrà cobrar, espero i si és generós, en els tres terminis: el
2009 res, el 2010 la part proporcional, ...
Li contesta el senyor ALCALDE: És la quarta vegada que li dic que obtindrem
finançament per l’Ajuntament per pagar això a través del contracte que tenim amb la
Generalitat.
Manifesta el senyor FERRAN GONTÁN: A veure. És que és difícil de creure quan la
Generalitat diu que pagarà en tres terminis, d’on traurà el finançament Vostè? La
Generalitat diu clarament en el conveni...
Afegeix el senyor ALCALDE: Jo li he dit, la Generalitat es compromet a pagar l’import
total de l’obra. És una obra a preu tancat que ha sortit a licitació un 8% per sota del preu
que es compromet a pagar la Generalitat. Per tant, la Generalitat ens pagarà l’obra i
segurament ens pagarà el finançament.
Pregunta el senyor GONTÁN: Segurament?
Continua el senyor ALCALDE: Hem firmat un conveni amb la Generalitat pel qual es
compromet a pagar tot l’import.
Diu el senyor FERRAN GONTÁN: El que està previst pels honoraris de redacció és de
dos-cents seixanta nou mil nou-cents vint-i-sis coma vuitanta per la redacció del
projecte. Per l’execució de les obres cinc milions cent noranta mil nou-cents, pels
honoraris de direcció cent quaranta-cinc mil tres-cents quaranta-cinc, pels estudis deu
mil dels quals la Generalitat a través del departament d’Educació aportarà cinc milions
sis-cents setze mil cent setanta-dos, el global, molt bé, en la següent distribució
pressupostària: anualitat 2009, zero; anualitat 2010, dos milions d’euros a càrrec de la
disposició pressupostària condicionat a l’existència de crèdit adequat..., anualitat 2011,
tres milions sis-cents setze mil cent setanta-dos euros. Això ho pagarà així, en tres
terminis, 2009 res, 2010 dos milions i 2011 tres milions sis-cents mil. El projectista, el
constructor, el director de l’obra i els que realitzin els estudis, estan disposats a assumir
aquest pagament? Estan disposats a assumir aquest cobrament en aquest tipus, o
l’Ajuntament farà de finançador?
Respon el senyor ALCALDE: L’Ajuntament farà de finançador, però qui finançarà és la
Generalitat, i em sembla que ja li he dit molt clar. Aquesta obra surt licitada un 8% a la
baixa a preu tancat. Li estic dient molt clar. Aleshores, en tot cas, si nosaltres portem a
terme l’obra per un import més baix, si la Generalitat ens paga l’import, haurà pagat el
finançament, no ho entén això? Nosaltres cobrarem el finançament més endavant, si.
Afegeix el senyor GONTÁN: M’està dient que el projectista s’esperarà a cobrar en els
terminis del d’allò?
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Continua el senyor ALCALDE: Jo no li estic dient això. Si, quan emeti les
certificacions.
Diu el senyor GONTÁN: 2011. Si, per tant, qui pagarà aquesta factura?
Manifesta el senyor ALCALDE: Ja li he dit, l’Ajuntament. Si, ja li he dit.
Pregunta de nou el senyor GONTÁN: Molt bé, on està reflectit això en el quadre de
finançament?
Continua el senyor ALCALDE: De totes maneres, jo trobo molt lamentable que Vostè
se centri en tot això, quan tenim un problema històric amb el tema de les escoles. (...)
Com a mínim a les Franqueses tindrem una escola que fa quatre anys que no tenim, em
sembla que tant pel públic com per la població en general, em sembla que això és el que
importa. (...) Si, però ens endeutarem per fer una escola, no per fer un polígon o un
teatre auditori.
A continuació diu el senyor FERRAN GONTÁN: Perquè el què hem estat parlant
aquests dies en cap lloc queda reflectit. I ara surt aquí després d’una intensa dissertació
de “ qué digo yo, qué dices tu”, que finalment, li ha costat dir-ho però serà finalment
l’Ajuntament qui farà de banc. Això no està reflectit en lloc. Això és el que ens
preocupa, aquesta (...) poc transparent, per això no li votarem a favor, simplement per
això, perquè no fa la gestió. I no vol dir que no estiguem per les escoles, hem estat els
primers en defensar les escoles, i fins i tot hem participat en una petita part de com
quedarà la situació de la zona per les escoles. Però Vostè no ho ha fet amb
transparència, i ara ens trobem que tenim un problema de finançament i que Vostè no el
fa públic fins que no batallem aquí.
El senyor ALCALDE li diu: No pateixi per això, eh, no pateixi.
Manifesta el senyor GONTÁN: Són els “calés” públics i Vostè els gestiona, per això
pateixo.
Contesta el senyor ALCALDE: Si fem de banc, vol dir que no hi perdre’m, no ho sé, els
bancs normalment hi guanyen, eh.
Diu el senyor FERRAN GONTÁN: Només cal veure com estem ara, com els bancs.
Finalitzades les intervencions, la PRESIDÈNCIA dóna pas a les votacions.
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per nou vots a favor dels regidors dels
grups municipals PSC-PM, PP, la regidora senyora Ma TERESA BUIGUES del grup
municipal ERC-EV-AM i el regidor senyor FERRAN JIMÉNEZ, vuit abstencions
dels regidors del grup municipal CiU i del regidor senyor FERRAN GONTÁN del
grup municipal ERC-EV-AM, i per tant, amb el quòrum legal.
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6.- APROVAR EL NOMENAMENT DELS NOUS VOCALS DEL PLENARI DEL
CONSELL DE LA PAGESIA DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS.- EL senyor
SECRETARI llegeix la part dispositiva de la proposta de l’Àrea de Pagesia.
ATÈS que el Ple de l’Ajuntament, en sessió que va tenir lloc el dia 22 de gener de 2009,
va adoptar, entre d’altres, els següents acords:
“(...)
Quart.- APROVAR DEFINITIVAMENT la modificació del Reglament Intern del Consell
de la Pagesia de les Franqueses del Vallès, aprovada pel Ple de l’Ajuntament en sessió
que va tenir lloc el dia 2 de desembre de 2008, en els termes que s’indiquen a l’apartat
primer dels presents acords.
(...)
Sisè.- Publicar el text íntegre de les modificacions del Reglament al Butlletí de la
Província de Barcelona i al tauler d’anuncis de l’ajuntament, d’acord amb allò que
estableix l’article 178.2 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.”
ATÈS que els referits acords es van publicar al BOP de Barcelona, núm. 39, de data 14
de febrer de 2009 i al tauler d’anuncis de l’ajuntament.
ATÈS que el nou article 7è del Reglament va quedar redactat de la manera següent:
“Article 7è.- El Plenari està composat per:
a) El President/a, que serà l’Alcalde/essa o persona en qui delegui.
b) Vocals: nomenats pel Ple a proposta de cada un dels col·lectius següents:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Un representant de cada grup polític amb representació a l’ajuntament de les
Franqueses del Vallès.
Un representant d’ASAJA
Un representant de l’Unió de Pagesos
Un representant de l’IACSI
Un representant de la Cooperativa Agrària Comarcal
Un representant de les comunitats de regants
Un representant dels pagesos del poble de Llerona
Dos representants dels pagesos del poble de Corró d’Amunt
Dos representants dels pagesos del poble de Marata
Un representant dels pagesos del poble de Corró d’Avall
Un representant dels pagesos de Bellavista.
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Els representants han de ser pagesos, ramaders o gent lligada a la producció agrària,
que puguin aportar la seva visió del sector i treballar per influir-hi.(...)”
ATÈS que, des de l’àrea de Pagesia, es va convocar un procés participatiu per tal que
s’escollisin -per part de tots els pagesos inscrits al cens electoral de les eleccions a
cambres agràries que ho volguessin- els representants dels pagesos dels pobles de
Llerona; de Corró d’Amunt; de Marata; de Corró d’Avall i de Bellavista.
ATÈS que les candidatures presentades que van ser aprovades van ser les següents:
Representant dels pagesos del poble de Llerona:
Sr. PERE GARRIGA ALEGRE
Representants dels pagesos del poble de Corró d’Amunt:
Sr. PERE COSTA PARERA
Sr. ANTONI CAMP ARMENGOL
Representants dels pagesos del poble de Marata:
Sr. JAUME MASJUAN MATHEU
Sr. JORDI ILLA ABENIA
Representant dels pagesos del poble de Corró d’Avall:
GRANJA CAN PUJOL DE MARATA, representada pel senyor ANTONIO EMILIO
ESPINOSA
Representant dels pagesos de Bellavista:
Cap
VISTA l’acta d’escrutini de les votacions realitzades el dia 24 de març a la seu de
l’Àrea de Pagesia de l’Ajuntament.
ATÈS, per altra banda, que el Sr. ISIDRE ROQUERIAS CASSÀ ha estat proposat per
les comunitats de regants Mig i Jubany i de Can Bou per a que sigui el seu (únic)
representant al plenari del Consell de la Pagesia, segons escrit RE 2009/2503, de data 5
de març de 2009.
És per tot això que, de conformitat amb l’article 7 b) del Reglament i amb l’informe de
la secretaria municipal, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents
ACORDS:
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Primer.- DESIGNAR els Srs. PERE GARRIGA ALEGRE, PERE COSTA PARERA,
ANTONI CAMP ARMENGOL, JAUME MASJUAN MATHEU, JORDI ILLA ABENIA i
ANTONIO EMILIO ESPINOSA (Granja Can Pujol de Marata), com a nous membres
del Plenari del Consell de la Pagesia de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, en
representació dels pagesos dels nuclis o pobles de Llerona, Corró d’Amunt, Marata,
Corró d’Avall.
Segon.- DESIGNAR el Sr. ISIDRE ROQUERIAS CASSÀ com a representant de les
Comunitats de Regants al plenari del Consell de la Pagesia
Tercer.- D’acord amb els mencionats antecedents, la composició del plenari del
Consell de la Pagesia queda establerta de la manera següent:
Representant dels grups polítics amb representació a l’ajuntament:
Sra. TERESA BUIGUES POVEDA, Presidenta delegada
Sr. JOSEP MARIA DIA GRAU, grup municipal CiU
Sr. JUAN ANTONIO MARÍN MARTÍNEZ, grup municipal PSC-PM
Sr. FERRAN GONTAN FERRER, grup Municipal ERC-EV
Sr. JOSEP BADIA TORRENTS, grup Municipal PP
Representant d’ASAJA:
Sra. ROSA MARIA PRUNA ESTEVE
Representant d’Unió de Pagesos:
Sr. JOAQUIM CASSÀ RICART
Representant de l’IACSI:
Sr. JOSEP EMILIO ESPINOSA
Representant de la Cooperativa Agrària Comarcal:
Sr. RAMON VIURE RIBAS
Representant de les comunitats de regants:
Sr. ISIDRE ROQUERIAS CASSÀ
Representant dels pagesos del poble de Llerona:
Sr. PERE GARRIGA ALEGRE
Representants dels pagesos del poble de Corró d’Amunt:
Sr. PERE COSTA PARERA
Sr. ANTONI CAMP ARMENGOL
Representants dels pagesos del poble de Marata:
Sr. JAUME MASJUAN MATHEU
Sr. JORDI ILLA ABENIA
Representant dels pagesos del poble de Corró d’Avall:
GRANJA CAN PUJOL DE MARATA, representada pel senyor ANTONIO EMILIO
ESPINOSA
Representant dels pagesos de Bellavista:
Vacant
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Quart.- NOTIFICAR-HO a les persones i entitats interessades, amb indicació dels
recursos pertinents, i a l’àrea de Pagesia de l’ajuntament.
Al no produir-se intervencions, la PRESIDÈNCIA dóna pas a les votacions.
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per nou vots a favor dels regidors dels
grups municipals PSC-PM, PP, la regidora senyora Ma TERESA BUIGUES del grup
municipal ERC-EV-AM i el regidor senyor FERRAN JIMÉNEZ, set vots en contra dels
regidors del grup municipal CiU, i una abstenció del regidor senyor FERRAN
GONTÁN del grup municipal ERC-EV-AM, i per tant, amb el quòrum legal.

6.- APROVAR LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL PATRONAT
MUNICIPAL DE CULTURA I EDUCACIÓ.- EL senyor SECRETARI llegeix la part
dispositiva de la proposta de Àrea de Cultura, Educació, Infància i Joventut:
ATÈS que el Ple de l’Ajuntament, en sessió que va tenir lloc el dia 20 d’octubre de
1999, va aprovar inicialment els estatuts del Patronat de Cultura i Educació de
l’ajuntament de les Franqueses del Vallès i que, per Decret de l’Alcalde, de data 29 de
desembre de 1999, van ser aprovats definitivament.
ATÈS que la Junta de Govern del Patronat d’Educació, en sessió que va tenir lloc el dia
22 de gener de 2009, va adoptar, entre d’altres, els següents acords:
“ATÈS que segons decisió de l’equip de govern de l’Ajuntament es valora oportú
vincular l’àrea de Joventut a les àrees de cultura i educació.
ATÈS que l’Àrea de Cultura i l’Àrea d’Educació són gestionades des de l’organisme
autònom Patronat Municipal de Cultura i Educació.
ATÈS que des del Patronat Mpal. de Cultura i Educació es valora oportú integrar
Joventut al Patronat, així com prestar especial atenció, també, a l’àmbit de la infància.
EN CONSEQÜÈNCIA, la Presidenta delegada del Patronat Municipal de Cultura i
Educació proposa a la Junta de Govern els acords següents, a fi i efecte, que si ho
estima adient siguin aprovats.
ACORDS:
Primer.- APROVAR provisionalment, en tant no s’actualitzin els estatuts del PMCE i
sigui ratificat en sessió plenària de l’Ajuntament, la nomenclatura del Patronat com a
Patronat Municipal de Cultura, Educació, Infància i Joventut.
Segon.- Notificar aquest acord a les diferents àrees municipals”.
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ATÈS que, posteriorment, s’ha modificat el text dels estatuts per tal d’adaptar-los al
mencionat canvi organitzatiu.
ATÈS que, alhora, s’ha aprofitat l’avinentesa per adaptar-los també a la legislació de
règim local vigent a data d’avui i, molt especialment, a la Llei de modernització del
govern local, és a dir, a la Llei 57/2003, de 16 de desembre.
ATÈS, finalment, que cal modificar l’actual article 9.I dels estatuts, en allò que fa
referència a les persones que integren la Junta de Govern, atès que, d’acord amb la
resolució del Ple de 24 d’abril de 2008, són quatre i no tres els regidors que, a la
pràctica, actuen com a vocals de la mencionada Junta de Govern.
DE CONFORMITAT amb els articles 199 i següents del Decret 179/1995, de 13 de
juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals i amb
l’informe de la Secretaria municipal.
AQUESTA Àrea de Cultura, Educació, Infància i Joventut proposa al Ple de
l’Ajuntament l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- RATIFICAR l’acord de la Junta de Govern del Patronat de Cultura i Educació
de 22 de gener de 2009, esmentat anteriorment, i APROVAR INICIALMENT el nou text
dels Estatuts del Patronat de Cultura, Educació, Infància i Joventut de l’ajuntament de
les Franqueses del Vallès, que figura com a annex al present dictamen.
Segon.- SOTMETRE a informació pública per un termini mínim de trenta dies per a
l'examen i la presentació d'al·legacions i suggeriments, mitjançant la publicació dels
edictes corresponents al BOP de Barcelona i al tauler d’anuncis de l’ajuntament.
Tercer.- DISPOSAR que, si no s’hi formula cap al·legació ni reclamació durant el
termini d’informació pública, la modificació dels estatuts que ara s’aprova inicialment
quedarà aprovada definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior, i es procedirà
directament a la publicació.
En el seu cas, el Ple haurà de resoldre les al·legacions formulades i, si s'escau,
procedir a l'aprovació definitiva en el termini de tres mesos a comptar des de l'acord
d'aprovació inicial.
Quart.- El text dels nous estatuts s'haurà de publicar íntegrament en el Butlletí Oficial
de la Província i s’haurà d’inserir una referència d'aquesta publicació en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya.
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Cinquè.- Els nous estatuts s'hauran d'inscriure en la secció complementària del registre
d'ens locals del Departament de Governació i Administracions Públiques de la
Generalitat de Catalunya.
Sisè.- NOTIFICAR-HO al cap de l’àrea de Cultura, Educació, Infància i Joventut i a
la Secretaria municipal.
Al no produir-se intervencions, la PRESIDÈNCIA dóna pas a les votacions.
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per nou vots a favor dels regidors dels
grups municipals PSC-PM, PP, la regidora senyora Ma TERESA BUIGUES del grup
municipal ERC-EV-AM i el regidor senyor FERRAN JIMÉNEZ, vuit abstencions
dels regidors del grup municipal CiU i del regidor senyor FERRAN GONTÁN del
grup municipal ERC-EV-AM, i per tant, amb el quòrum legal.

7.- RATIFICAR EL DECRET D'ALCALDIA NÚM. 224/2008, DE DATA 18 DE
MARÇ DE 2009, PEL QUAL ES RESOL INTERPOSAR RECURS CONTENCIÓS
ADMINISTRATIU CONTRA LA RESOLUCIÓ DE 16 DE GENER DE 2009,
DICTADA PEL CONSELLER DE GOVERNACIÓ I ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES, PER LA QUAL RESOL L'EXPEDIENT DE DELIMITACIÓ DELS
TERMES MUNICIPALS DE LA ROCA DEL VALLÈS I LES FRANQUESES DEL
VALLÈS.- El senyor SECRETARI llegeix la part dispositiva de la proposta de
d’Alcaldia:
VIST el Decret d’Alcaldia núm. 224/2009, dictat en data 18 de març, que es transcriu
íntegrament a continuació:
“ATÈS que el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 5303, de 23 de gener de
2009, publica la resolució GAP/40/2009, de 16 de gener, relativa a la delimitació entre
els municipis de la Roca del Vallès i de les Franqueses del Vallès, dictada pel Conseller
de Governació i Administracions Públiques, per la qual es resol:
“.1 Que la delimitació entre els municipis de la Roca del Vallès i de les Franqueses del Vallès
és la següent:
Fita 1: se situa al Pla del Ramassar, en el marge nord-est del punt d'intersecció dels eixos dels
carrers València, en terme de Granollers i de la Roca del Vallès, i de Pla del Ramassar, en
terme de les Franqueses del Vallès. Aquest fita també és comuna al municipi de Granollers. Les
coordenades UTM són: X: 442016 i Y: 4606627.
Fita 2: se situa a un camp al costat del bosc dels Quaranta Pins, a uns cinquanta metres a l'est
de la Ronda de Granollers C-352. La línia de terme reconeguda entre les fites primera i segona
és la recta compresa entre totes dues. Les coordenades UTM són: X: 442601 i Y: 4606676.
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Fita 3: se situa a la granja Grau, a un dos-cents metres a l'est de la ronda de Granollers C-352.
La línia de terme reconeguda entre les fites segona i tercera és la recta compresa entre totes
dues. Les coordenades UTM són: X: 442751 i Y: 4606888.
Fita 4: se situa a Can Sora, en el torrent de Can Sora i a uns tres-cents vint-i-cinc metres al
sud-est de Can Goita. La línia de terme reconeguda entre les fites tercera i quarta és la recta
compresa entre totes dues. Les coordenades UTM són: X: 443372 i Y: 4607176.
Fita 5: se situa a la Vinya Gran, a uns cent cinquanta metres al sud-est de la carretera de
Girona a Granollers C-251.La línia de terme reconeguda entre les fites quarta i cinquena és la
recta compresa entre totes dues. Les coordenades UTM són: X: 443206 i Y: 4607814.
Fita 6: se situa a Can Jorn, a uns quinze metres a l'oest de la carretera de Girona a Granollers
C-251. La línia de terme reconeguda entre les fites cinquena i sisena és la recta compresa entre
totes dues. Les coordenades UTM són: X: 443693 i Y: 4608616.
Fita 7: se situa a la Vinya de Bell-lloc, en el marge esquerre de la carretera de Girona a
Granollers C-251. La línia de terme reconeguda entre les fites sisena i setena és la recta
compresa entre totes dues. Les coordenades UTM són: X: 443860 i Y: 4608963.
Fita 8: se situa a la indústria Química, a uns vint-i-vuit metres al nord-oest del camí vell de
Granollers a Cardedeu i a uns cent setanta-cinc metres al sud del ferrocarril de Barcelona a
Portbou. La línia de terme reconeguda entre les fites setena i vuitena és la recta compresa entre
totes dues. Les coordenades UTM són: X: 444005 i Y: 4609393.
Fita 9: se situa a Can Pelegrí, a uns vint metres a l'est del torrent del Foguerar, a uns vuitanta
metres al nord del ferrocarril de Barcelona a Portbou i a uns cent tretze metres al sud-oest de
la casa esmentada. La línia de terme reconeguda entre les fites vuitena i novena és la recta
compresa entre totes dues. Aquesta fita també és comuna al municipi de Cardedeu. Les
coordenades UTM són: X: 444337 i Y: 4609725.
.2 El Departament de Governació i Administracions Públiques i els ajuntaments afectats duran
a terme la fitació de la línia de terme descrita a l'article anterior i redactaran la nova acta
d'atermenament, de conformitat amb el que estableix l'article 33.2 del Decret 244/2007, de 6 de
novembre, pel qual es regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les
entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya.”

ATÈS que contra l’esmentada resolució, que exhaureix la via administrativa, els
ajuntaments i les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu
davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al
DOGC.
VIST que l’article 52.2, apartats b) i k) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
disposen que és competència del Ple de la Corporació els acords relatius a l’alteració de
termes municipals, així com l’exercici de les accions administratives i judicials
emanades dels òrgans de govern municipals.
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TENINT EN COMPTE que el Ple de l’Ajuntament no es reunirà fins el proper dia 26 de
març de 2009, és a dir, una vegada hagi finalitzat el termini d’interposició de l’esmentat
recurs.
DE CONFORMITAT amb el que disposa l’article 53.1 apartat k) del Decret Legislatiu
2/2003 abans esmentat, així com l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
ÉS PER AIXÒ que, en ús de les atribucions que m’han estat conferides,
RESOLC:
Primer.- INTERPOSAR recurs contenciós administratiu contra la resolució de 16 de
gener de 2009, dictada pel Conseller de Governació i Administracions Públiques,
publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 5303 de 23 de gener
de 2009, per la qual resol l’expedient de delimitació dels termes municipals de la Roca
del Vallès i les Franqueses del Vallès.
Segon.- DESIGNAR com a lletrat el Sr. Francesc Esteve i Balagué, funcionari de
l’ajuntament.
Tercer.- DESIGNAR com a Procuradors:
-

Per a Granollers:
ANTONIO CUENCA BIOSCA

-

Per a Barcelona:
ANGEL QUEMADA RUIZ

-

Per a Madrid:
ARGIMIRO VÁZQUEZ GUILLÉN”

Quart.- NOTIFICAR aquesta resolució al senyor Francesc Esteve i Balagué, als
procuradors designats i a l’àrea de Planificació Econòmica i Règim Interior de
l’Ajuntament.
Cinquè.- DONAR COMPTE al Ple de l’Ajuntament de la present resolució en la
primera sessió que aquest celebri, per a la seva ratificació.”
AQUESTA Alcaldia, d’acord amb l’article 52.2, apartats b) i k) del Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, i de conformitat amb l’apartat cinquè del Decret d’Alcaldia núm.
224/2009 transcrit anteriorment, proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents
ACORDS:
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Primer.- RATIFICAR el Decret d’Alcaldia núm. 224/2009, de data 18 de març, pel qual
es resol interposar recurs contenciós administratiu contra la resolució de data 16 de
gener de 2009, dictada pel Conseller de Governació i Administracions Públiques,
publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 5303 de 23 de gener
de 2009, per la qual resol l’expedient de delimitació dels termes municipals de la Roca
del Vallès i les Franqueses del Vallès.
Segon.- NOTIFICAR-HO al senyor Francesc Esteve i Balagué.
El senyor PRESIDENT obre el torn d’intervencions.
Pren la paraula el regidor senyor FERRAN GONTÁN, i manifesta: Gràcies. Això ve de
llarg perquè està mal gestionat des de l’antic govern, i aquest sembla que no canvia.
Nosaltres creiem que, sincerament, abans d’interposar aquest recurs, i sé i em consta
que Vostè ha trucat a l’Alcalde de La Roca, però crec que l’últim intent s’ha de fer
presentant-se allà en dia de visita si cal. I abans d’invertir diners i temps d’una persona
de l’Ajuntament que podria dedicar a altres coses, que prou atabalat va, jo demano que
aquest punt quedi sobre la taula i es faci un últim intent de parlar amb l’Alcalde de La
Roca, insisteixo encara que sigui presentant-se allà el dia de visita i dir-li miri senyor
Ros anem a resoldre això d’una vegada, perquè a més amés, estem parlant de tres
hectàrees de terreny que es pot resoldre fàcilment. La proposta és que quedi sobre la
taula i no haver de votar, i faci un últim intent.
Diu el senyor ALCALDE: Em sembla que la seva proposta és en to constructiu, i penso
que podem acceptar-la. No és un tema que sigui..., senyor Secretari no sé si ens corren
els terminis pel proper Ple?
Respon el senyor SECRETARI: Es pot desistir en qualsevol...
Afegeix el senyor ALCALDE: Es pot desistir, vull dir que no... Es va aprovar per
Junta de Govern Local perquè acabava el termini. Jo, com Vostè vulgui. (...) Ja ho diu,
“ratificar el decret d’alcaldia”, cal fer la ratificació. (...). Amb totes les converses que
hem mantingut Vostè i jo sobre aquest tema, és veritat que li vaig dir que havia fet
diversos intents amb l’Alcalde de La Roca del Vallès per arribar a un acord, i estàvem
oberts a totes les possibilitats. Penso que ara serà més difícil perquè ja hi ha un
dictamen, i el dictamen dóna la raó a una de les parts. Però no tinc absolutament cap
inconvenient en tornar-ho a provar, i en tot cas si que posem un termini que pot ser el
Ple ordinari, que és d’aquí a dos mesos, i jo em comprometo a fer aquests intents, i si
ho aconseguim benvingut sigui, i si no, ho tornem a portar a Ple. Per tant, deixaríem
aquest punt sobre la taula a proposta del senyor Ferran Gontán.
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8.- APROVAR LA CONSTITUCIÓ DE L'ASSOCIACIÓ DE L'OBSERVATORI DE
LES DONES EN ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ I DELS SEUS
ESTATUTS.- El senyor SECRETARI llegeix la part dispositiva de la proposta de
l’Àrea de Polítiques Socials, Igualtat i Sanitat:
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 per a dones i homes a
les Franqueses del Vallès 2008-2011.
TENINT EN COMPTE que la Junta de Govern Local del 17 d’abril de 2008 va acordar,
entre d’altres, APROVAR el Programa d’Igualtat de Gènere 2008.
TENINT EN COMPTE que tant el II Pla d’Igualtat com el Programa d’Igualtat de
Gènere 2008 contemplen realitzar accions de sensibilització per promoure la igualtat de
gènere.
TENINT EN COMPTE que la Junta de Govern Local del 24 de desembre de 2008 va
aprovar, entre d’altres, l’adhesió de l’Ajuntament de les Franqueses a l’Observatori de
les Dones en els Mitjans de Comunicació com a membre de ple dret.
TENINT EN COMPTE que l’Observatori de les Dones en els Mitjans de Comunicació
és un projecte pioner a Catalunya, que va sorgir amb l’objectiu de dinamitzar el debat
públic sobre el paper dels mèdia en la superació dels arquetips de gènere i té com a
objectiu promoure l’actitud crítica i la reflexió envers els mitjans de comunicació des de
la perspectiva de les dones i per una no-discriminació
TENINT EN COMPTE que l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès és membre del
projecte de l’Observatori, des de l’any 2008, a través de la Regidoria de Polítiques
Socials, Igualtat i Sanitat, que reconeix com a necessaris per la nostra societat els
objectius i finalitats de l’Observatori i que està interessat en crear una instància de
participació ciutadana que promogui l’anàlisi i la visió crítica dels mitjans de
comunicació, en tots els seus formats i des de la perspectiva de les dones.
TENINT EN COMPTE que s’estima que els objectius del projecte es podran assolir
més satisfactòriament amb la constitució d’una figura jurídica que li doni personalitat
jurídica pròpia.
VIST l’informe de la Cap de l’Àrea de Polítiques Socials, Igualtat i Sanitat i el de la
Secretaria municipal.
AQUESTA Àrea de Polítiques Socials, Igualtat i Sanitat proposa al Ple de l’Ajuntament
l’adopció dels següents
ACORDS:
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Primer.- APROVAR INICIALMENT la constitució de l’ASSOCIACIÓ DE
L’OBSERVATORI DE LES DONES EN ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ, amb
l'objectiu de promoure l’actitud crítica i la reflexió envers els mitjans de comunicació
des de la perspectiva de les dones i per una no-discriminació.
Segon.- APROVAR la proposta d’estatuts de l’Associació, comprensius d’un total de 33
articles, recollits en un document de 18 pàgines, que s’incorpora com a annex al
present dictamen.
Tercer.- SOTMETRE a informació pública durant trenta dies els acords anteriors, a
efectes de presentació d'al·legacions i reclamacions, mitjançant la inserció dels anuncis
corresponents al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d'edictes de la corporació.
En cas de no haver-hi cap reclamació o suggeriment l’acord inicial esdevindrà
definitiu.
Quart.- NOMENAR la Sra. DOLORS ISART ROCA, Regidora de Polítiques Socials,
Igualtat i Sanitat, amb DNI núm. 36508748-C i domicili a efectes de notificacions a la
carretera de Ribes, núm. 2, de les Franqueses del Vallès, perquè sigui la persona que
representi a l'Ajuntament de les Franqueses del Vallès en tots els actes de
l’ASSOCIACIÓ DE L’OBSERVATORI DE LES DONES EN ELS MITJANS DE
COMUNICACIÓ, duent a terme la constitució de l’Associació, participant en els seus
òrgans socials i, en el seu cas, acceptant i exercint els càrrecs per als que l'Ajuntament
de les Franqueses del Vallès sigui escollit.
Cinquè.- FACULTAR a la Sra. DOLORS ISART ROCA perquè elevi a públic els acords
anteriors i realitzi tots els demés actes que siguin necessaris, inclosa la rectificació i
modificació de documents, per donar-los plena efectivitat i publicitat, fins a la
constitució de l’ASSOCIACIÓ DE L’OBSERVATORI DE LES DONES EN ELS
MITJANS DE COMUNICACIÓ, en els termes aprovats, i la seva inscripció al Registre
d'associacions corresponent.
Sisè.- NOTIFICAR-HO a l’ASSOCIACIÓ DE L’OBSERVATORI DE LES DONES EN
ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ, carrer de Sant Pere Mitjà, núm. 66, baixos, de
Barcelona, al departament de Comunicació i a la Secretaria (Servei de participació
ciutadana) de l’Ajuntament.
Al no produir-se intervencions, la PRESIDÈNCIA dóna pas a les votacions.
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per unanimitat dels disset membres
assistents, sobre els disset que de dret i de fet componen la Corporació, i per tant, amb
el quòrum legal.
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9.- APROVAR PROVISIONALMENT LA MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA
FISCAL DE LA TAXA PER PARADES, BARRAQUES, CASETES DE VENDA,
ESPECTACLES O ATRACCIONS SITUATS EN TERRENYS D'ÚS PÚBLIC I
INDÚSTRIES
AL
CARRER,
AMBULANTS
O
DE
RODATGE
CINEMATOGRÀFIC PER A L'EXERCICI 2009.- El senyor SECRETARI llegeix la
part dispositiva de la proposta de l’Àrea de Planificació Econòmica:
ATÈS que el Ple de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès en sessió de data 2
d’octubre de 2008 va aprovar provisionalment la modificació de les Ordenances fiscals
per a l’any 2009.
TENINT EN COMPTE que transcorregut el període d’exposició pública de l’expedient,
sense que s’haguessin presentat reclamacions, els acords provisionals van esdevenir
definitius, i es van publicar al Butlletí Oficial de la Província núm. 296 de 10 de
desembre de 2008.
ATÈS que el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el
procediment per a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels
tributs locals.
En el cas de modificació de les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de
contenir la nova redacció dels preceptes afectats.
La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta
necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la Llei 58/2003, de
17 de desembre, General Tributària, ja que aquestes han de complir la doble funció de
servir com a eina normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora
comunicació informativa amb els ciutadans.
VIST que s’ha detectat un error material en l’article 6 de l’ordenança fiscal 26
reguladora de la Taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions
situats en terrenys d’ús públic i indústries al carrer, ambulants o de rodatge
cinematogràfic, relatiu a la quota tributària de l’epígraf segon, mercat setmanal, venda
de productes diversos.
ATÈS que els informes tècnic econòmics a què es refereix l’article 25 del text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals, en els quals es posa de manifest el valor de mercat
de la utilitat derivada de la utilització privativa o aprofitament especial del domini
públic local en cadascú dels supòsits que originen la imposició de taxes o la modificació
de les seves tarifes.
VERIFICAT que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització
d’activitats administratives de competència local, que s’imposen o es modifiquen,
l’import de la recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible del
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servei o activitat que es prestarà, conforme al que preveu l’article 24.2 del text refós de
la Llei reguladora de les hisendes locals.
VISTA la Memòria de l’Alcaldia, els informes de la Secretaria i la Intervenció.
AQUESTA Àrea de Planificació Econòmica proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- APROVAR PROVISIONALMENT per a l’exercici de 2009 i següents la
modificació de l’Ordenança fiscal núm. 26 reguladora de la Taxa per parades,
barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús públic i
indústries al carrer, ambulants o de rodatge cinematogràfic.
Segon.- INDICAR que el text de l’Ordenança que s’especifica seguidament, és
coincident en tot allò que constitueix prescripció legal d’obligatòria i general aplicació
amb el model aprovat per la Diputació de Barcelona i publicat al Butlletí Oficial de la
Província de 29 de setembre de 2008:
- Taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en
terrenys d’ús públic i indústries al carrer, ambulants o de rodatge cinematogràfic
Tercer.- EXPOSAR al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors
acords provisionals, així com el text complet de l’Ordenança fiscal modificada durant
el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de
l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.
Durant el període d’exposició pública de l’Ordenança, els qui tinguin un interès
directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin
oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat
reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats.
Al no produir-se intervencions, la PRESIDÈNCIA dóna pas a les votacions.
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per unanimitat dels disset membres
assistents, sobre els disset que de dret i de fet componen la Corporació, i per tant, amb
el quòrum legal.

10.- APROVAR PROVISIONALMENT LA MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA
FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS
D'INTERVENCIÓ INTEGRAL DE L'ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL EN LES
ACTIVITATS I INSTAL·LACIONS.- El senyor SECRETARI llegeix la part
dispositiva de la proposta de l’Àrea de Planificació Econòmica:
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ATÈS que el Ple de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès en sessió de data 2
d’octubre de 2008 va acordar, entre d’altres, aprovar provisionalment la modificació de
les Ordenances fiscals per a l’any 2009.
TENINT EN COMPTE que transcorregut el període d’exposició pública de l’expedient,
sense que s’haguessin presentat reclamacions, els acords provisionals van esdevenir
definitius, i es van publicar al Butlletí Oficial de la Província núm. 296 de 10 de
desembre de 2008.
ATÈS que entre les mencionades ordenances fiscals hi ha la reguladora de taxa per la
prestació dels serveis d'intervenció integral de l'administració municipal en les activitats
i instal·lacions, en la qual només s’hi contempla una bonificació (del 50 % de la quota
corresponent) respecte dels subjectes passius que “realitzant l’activitat dins el municipi,
traslladin les seves instal·lacions a altres indrets del mateix”.
ATÈS que es considera oportú d’introduir a l’ordenança una exempció fiscal per a
aquells supòsits en que s’instal·lin al municipi activitats com les que desenvolupen els
Centres Especials de Treball (o entitats de naturalesa o finalitats semblants), així com
respecte de les empreses de nova creació, joves emprenedors i altres projectes
empresarials que creïn activitats econòmiques i hagin estat qualificats com a Iniciatives
d'Ocupació (ILO) per part del departament de Treball de la Generalitat.
ATÈS que el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el
procediment per a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels
tributs locals.
En el cas de modificació de les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de
contenir la nova redacció dels preceptes afectats.
La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta
necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la Llei 58/2003, de
17 de desembre, General Tributària, ja que aquestes han de complir la doble funció de
servir com a eina normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora com a eina
de comunicació informativa amb els ciutadans.
VISTA la Memòria de l’Alcaldia, els informes de la Secretaria i la Intervenció.
AQUESTA Àrea de Planificació Econòmica proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció
dels següents
ACORDS:
Primer.- APROVAR PROVISIONALMENT la modificació de l’Ordenança fiscal núm.
10 reguladora de la taxa per la prestació dels serveis d'intervenció integral de
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l'administració municipal en les activitats i instal·lacions, en el sentit d’afegir un nou
paràgraf al seu article 5, el qual tindrà el redactat següent:
“La Junta de Govern Local podrà concedir la exempció total de la quota tributària
quan s’instal·lin al municipi activitats com les que desenvolupen els Centres Especials
de Treball o entitats de naturalesa o finalitat semblants, així com respecte de les
empreses de nova creació, joves emprenedors i altres projectes empresarials que creïn
activitats econòmiques i hagin estat qualificats com a Iniciatives d'Ocupació (ILO) per
part del departament de Treball de la Generalitat.”
Segon.- INDICAR que el text de l’Ordenança que s’especifica seguidament, és
coincident en tot allò que constitueix prescripció legal d’obligatòria i general aplicació
amb el model aprovat per la Diputació de Barcelona i publicat al Butlletí Oficial de la
Província de 29 de setembre de 2008:
- Taxa per la prestació dels serveis d'intervenció integral de l'administració municipal
en les activitats i instal·lacions
Tercer.- EXPOSAR al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors
acords provisionals, així com el text complet de l’Ordenança fiscal modificada durant
el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de
l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.
Durant el període d’exposició pública de l’Ordenança, els qui tinguin un interès
directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin
oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat
reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats.
El senyor PRESIDENT obre el torn d’intervencions.
Pren la paraula el regidor del grup municipal CiU senyor JOSÉ RAMÍREZ: El nostre
grup votarà que sí, està a favor d’aquesta proposta, però jo faig una pregunta: hi ha
alguna petició d’alguna empresa concretament que ja ho hagi demanat, que no sigui a
petició d’aquesta empresa? El nom d’aqueta empresa si us plau?
Respon el senyor ALCALDE: La modificació d’aquesta taxa va venir a arrel d’una
visita rebuda per mi a l’Alcaldia d’una empresa que es diu Intelami, que es dedica a la
integració de persones. Una empresa que té uns estatuts, sense ànim de lucre, que està
qualificada de “iol”, empresa generadora d’iniciatives que generen ocupació. És una
empresa que els seus treballadors única i exclusivament són dones maltractades, són
malalts d’esquizofrènia o són invidents, que a part de la plantilla pròpia de l’empresa té
tots els psicòlegs i personal especialitzat. És una empresa que abans estava municipi,
que ja es beneficiava d’aquesta exempció de la llicència d’activitats, i que ens va
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semblar que totes les empreses que complissin aquests requisits, que no tinguessin una
finalitat lucrativa, sinó que tinguessin una finalitat de creació d’ocupació, d’inserció
laboral de col·lectius desfavorits, valia la pena i era important i era interessant que els
oferíssim aquesta possibilitat. I a arrel de la instal·lació aquest any d’aquesta empresa al
municipi de les Franqueses del Vallès, hem cregut convenient portar aquesta taxa a
modificació.
Finalitzades les intervencions, la PRESIDÈNCIA dóna pas a les votacions.
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per unanimitat dels disset membres
assistents, sobre els disset que de dret i de fet componen la Corporació, i per tant, amb
el quòrum legal.

11.- RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS 3/2009.- El senyor
SECRETARI llegeix la part dispositiva de la proposta de l’Àrea de Planificació
Econòmica i Règim Interior:
VISTES les factures que es relacionen en el present document per despeses realitzades
als anys 2005 i 2007 que no han pogut comptabilitzar-se al pressupost de l’Ajuntament
d’aquells anys per manca de dotació pressupostària.
VIST l’informe d’Intervenció i allò que estableix l’article 60 del Reial Decret 500/90,
de 20 d’abril, referent al reconeixement extrajudicial de crèdits.
AQUESTA Àrea de Planificació Econòmica i Règim Interior proposa al Ple de
l’Ajuntament l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- PROCEDIR al reconeixement extrajudicial de crèdits, prèvia conversió
administrativa de les actuacions a efectuar per aquest Ple de la Corporació, i aprovar
la despesa, obligació i ordenar el pagament de les factures que es relacionen tot seguit
per l’import que igualment s’indica:
Proveïdor
Service mail del
Vallès, sl
Imes, SA
Imes Api
Imes Api
Imes Api

Concepte

Import

Data Fact. Partida Pressup. 2009

300,28 € 31/03/2005
Fra,1579, bustiada butlletí municipal març
Fra.8023835, manteniment instal·lacions
enllumenat públic
49.287,98 € 31/03/2007
Fra.8024695, manteniment instal·lacions
enllumenat públic
9.961,34 € 24/10/2007
Fra.8024696, manteniment instal·lacions
enllumenat públic
23.576,59 € 24/10/2007
Fra.8025006, manteniment instal·lacions
enllumenat públic
39.236,64 € 30/11/2007

01.4631.22600
05.4324.22600
05.4324.22600
05.4324.22600
05.4324.22600
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TOTAL DESPESA

122.362,83 €

Segon.- NOTIFICAR aquest acord a les empreses interessades.
El senyor PRESIDENT obre el torn d’intervencions.
Pren la paraula el senyor FERRAN GONTÁN i manifesta: Nosaltres seguim en la línia
dels Plens passats, creiem que segueixen faltant comandes, i tot el que es basen les
empreses per voler cobrar són trucades telefòniques, i davant d’això, demanem que no
es pagui.
A continuació, intervé el senyor ALCALDE i diu: No és exactament el cas d’avui
perquè el cas d’avui si que formen part de contractes amb empreses, però sí que pot
afectar a altres factures. Una cosa és la obligació que tenim de fer front a les empreses
que han prestat serveis per aquest Ajuntament, i l’altre són les responsabilitats penals o
econòmiques, o les que siguin que derivin aquesta actuació. Són temes diferents, d’una
banda nosaltres ens veiem en l’obligació de pagar aquests proveïdors, perquè pensem
que és el què hem de fer, i perquè són feines efectuades, i perquè poden reclamar
interessos i denunciar l’Ajuntament. Penso que els professionals que han prestat feines
per aquest Ajuntament, no són culpables o no tenen la responsabilitat de que no se’ls
hagi encarregat de forma adequada. En tot cas, qui no les hagi encarregat de forma
adequada si que n’haurà de respondre. M’explico? Però això no vol dir que no s’hagin
de pagar ni s’hagin de fer front. Per tant nosaltres es creiem amb l’obligació moral i
també jurídica de fer front i de pagar aquestes factures, independentment de com
s’hagin adjudicat, que és un altre tema que va per una altra via.
Segueix el senyor FERRAN GONTÁN: Molt bé, miri Vostè ha parlat de depurar
responsabilitats, faci-ho ja, ja toca, perquè portem un any i nosaltres encara no hem vist
aquesta depuració de responsabilitats, i no és la primera vegada que venen
reconeixements extrajudicials de crèdit. Per tant, si cal depurar responsabilitats, si hi ha
responsabilitats en l’etapa anterior faci-ho ja, i si no deixem-ho córrer, perquè cada
vegada presentar aquí reconeixements extrajudicials de crèdit, cal depurar
responsabilitats, cada vegada ho diem nosaltres i no arribem en lloc, si us plau, faci-ho
ja. D’altra banda, miri la del 2005 no he estat capaç de treure l’aigua clara de perquè es
va produir ni perquè es va demanar ni res, la de Imesapi del 2007, l’únic que he arribat a
trobar és la justificació de Imesapi en la qual justifiquen un canvi massiu de bombetes,
però enlloc hi ha una comanda formal per la qual s’hagi de pagar això. Per tant, Imesapi
segurament deu haver fet la feina, canvia totes les bombetes del municipi per iniciativa
pròpia i passa aquí una factura dient “Oh, és que nosaltres hem canviat les bombetes del
municipi”, quan ningú ha fet una comanda per escrit. Per tant, dues qüestions, depuri
responsabilitats si és real, i si no hi ha comandes, jo no crec que cap jutge accepti això,
perquè a l’empresa privada funciona així, si no hi ha comanda no treballes, si tu
treballes i no tens comanda, no cobres. L’Ajuntament no hauria de ser diferent, perquè
lliurement qualsevol empresa, miri jo demà vaig, em dedico a pintar una barana i vinc
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aquí “és que a mi m’ho han encarregat i no tinc comanda, m’ho pagarà també?” No té
sentit.
Finalitzades les intervencions, la PRESIDÈNCIA dóna pas a les votacions.
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per setze vots a favor dels regidors dels
grups municipals PSC-PM, la regidora senyora Ma TERESA BUIGUES del grup
municipal ERC-EV-AM, PP, CiU, i el regidor senyor FERRAN JIMÉNEZ, un vot en
contra del regidor senyor FERRAN GONTÁN del grup municipal ERC-EV-AM, i per
tant, amb el quòrum legal.

12.- APROVAR INICIALMENT ELS PRESSUPOSTOS GENERALS DE LA
CORPORACIÓ PER A L'EXERCICI 2009.- El senyor SECRETARI llegeix la part
dispositiva de la proposta de l’Àrea de Planificació Econòmica i Règim Interior:
VIST el projecte de Pressupostos Generals de la Corporació per a l’exercici de l’any
2009, formats pels de l’Ajuntament, el Patronat Municipal d’Esports, el Patronat
Municipal de Cultura, les societats de capital públic Entorn Verd, S.A. i Dinamització
Econòmica, S.L., als quals s’hi uneix l’annex de personal comprensiu de la plantilla i el
catàleg de llocs de treball, juntament amb tota la documentació preceptiva, de
conformitat amb l’article 169 i següents del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
VIST que l’esmentat projecte de Pressupostos Generals de la Corporació ha estat
informat favorablement per la Intervenció.
VIST allò que disposen els articles 168 i següents del citat Text Refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals.
AQUESTA Àrea de Planificació Econòmica i Règim Interior proposa al Ple de
l’Ajuntament l’adopció dels següents
ACORDS:

Primer.- APROVAR inicialment els Pressupostos Generals de la Corporació, formats
pels de l’Ajuntament, el Patronat Municipal d’Esports, el Patronat Municipal de
Cultura i les societats de capital públic Entorn Verd, S.A. i Dinamització Econòmica,
S.L., que presenten els següents resums per capítols:
AJUNTAMENT
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ESTAT D' INGRESSOS

CAPÍTOL
A) OPERACIONS CORRENTS

Euros
1 Impostos directes....................
2
Impostos indirectes.................
3
Taxes i altres ingressos..........
4
Transferències corrents..........
5
Ingressos patrimonials............

7.397.962,10
700.000,00
3.079.300,00
3.497.483,00
416.607,65

B) OPERACIONS DE CAPITAL
6
7
8
9

Alienació inversions reals.......
Transferències de capital.......
Variació d’actius financers......................
Variació de passius financers...................

--10.028.808,32
--463.303,82

TOTAL ESTAT D'INGRESSOS........................................ 25.583.464,89
=======================================================
ESTAT DE DESPESES

CAPÍTOL
A) OPERACIONS CORRENTS
1
2
3
4

Despeses de personal...........
Despeses en béns corrents i serveis
Despeses financeres.............
Transferències corrents.........

Euros
4.219.987,50
5.163.608,65
733.494,61
4.037.860,34

B) OPERACIONS DE CAPITAL
6
7
8
9

Inversions reals......................
Transferències de capital.......
Actius financers......................
Passius financers...................

10.602.112,14
--------826.401,65

TOTAL ESTAT DE DESPESES....................................25.583.464,89
=======================================================
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PATRONAT MUNICIPAL D’ESPORTS
ESTAT D' INGRESSOS

CAPÍTOL
A) OPERACIONS CORRENTS

1
2
3
4
5

Impostos directes....................
Impostos indirectes.................
Taxes i altres ingressos..........
Transferències corrents..........
Ingressos patrimonials............

Euros
----121.832,00
862.959,00
300,00

B) OPERACIONS DE CAPITAL
6
7
8
9

Alienació inversions reals.......
Transferències de capital.......
Variació d’actius financers......................
Variació de passius financers...................

---------

TOTAL ESTAT D'INGRESSOS........................................ 985.091,00
=======================================================
ESTAT DE DESPESES

CAPÍTOL
A) OPERACIONS CORRENTS

Euros
1 Despeses de personal...........
293.072,00
2
Despeses en béns corrents i serveis
3
Despeses financeres.............
4 Transferències corrents.........

484.950,00
----207.069,00

B) OPERACIONS DE CAPITAL
6
7
8
9

Inversions reals......................
Transferències de capital.......
Actius financers......................
Passius financers...................

---------
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TOTAL ESTAT DE DESPESES................................................ 985.091,00
=======================================================
PATRONAT MUNICIPAL DE CULTURA, EDUCACIÓ I JOVENTUT

ESTAT D'INGRESSOS

CAPÍTOL
A) OPERACIONS CORRENTS

1
2
3
4
5

Euros
----18.700,00
2.612.134,04
100,00

Impostos directes....................
Impostos indirectes.................
Taxes i altres ingressos..........
Transferències corrents..........
Ingressos patrimonials............

B) OPERACIONS DE CAPITAL
6 Alienació inversions reals.......
7
Transferències de capital.......
8
Variació d’actius financers......................
9
Variació de passius financers...................

---------

TOTAL ESTAT D'INGRESSOS.......................................2.630.934,04
=======================================================
ESTAT DE DESPESES

CAPÍTOL
A) OPERACIONS CORRENTS
1
2
3
4

Despeses de personal...........
Despeses en béns corrents i serveis
Despeses financeres.............
Transferències corrents.........

Euros
613.177,00
1.708.945,04
--303.812,00

B) OPERACIONS DE CAPITAL
6
7
8

Inversions reals......................
Transferències de capital.......
Actius financers......................

5.000,00
-----
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9

Passius financers...................

---

TOTAL ESTAT DE DESPESES....................................2.630.934,04
=======================================================
LES FRANQUESES ENTORN VERD, SA
COMPTE DE RESULTATS PREVISIONAL 2009
LES FRANQUESES ENTORN VERD, S.A.
Nº COMPTE

700

603

640
642
649

621
6219
622
623
625
626
627
628
629
631

694
68

(Debe) Haber
A) OPERACIONS CONTINUADES
1. Import net de la xifra de negocis
a) Vendes
Venda mercaderies
4. Aprovisionaments
c) Treballs realitzats per altres empreses
Treballs realitzats per subcontractistes
6. Despeses de personal
a) Sous, salaris i assimilats
Sous i Salaris
b) Cargues socials
Seguretat Social a càrrec empresa
Atres despeses socials
7. Altres despeses explotació
a) Serveis exteriors
Arrendament i cànnons
Renting Arrendament no financer vehicle
Reparacions i conservació
Serveis de professionals independents
Primes d'assegurances
Serveis bancaris i similars
Publicitat, propaganda i relacions públiques
Subministraments
Altres serveis
b) Tributs
Altres tributs
c) Pèrdidas, deteriorament i variació de provisions per
operacions comercials
Provisió per insolvència
8. Amortització de l'immobilitzat
Amortització Immobilitzat
A.1) Resultat d'explotació (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)

16.837.513,24
16.837.513,24
(16.060.091,02)
(16.060.091,02)
(183.862,43)
(150.508,86)
(32.323,57)
(1.030,00)
(589.041,14)
(7.518,71)
(3.982,53)
(670,79)
(10.802,06)
(13.177,05)
(82,74)
(13.821,97)
(8.999,62)
(1.225,19)
(4.000,00)

(524.760,48)
(4.000,00)
(4.000,00)
518,65
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769

12. Ingressos financers
b) De valors negociats i altres instruments financers
b.2.) De tercers
Prestacions de serveis

120.000,00

A.2) Resultat financer (12+13+14+15+16)

120.000,00

A.3) Resultat abans d'impostos (A.1+ A.2)

120.518,65

17. Impost sobre beneficis
A.4) Resultats de l'exercici procedent óperacions
continuades (A.3 + 17)

120.000,00

(361,56)

120.157,09

B) Operacions interrumpudes

0,00

18. Resultat de l'exercici procedent d'operacions
interrumpudes net d'impostos.

0,00

A.5) Resultat de l'exercici (A.4 + 18)

120.157,09
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PRESSUPOST DE CAPITAL

2009

ESTAT DE DOTACIONS
IMPORT
1. IMMOBILITZAT MATERIAL
2. IMMOBILITZAT IMMATERIAL
3. INVERSIONS FINANCERES EN EMPRESES DEL GRUP (I)
4. INVERSIONS FINANCERES EN EMPRESES DEL GRUP (II)
5. DESPESES AMORTITZABLES
6. REEMBORSAMENTS DE CRÈDITS
7. VARIACIÓ FONS MANIOBRA
528.760,48
TOTAL
528.760,48

ESTAT DELS RECURSOS
1. SUBVENCIONS DE CAPITAL REBUDES
2. APORACIONS DE CAPITAL
3. AUTOFINANÇAMENT
Amortitzacions
Provisions Insolvències
4. FINANÇAMENT ALIÈ
5. ALIENACIÓ D'INVERSIONS
TOTAL

IMPORT

4.000,00
524.760,48

528.760,48

LES FRANQUESES DINAMITZACIÓ ECONÒMICA, SL
COMPTE DE RESULTATS PREVISIONAL 2009
LES FRANQUESES DINAMITZACIÓ ECONÒMICA, S.L.
Nº COMPTE

(Debe) Haber

700

1. Import net de la xifra de negocis
Ingressos Cessió d'espais i serveis vivers

64.600,00
64.600,00

640
642

6. Despeses de personal
Sous i Salaris
Seguretat Social a càrrec empresa

(28.939,19)
(22.105,19)
(6.834,00)

621
622
628

7. Altres despeses explotació
Arrendament i cànnons
Reparacions i conservació
Subministraments

(35.660,81)
(4.300,00)
(4.500,00)
(15.600,00)
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629

Altres Serveis

(11.260,81)

A) Resultat d'explotació (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)

0,00

B) Resultat financer (12+13+14+15+16)

0,00

C) Resultat abans d'impostos (A.1+ A.2)

0,00

17. Impost sobre beneficis

0,00

D) Resultat de l'exercici (A.4 + 18)

0,00

Segon.- APROVAR les corresponents Bases d’Execució que contenen l’adaptació de les
disposicions generals en matèria pressupostària a l’Organització i circumstàncies de la
pròpia Corporació.
Tercer.- APROVAR la plantilla i la relació de llocs de treball que s’adjunten a
l’expedient.
Quart.- DONAR publicitat al present acord en la forma prevista en l’article 169 del
Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, mitjançant la inserció d’edicte
en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, durant un termini de 15 dies, dins el
qual els interessats puguin examinar la documentació de l’expedient i formular, si
s’escau, al·legacions o reclamacions.
Cinquè.- ELEVAR a definitiu, automàticament, el present acord, cas que dins el
termini assenyalat en el dispositiu quart del present acord no es formulin
reclamacions.
El senyor PRESIDENT obre el torn d’intervencions, i diu: el senyor Ferran Jiménez
presenta una proposta que hem parlat durant aquesta setmana i hem fet arribar fa
quaranta-vuit hores a tots els regidors. S’ha enviat per correu electrònic, però de totes
maneres encara que no s’hagués enviat per correu electrònic, ara votarem la seva
urgència, per tant... És independent si els ha arribat o no els ha arribat una altra cosa. El
senyor Interventor diu que l’ha enviada, no passa res, això no influeix en res, ara
llegirem la proposta i votarem la seva urgència.
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El senyor SECRETARI llegeix la proposta, i afegeix: Després hi ha una proposta moció
de la Presidència, d’introduir algunes modificacions en el pressupost aprovat per la
Comissió informativa, d’això se’n va donar coneixement a tots els regidors del
Consistori el dimarts passat.
APROVAR INICIALMENT ELS PRESSUPOSTOS GENERALS DE LA
CORPORACIÓ PER A L’EXERCICI 2009
VIST el projecte de Pressupostos Generals de la Corporació per a l’exercici de l’any
2009, formats pels de l’Ajuntament, el Patronat Municipal d’Esports, el Patronat
Municipal de Cultura, les societats de capital públic Entorn Verd, S.A. i Dinamització
Econòmica, S.L., als quals s’hi uneix l’annex de personal comprensiu de la plantilla i el
catàleg de llocs de treball, juntament amb tota la documentació preceptiva, de
conformitat amb l’article 169 i següents del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
VIST que l’esmentat projecte de Pressupostos Generals de la Corporació ha estat
informat favorablement per la Intervenció.
VIST allò que disposen els articles 168 i següents del citat Text Refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals.
AQUESTA Àrea de Planificació Econòmica i Règim Interior proposa al Ple de
l’Ajuntament l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- APROVAR inicialment els Pressupostos Generals de la Corporació, formats
pels de l’Ajuntament, el Patronat Municipal d’Esports, el Patronat Municipal de
Cultura i les societats de capital públic Entorn Verd, S.A. i Dinamització Econòmica,
S.L., que presenten els següents resums per capítols:.
AJUNTAMENT
ESTAT D' INGRESSOS
CAPÍTOL
A) OPERACIONS CORRENTS
1
2
3
4
5

Impostos directes....................
Impostos indirectes.................
Taxes i altres ingressos..........
Transferències corrents..........
Ingressos patrimonials............

Euros
7.397.962,10
700.000,00
3.079.300,00
3.497.483,00
416.607,65

Ple 26 03 09 – pàg. 40

B) OPERACIONS DE CAPITAL
6
7
8
9

Alienació inversions reals.......
Transferències de capital.......
Variació d’actius financers......................
Variació de passius financers...................

--10.028.808,32
--313.303,82

TOTAL ESTAT D'INGRESSOS........................................ 25.433.464,89
=======================================================
ESTAT DE DESPESES
CAPÍTOL
A) OPERACIONS CORRENTS
1
2
3
4

Despeses de personal...........
Despeses en béns corrents i serveis
Despeses financeres.............
Transferències corrents.........

Euros
4.189.987,50
5.168.608,65
733.494,61
4.062.860,34

B) OPERACIONS DE CAPITAL
6
7
8
9

Inversions reals......................
Transferències de capital.......
Actius financers......................
Passius financers...................

10.452.112,14
--------826.401,65

TOTAL ESTAT DE DESPESES....................................25.433.464,89
=======================================================
PATRONAT MUNICIPAL D’ESPORTS
ESTAT D' INGRESSOS
CAPÍTOL
A) OPERACIONS CORRENTS
1
2

Impostos directes....................
Impostos indirectes.................

Euros
-----
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3
4
5

Taxes i altres ingressos..........
Transferències corrents..........
Ingressos patrimonials............

121.832,00
862.959,00
300,00

B) OPERACIONS DE CAPITAL
6
7
8
9

Alienació inversions reals.......
Transferències de capital.......
Variació d’actius financers......................
Variació de passius financers...................

---------

TOTAL ESTAT D'INGRESSOS........................................ 985.091,00
=======================================================
ESTAT DE DESPESES
CAPÍTOL
A) OPERACIONS CORRENTS
1
2
3
4

Euros
293.072,00
484.950,00
----207.069,00

Despeses de personal...........
Despeses en béns corrents i serveis
Despeses financeres.............
Transferències corrents.........
B) OPERACIONS DE CAPITAL

6
7
8
9

Inversions reals......................
Transferències de capital.......
Actius financers......................
Passius financers...................

---------

TOTAL ESTAT DE DESPESES................................................ 985.091,00
=======================================================
PATRONAT MUNICIPAL DE CULTURA, EDUCACIÓ I JOVENTUT
ESTAT D'INGRESSOS
CAPÍTOL
A) OPERACIONS CORRENTS
1
2

Impostos directes....................
Impostos indirectes.................

Euros
-----
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3
4
5

Taxes i altres ingressos..........
Transferències corrents..........
Ingressos patrimonials............

18.700,00
2.612.134,04
100,00

B) OPERACIONS DE CAPITAL
6
7
8
9

Alienació inversions reals.......
Transferències de capital.......
Variació d’actius financers......................
Variació de passius financers...................

---------

TOTAL ESTAT D'INGRESSOS.......................................2.630.934,04
=======================================================
ESTAT DE DESPESES
CAPÍTOL
A) OPERACIONS CORRENTS
1
2
3
4

Despeses de personal...........
Despeses en béns corrents i serveis
Despeses financeres.............
Transferències corrents.........

Euros
613.177,00
1.708.945,04
--303.812,00

B) OPERACIONS DE CAPITAL
6
7
8
9

Inversions reals......................
Transferències de capital.......
Actius financers......................
Passius financers...................

5.000,00
-------

TOTAL ESTAT DE DESPESES....................................2.630.934,04
=======================================================
LES FRANQUESES ENTORN VERD, SA
COMPTE DE RESULTATS PREVISIONAL 2009
LES FRANQUESES ENTORN VERD, S.A.
Nº COMPTE

700

(Debe) Haber
A) OPERACIONS CONTINUADES
1. Import net de la xifra de negocis
a) Vendes
Venda mercaderies

16.837.513,24
16.837.513,24
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603

640
642
649

621
6219
622
623
625
626
627
628
629
631

694
68

4. Aprovisionaments
c) Treballs realitzats per altres empreses
Treballs realitzats per subcontractistes
6. Despeses de personal
a) Sous, salaris i assimilats
Sous i Salaris
b) Cargues socials
Seguretat Social a càrrec empresa
Atres despeses socials
7. Altres despeses explotació
a) Serveis exteriors
Arrendament i cànnons
Renting Arrendament no financer vehicle
Reparacions i conservació
Serveis de professionals independents
Primes d'assegurances
Serveis bancaris i similars
Publicitat, propaganda i relacions públiques
Subministraments
Altres serveis
b) Tributs
Altres tributs
c) Pèrdidas, deteriorament i variació de provisions per
operacions comercials
Provisió per insolvència
8. Amortització de l'immobilitzat
Amortització Immobilitzat
A.1) Resultat d'explotació (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)

769

(16.060.091,02)
(16.060.091,02)
(183.862,43)
(150.508,86)
(32.323,57)
(1.030,00)
(589.041,14)
(7.518,71)
(3.982,53)
(670,79)
(10.802,06)
(13.177,05)
(82,74)
(13.821,97)
(8.999,62)
(1.225,19)
(4.000,00)

(524.760,48)
(4.000,00)
(4.000,00)
518,65

12. Ingressos financers
b) De valors negociats i altres instruments financers
b.2.) De tercers
Prestacions de serveis

120.000,00

A.2) Resultat financer (12+13+14+15+16)

120.000,00

A.3) Resultat abans d'impostos (A.1+ A.2)

120.518,65

17. Impost sobre beneficis
A.4) Resultats de l'exercici procedent óperacions
continuades (A.3 + 17)

120.000,00

(361,56)

120.157,09
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B) Operacions interrumpudes

0,00

18. Resultat de l'exercici procedent d'operacions
interrumpudes net d'impostos.

0,00

A.5) Resultat de l'exercici (A.4 + 18)

PRESSUPOST DE CAPITAL

120.157,09

2009

ESTAT DE DOTACIONS
IMPORT
1. IMMOBILITZAT MATERIAL
2. IMMOBILITZAT IMMATERIAL
3. INVERSIONS FINANCERES EN EMPRESES DEL GRUP (I)
4. INVERSIONS FINANCERES EN EMPRESES DEL GRUP (II)
5. DESPESES AMORTITZABLES
6. REEMBORSAMENTS DE CRÈDITS
7. VARIACIÓ FONS MANIOBRA
528.760,48
TOTAL
528.760,48

ESTAT DELS RECURSOS
1. SUBVENCIONS DE CAPITAL REBUDES
2. APORACIONS DE CAPITAL
3. AUTOFINANÇAMENT
Amortitzacions
Provisions Insolvències
4. FINANÇAMENT ALIÈ
5. ALIENACIÓ D'INVERSIONS
TOTAL

IMPORT

4.000,00
524.760,48

528.760,48

LES FRANQUESES DINAMITZACIÓ ECONÒMICA, SL
COMPTE DE RESULTATS PREVISIONAL 2009
LES FRANQUESES DINAMITZACIÓ ECONÒMICA, S.L.
Nº COMPTE

700

(Debe) Haber
1. Import net de la xifra de negocis
Ingressos Cessió d'espais i serveis vivers

64.600,00
64.600,00
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640
642

6. Despeses de personal
Sous i Salaris
Seguretat Social a càrrec empresa

(28.939,19)
(22.105,19)
(6.834,00)

621
622
628
629

7. Altres despeses explotació
Arrendament i cànnons
Reparacions i conservació
Subministraments
Altres Serveis

(35.660,81)
(4.300,00)
(4.500,00)
(15.600,00)
(11.260,81)

A) Resultat d'explotació (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)

0,00

B) Resultat financer (12+13+14+15+16)

0,00

C) Resultat abans d'impostos (A.1+ A.2)

0,00

17. Impost sobre beneficis

0,00

D) Resultat de l'exercici (A.4 + 18)

0,00

Segon.- APROVAR les corresponents Bases d’Execució que contenen l’adaptació de les
disposicions generals en matèria pressupostària a l’Organització i circumstàncies de la
pròpia Corporació.
Tercer.- APROVAR la plantilla i la relació de llocs de treball que s’adjunten a
l’expedient.
Quart.- DONAR publicitat al present acord en la forma prevista en l’article 169 del
Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, mitjançant la inserció d’edicte
en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, durant un termini de 15 dies, dins el
qual els interessats puguin examinar la documentació de l’expedient i formular, si
s’escau, al·legacions o reclamacions.
Cinquè.- ELEVAR a definitiu, automàticament, el present acord, cas que dins el termini
assenyalat en el dispositiu quart del present acord no es formulin reclamacions.
Continua el senyor ALCALDE: Això és producte d’un acord i per tant són les mateixes.
Si les voleu llegir, i llavors llegeixes la resta per si...
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Continua el senyor SECRETARI: Que estarien reflectides en aquesta proposta que
llegiríem a continuació d’Unió Democràtica de Catalunya, bé doncs el paper ho diu
això, del senyor Ferran Jiménez Muñoz. Em disculpo, potser hauria d’haver anat
directament a la signatura.
El senyor SECRETARI llegeix aquesta proposta de modificació dels pressupostos del
senyor Jiménez.
El senyor ALCALDE pregunta: Senyor Secretari, votem la urgència?
Pren la paraula la regidora del grup municipal CiU, senyora NÚRIA CLAVERIA, i
manifesta: Voldria dir que evidentment nosaltres hem començat dient que no havíem
rebut aquesta informació, però he de dit en honor a la veritat que és veritat que el senyor
Munuera ens ha enviat un modificació però és clar, no ens ha enviat el document aquest.
Entenc que hi ha parts que s’incorporen com a modificacions a dintre del pressupost, i
altres parts que potser no són objecte d’aplicar-se directament en el pressupost. Vull dir
que sí que és cert que hi ha unes ampliacions d’algunes partides, perquè ens ha arribat
això sense cap més explicació. Si haguéssim vist que era producte d’aquesta moció,
potser ja no hauria fet falta...
El senyor ALCALDE diu: Si, si, i tant.
A continuació intervé el senyor FERRAN GONTÁN: A mi el que em sorprèn és que
rebem la modificació aquesta, com diu el senyor Munuera en un mail, i en cap moment
es reflecteix que això és presentat per un regidor que no és de l’equip de govern. Varem
entendre que era un mail i una proposta de modificació dels pressupostos engegada per
l’equip de govern. Per tant, disculpeu, aquí o esteu jugant a altres coses.
Afegeix el regidor de CiU senyor FRANCESC TORNÉ: El pressupost ja està modificat.
Diu el senyor ALCALDE: Senyor Secretari Vostè té l’última paraula en aquest sentit.
Pren la paraula el senyor SECRETARI i manifesta: Dic que jo no sabia, ho sabia més el
meu company Josep Munuera, que coincidia amb la que s’havia enviat dimarts, per això
he tingut aquest lapsus, res més.
Continua la regidora del grup municipal CiU senyora NÚRIA CLAVERIA: Per
nosaltres està incorporat i és vàlid dins del pressupost.
Diu el senyor ALCALDE: Bé doncs, passem al debat pròpiament dels pressupostos o
vol acabar de llegir la proposta senyor Secretari, o passem al debat? Passem al debat.
El senyor ALCALDE obre el torn d’intervencions i dóna la paraula a la regidora de CiU
senyora NÚRIA CLAVERIA, que manifesta: Els anticipo que com es poden imaginar
votarem en contra, per coherència i sobretot perquè considerem que en un moment tant
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crític com el que travessa l’economia en general, aquest pressupost denota com a mínim
irresponsabilitat per part seva. La impressió és que la crisi afecta a tothom menys a
l’Ajuntament de les Franqueses. No m’estendré gaire amb detalls perquè primer no
tindria temps, i segona seria segurament molt avorrit pel públic, però només faré esment
a uns quants punts del pressupost. Observem que hi ha apartats que amb diferència han
tingut un increment significatiu, com ara per exemple és l’apartat de personal, que
respecte l’any 2008, s’incrementa en un 16,10% aproximadament, que si li afegim
l’increment de l’any anterior ens en anem gairebé a un 30% d’increment. Això és
producte de les noves places creades, però sobretot de la incorporació de personal que ja
treballava a l’Ajuntament en Comissió de Serveis, mitjançant contractes amb empreses
que l’Ajuntament ja tenia contractades. Com deia abans sembla que la crisi que afecta a
tothom, no passa per l’Ajuntament de les Franqueses. En quant a Alcaldia, veiem un
augment del 57% que és de llarg entenem el que més augmenta degut a despeses de
protocol, publicitat, i sous de polítics. Despeses financeres, encara recordo, i tinc molt
fresca la memòria, quan en els darrers anys tots Vostès criticaven de manera insistent
que el govern de CiU feia massa inversions, creixia l’endeutament, i com a
conseqüència les despeses financeres. Ara entren Vostès en contradicció i incrementen
aquest apartat en un 29% i fins i tot una miqueta més, depenent del que resulti al final
de les inversions. I en quant a inversions, aquest per mi és l’apartat estrella, ja que
francament no he entès res, i m’agafo una miqueta en la línia que comentava el senyor
Gontán, perquè evidentment des del dia 13 de gener, en que ens van convocar a una
sessió de treball pels pressupostos de la Corporació, les xifres d’inversions han anat
amunt i avall, ara creixo, ara no creixo, ara aparec, ara desaparec, etc, i hem passat d’un
pressupost en inversions de 10.866.000 euros, incloent-hi les partides subvencionades
pel Ministeri d’Administracions públiques, a l’actual de 10.452.000, tot això passant per
ara poso un projecte, ara el trec, ara en torno a posar una altre, ara el torno a treure.
Partides com la Remodelació de la Plaça de l’Espolsada, per exemple, que per cent,
nova de trinca, o el Centre urbà de Corró d’Amunt, van desaparèixer per tornar a
aparèixer més tard, però no només el de la Plaça de l’Espolsada, o també l’Adequació
de la nau destinada al Consell de la Pagesia, que comença amb un pressupost inicial de
150.000 euros, després passa a 400.000 i finalment ha acabat amb 250.000. Esperem
que no es bellugui més, perquè dóna la impressió que això ho és per quadrar i que surtin
els números o no ho entenem gaire. Perquè sobretot, de 150.000 a 400.000, i després
passar a 250.000, hi ha una gran diferència. No saben què s’hi vol fer en la nau aquesta.
Francament, amb tot el temps que han tingut per preparar-ho, hi veiem una dosi
d’improvisació que no calen comentaris. En fi, del pressupost d’inversions proposat per
Vostès, que puja 10.452.000, només 3.852.000 euros tenen la subvenció assegurada,
doncs corresponen al PUOSC i al Ministeri d’Administracions Públiques. La resta, és a
dir gairebé 6,5 milions d’euros, no queda clar com es finançarà, ja que Vostès ho
vesteixen com a subvencions de la Generalitat, però no en el temps, com es parlava
abans, que corresponia, Diputació, contribucions especials, etc, que encara no s’ha
atorgat, i això ens fa pensar que s’haurà d’anar a finançament per préstecs una altra
vegada. Per tant, i fent referència a la capacitat d’endeutament, perquè això va lligat
inevitablement, i com Vostès sabem perfectament no pot superar el 110% del pressupost
de l’Ajuntament, m’agradaria que m’informessin si m’ho poden dir, en quins nivells
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quedarà aquesta capacitat d’endeutament un cop afegides totes aquestes inversions. En
resum, ens trobem davant d’un pressupost que contempla segons el nostre punt de vista,
un augment molt important de la despesa corrent, i una inversió que no tenim capacitat
per assumir. Altres apartats com Seguretat Ciutadana, o Benestar Social, que veig a
través d’aquesta moció, que sí que s’ha incrementat una mica, però en l’anterior versió,
estàvem pràcticament “a la par”, simplement amb l’aplicació de l’IPC corresponent, i
quan totes les administracions el que fan en aquests moment és adoptar mesures d’ajuts
socials i polítiques de contenció de la despesa, Vostès fan el contrari, fan un exercici de
responsabilitat segons deia abans, i no es recorden de les postures que han defensat en
els últims anys en quant a la inversió pública i les finances municipals. Directament,
crec que avui Vostès el que fan és al revés i es carreguen la caixa municipal.
A continuació, intervé el senyor FERRAN GONTÁN: Bé, començaré pel final. A mi, el
que em sorprèn, i fins i tot m’agrada, és que amb aquests pressupostos que han
presentat, que són a diferència dels que hem estat treballant per intentar arribar a acords,
durant tots aquests mesos, amb el senyor Jiménez coincidim amb les partides socials.
Però exactament en les partides socials, en cada una de les partides socials que nosaltres
apuntem. I això ens temem que és per matar dos ocells d’un tret: només n’explicaré un
que és el seu per cobrir-se les esquenes una mica de cara el que jo pugui dir, però en el
fons, el què acabaré dient al segon torn vindrà a ratificar el perquè no li hem donat
recolzament en aquests pressupostos i li traiem el suport. Molt bé, miri. Vostès han
presentat un pressupost malauradament coincidim amb CiU. I dic malauradament
perquè té raó en el sentit de que parla de que quan estaven a l’oposició és queixaven de
l’endeutament i han fet exactament el mateix. Això si, hem aconseguit en dos mesos de
reduir de 500.000 a 313.000 euros d’endeutament en full, en el paper. A final d’any ja
ho veurem. Perquè d’alguna manera hauran de justificar aquests 313.000 euros que
aquest municipi s’endeutarà per obra pública que nosaltres, sincerament, no veiem
necessària. No veiem necessària una Remodelació de la Plaça de l’Espolsada que és
totalment nova, necessària..., potser és necessària però no és prioritària en tot cas. No
veiem prioritària la Remodelació del Carrer Aragó, no veiem absolutament necessària la
Remodelació de la Carretera de Ribes, tot i venir del fons del MAP, no veiem necessària
o prioritària l’Adequació de la nau de la Pagesia i el que sobretot el que algú haurà
d’explicar perquè ens endeutem 225.000 euros, endeutar vol dir anar a demanar diners a
les entitats financeres, 225.000 euros en altres inversions en infraestructures i
equipaments. Algú haurà d’explicar quin contingut té aquesta partida. Perquè en dos
mesos i escaig que hem estat, l’únic que hem deduït és que és un calaix on poder agafar
quan no tinguem. Si és així, o cal anar demanant a les entitats financeres fins que no faci
falta. Mirin, Vostès s’han oblidat de complir els acords amb qui li donava suport fins
ara, tindran altres socis segur, això és bo per les Franqueses, però nosaltres no podíem
assumir la responsabilitat de que Vostès varen fer un intent de canviar la manera de fer
les coses a les Franqueses i han fet exactament el mateix, i estant fent exactament el
mateix. Se n’obliden del servei d’atenció directe al ciutadà, se n’obliden, tot i la
modificació que presenta el senyor Jiménez, del foment de l’ocupació i se n’obliden de
reduir despesa energètica, despesa en residus i se n’obliden d’un acord que varem
prendre el 2008 de que aquests pressupostos tindrien una part de participatius. No ho
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van complir al 2008, i creiem que ni compliran els seus pressupostos el 2009 perquè són
absolutament desequilibrats.
Pren la paraula el senyor ALCALDE i manifesta: Molt bé, comencem per algun dels
temes que ha comentat la senyora Claveria. Primer ha preguntat el tema de
l’endeutament. Quan Vostè parla de deu milions d’euros en inversions, li recordo que
tres milions d’euros corresponen a la subvenció del Ministeri per obra pública, i cinc
coma sis milions d’euros corresponen al nou equipament que és l’escola “Camins”. A
mi, em sorprèn molt que la discussió se centri en que aquest Ajuntament ha decidit fer
una nova escola i que es critiqui que l’endeutament d’aquest Ajuntament, que per cert
no arribarà al noranta per cent ja li garanteixo, per tant no pateixi tant pel tema financer,
em sap molt greu que quan Vostès s’endeutaven en obres faraòniques, innecessàries,
com el teatre auditori que ha costat o costarà set milions d’euros, nosaltres ho fem per
donar unes parets dignes als nens que van a l’escola, perquè estan en barracons
actualment, per la seva gestió. Aleshores, em sembla que tan la intervenció del senyor
Gontán, com la intervenció de la senyora Claveria, em sorprès que se centrin en que
aquesta Ajuntament farà una escola. (...) I aprofitant que em dius això, m’han passat una
nota d’intervenció que diu que el tema de l’escola està clarament reflectit en l’operació
de tresoreria que consta en el pressupost, que està aquí, i que si vol ja li deixaré veure
després.
Continuem amb les seves intervencions, per tant, jo vull que el públic sàpiga que
aquests deu milions d’euros, tres corresponen a la subvenció del ministeri, i cinc coma
sis corresponen al conveni signat amb la Generalitat de Catalunya, que ja ha aprovat que
ens pagarà aquests diners.
Mes coses, Vostè parla de personal. Sap que Vostès tenien quaranta monitors sense
assegurar, sense cap mena de cobertura legal a la zona esportiva? Aquesta és la seva
gestió de personal. Vostès tenien una policia local deficitària, amb quinze agents, estem
ara amb vint-i-vuit agents, estem encara per sota de municipis més petits que nosaltres. I
Vostès tenien molts treballadors, gent de les Franqueses amb una situació de precarietat
per temes de subcontractacions. Evidentment que anava a capítol dos això, perquè
estàvem pagant factures molt grans, que després aquestes empreses tenien uns beneficis
molt grans i contractaven a gent del municipi. Nosaltres hem decidit passar-ho a capítol
un. Ens estalviem diners, evidentment que augmentem el personal, però ens estalviem
diners perquè no paguem aquestes factures de subcontractació immenses com ha passat
en molt àmbits, per exemple al Patronat de Cultura. Estem gastant menys diners i estem
pagant un sou més digne. Aquesta és la gestió que fem, perquè són persones que estan
treballant per l’Ajuntament ja fa anys i estaven en una situació de precarietat total, igual
que els monitors, igual que la policia local, que estaven per sota de la meitat de la
mitjana de municipis com el nostre. Per tant, aquests són els canvis de personal que no
afecta al percentatge global del ..., és a dir, estàvem en un vint-i-quatre per cent de
capítol un, i em sembla que no hem superat el vint-i-cinc per cent encara. Vull dir que
no hi ha aquesta augment que Vostè diu, però sí que hem ofert millors serveis als
ciutadans i hem ofert un tracte i una situació més digna per persones que treballaven per
aquest Ajuntament. Ja li vaig dir la primera vegada que els sous polítics es redueixen. Si
sumem la quantitat d’assessors que Vostès tenien que no tenim, i els sous que Vostès
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cobraven hem reduït, ara no recordo, però més de cinquanta mil euros l’any. Sí, si
descomptem els assessors que Vostès tenien, i els càrrecs de confiança, hem reduït això.
Ja li he dit que en relació al tema de l’endeutament, que no pateixi, que no arribarem al
noranta per cent. Repeteixo, que em sorprèn molt que tota la discussió se centri en els
cinc milions sis-cents mil euros que costarà una escola, em sorprèn que per aquí ataquin
Vostès i ataqui el senyor Gontán. I del tema de les inversions, doncs si, Vostè creu que
no són necessàries, Vostè ha dit que han ballat. Doncs si, quan nosaltres varem donar la
confiança al senyor Gontán, varem haver de treure algunes inversions que nosaltres
consideràvem importants, si home (...), bé era mútua, no? Bé doncs, com Vostè vulgui
dir-li, ara per això no... En el moment que Vostè ens diu que hem de treure inversions,
doncs farem aquest esforç perquè tenim una voluntat de pacte, perquè tenim una
voluntat de diàleg, perquè volem l’entesa, i les traiem. No digueu que no perquè les
varem treure realment, i teníem la voluntat de fer-ho. I això s’ha vist, per això la
senyora Claveria diu que han ballat, evidentment que han ballat inversions, perquè tot i
que era la nostra voluntat portar-les a terme hi havia grups, en aquest cas els Verds, que
no volien que hi fossin, i per això han ballat les inversions. Ara que el senyor Gontán ha
fet públic que no ens dóna el seu suport, el què hem de fer és ser fidels a nosaltres
mateixos i portar a terme aquestes inversions que ja havíem proposat des d’un principi.
El tema de pressupostos participatius. Sap que nosaltres varem crear l’Àrea de
Participació Ciutadana que la varem dotar tècnica i econòmicament, que aquest any hem
demanat la inclusió a la Llei de Barris, i que la Llei de Barris si alguna característica té,
dels milions d’euros que ens puguis arribar de subvenció de la Generalitat si s’aprova
aquest any o s’aprova l’any que ve, ha de ser eminentment participativa, i estem parlant
de molts milions d’euros. I hem fet processos participatius. Hem continuat el de la
Carretera de Ribes, i hem recollit el que la població va aportar. La població va dir que
volia dos sentits de la circulació a la Carretera de Ribes, va dir que volia una sèrie de
coses, i és com s’ha portat. I amb el tema de la Llei de Barris a Bellavista serà un procés
totalment participatiu en què es podrà decidir a on es dediquen els diners aquests que
arriben de la Generalitat. Per tant, crec que amb això no hi ha d’haver cap queixa.
En quant a altres inversions en infraestructura, jo si vol li aclareixo, no és cap... D’una
banda, Vostè fa una estona estava criticant que s’encomanaven coses i no hi havia
partida econòmica, per exemple, per aquí no passaven els camions i l’anterior Alcalde
va trucar per telèfon que li arreglessin, sense cap partida. Nosaltres creiem que hi ha
urgències i hi ha necessitats en el municipi, però hi ha altres temes com la portada
d’aigua a Corró d’Amunt, que estem pendents de l’acord amb Aigües Ter-Llobregat i
amb Sorea per veure quin serà l’import que aquest Ajuntament ha de pagar per portar
l’aigua a Corró d’Amunt, per exemple, i que no podien concretar, i per això es posa a
“altres inversions en infraestructura”. Jo no sé si els regidors de l’oposició entenen què
és un pressupost, és pressuposar què és allò que gastarem, que no té res a veure en que
sigui el que gastarem realment, perquè realment si la situació social requereix de més
augment, evidentment que la portarem a terme, i realment d’aquestes inversions en
infraestructures es faran les que calgui, les que no siguin necessàries no es faran.
No sé si volen fer alguna intervenció, o m ‘he deixat alguna cosa, perquè n’he contestat
moltes però...
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Pren la paraula la regidora del grup municipal CiU, i diu: Jo voldria demanar-li senyor
Ribalta que per favor no faci demagògia i no emboliqui més la troca, perquè en cap
moment, em sembla, li he dit que no estiguem d’acord en la bondat de l’execució d’una
obra com es l’escola, tot i que Vostè ja ho ha dit abans, i el senyor Gontán també, no és
responsabilitat de l’Ajuntament executar aquesta obra, sinó de la Generalitat. Però el
que sí és evident, i Vostè li ha contestat al senyor Gontán fa uns moments, és que
l’Ajuntament de les Franqueses haurà de fer de banc mentre la Generalitat no aboni
l’anualitat que li correspondrà abonar l’any 2010 i l’any 2011. Per tant, o una de dos: o
no estant ben fets els pressupostos o no sé com dir-ho. Això no correspon. Però en cap
moment tingui-ho present, i tingui-ho en compte, hem negat la bondat o no de construir
aquesta escola. Som els primers interessats que els nens estiguin ben situats.
En quant a les despeses, que diu Vostè que tot i que havent incrementat el número de
personal i demés, m’ha semblat entendre que estava equilibrat o no havia pujat gaire
més, diu que les han tret del capítol dos, però és que el capítol dos no s’ha mogut. Al
contrari, ha pujat. Sumi’l, sumi’l sencer. I ja ho veurà. Bé d’acord, el capítol un puja,
però més o menys queda equilibrat amb la baixada del capítol dos, no, és que això no és
així. Aleshores, a partir d’aquí, li demano si us plau que no emboliqui la troca, per
favor.
Seguidament, continua el senyor FERRAN JIMÉNEZ, manifestant: Jo no he vist el que
Vostè ha tingut dos mesos per anar parlant. (...) Han estat dos mesos, va deixar Vostè
els pressupostos sobre la taula, ho va demanar. Prèviament això més d’una vegada li
havia demanat jo personalment de parlar sobre els pressupostos, i sobre altres coses,
parlar de participació, i no hem parlat, no n’hem parlat. No sé si és que jo havia d’ anar
a veure’l a Vostè forçosament, o és que és molt difícil que Vostè em vingui a veure.
Probablement si era això, doncs no ens hem pogut trobar, evidentment que no ens hem
pogut trobar. El que sí m’agradaria saber, ja que Vostè diu la coincidència d’aquestes
partides, quines són les partides que Vostè havia proposat, que haurien canviat, i les
exigències que havia fet, i que probablement amb el que Vostè havia anunciat en més
d’alguna ocasió haurien repercutit en aquest pressupost i en el de l’any que ve.
A continuació, pren la paraula el regidor d’Els Verds senyor FERRAN GONTÁN: Si
em permets et deixo pel final, no és per res, la resposta te la dono tota al final, d’acord?
Primer, jo no he dit en cap cas que fossin necessàries, en tot cas, prioritàries, i per tant
nosaltres totes aquestes obres que Vostès fan, que hem considerat no prioritàries, en cap
cas potser són necessàries, però per nosaltres no eren prioritàries fer-les aquest any.
Miri, Vostès varen signar un acord, per poder produir ara fa una any una moció de
censura. Vostè quan varen veure el terreny de joc, varen signar una acord per arribar a
ser Alcalde, això sí, amb uns compromisos, farem i no sé què, i quan el terreny de joc
no li va agradar, van canviar la porteria i la va fer de metro i mig per poder ficar gols.
Això no val. Vostè és un incomplidor de pactes, directament. Del pacte que varen signar
Vostès amb Els Verds han complert al voltant del deu per cent i en qüestions mínimes.
Però ja anem més a prop, 2008. Pressupostos del 2008, varem demanar tres coses: dues
de compliment el 2008, i una de compliment el 2009, i pot fer tota la demagògia que
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vulgui després, però Vostè no va complir cap de les dues, i les dues les diré: una
començar a iniciar el procés de recollida porta a porta per acabar-la a finals del 2010.
Vostè no ha complert res, i ara em sortirà amb lo del tècnic, la seva obligació era
complir el pacte. Dues: fer una auditoria externa de les empreses que incloïa, en el
esperit com a mínim, incloïa fer neteja del que pogués haver-hi, o aixecar l’estora i
mirar si hi havia coses incorrectes o no. Vostè no ho ha fet. D’aquestes partides, s’han
destinat a altres coses, menys a això. Per tant, ha incomplert el pacte, dos pactes ja, el
que va signar per la moció de censura i el que va signar perquè nosaltres li poguéssim
votar els pressupostos del 2008. Però, a més a més, va arribar un tercer acord, pel
pressupostos del 2008, que era fer dels pressupostos del 2009 fer una part participativa.
Es van aprovar els pressupostos al maig, i no es va recordar de tot això fins que el
novembre va preguntar pels pressupostos i li vaig dir: no li votarem a favor perquè
Vostè no ha complert res del 2008. No ha complert res del 2008, res, absolutament res, i
si Vostè no ha creat la Regidoria de Participació fins el novembre del 2008 és el seu
problema, perquè és Vostè qui havia de complir el pacte, i no ho ha fet. Comencem per
aquí. Després, en les pressupostos del 2009, no ens van tenir en compte per res a l’hora
de redactar el pressupost, per res. Va aparèixer just abans de Ple, igual que qualsevol
altre membre del Consistori, sense tenir en compte que necessitava el nostre suport, o
potser ja no el necessitava, però no ho volia fer evident. Quan li diem que no li votarem
els pressupostos, una hora i mitja abans del Ple de gener, Vostè em truca i decideix que
deixarà els pressupostos sobre la taula. Cosa que li agraïm públicament tot i la seva
postura bastant desagradable en aquell moment. Li presentem una proposta. Ens
presenta una contraproposta sense contingut i sense dates, li diem que això no val, que
així no es juga, que Vostè ha de dotar les partides de contingut i de data. Ens fan una
tercera proposta, la qual és inacceptable com la presenten, perquè gairebé ens diuen
“tonto tu”. Aquesta tercera proposta segueix sense contingut i sense data, per tant ens
veiem en l’obligació de no votar els pressupostos a favor, perquè simplement Vostè el
què faria era les partides adjudicades que havíem arribat a acords, destinar-les a altres
coses, com va fer el 2008. Per tant no ens el creiem ja dues vegades, perquè Vostè no
compleix els acords que pren, i dues vegades ens ha enganyat. Per tant, no ens
enganyarà una tercera. Li varem donar l’oportunitat de que posés sobre la taula les
condicions que li demanàvem, no ho ha fet. Per tant, senyor meu, el que juga i no
compleix les regles del joc, trenca la baralla, i Vostè ha trencat la baralla, Vostè és
l’incomplidor del pacte i Vostè és qui ha trencat el pacte. Públicament ho hem fet
nosaltres, però Vostè “de facto”.
Senyor Jiménez, miri, no li puc dir ara la partida exacta, perquè no tinc el número aquí.
Bàsicament són partides de Benestar Social i partides de promoció de l’ocupació, i estic
d’acord, i el fonament que Vostè fa en la seva explicació és exactament el que nosaltres
li varem fer al Govern. Això és el que li dic, que Vostè ha aprofitat que havia de votar
els pressupostos a favor, per la raó que sigui, per justificar-ho d’una manera, i així ho ha
fet, i no parlaré més per respecte.
Segona qüestió. És cert que Vostè m’ha dit de parlar, però també és cert que jo li he dit,
truqui’m perquè vaig molt liat. El moment que em truqui, miraré de buscar un forat.
Vostè ni m’ha trucat, és veritat, jo tampoc li he trucat, però Vostè tampoc ha fet cap
esforç, Vostè...Vostè ha tingut l’oportunitat de trucar-me igual que jo, vull dir que en tot
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cas, la responsabilitat és compartida. Però sàpiga que per nosaltres no hi ha cap
problema en seguir dialogant amb Vostè, encara que ara estigui donant recolzament al
Govern.
(...)
Seguidament, intervé el senyor ALCALDE: Si és breu, perquè ja ha exhaurit els seus
dos torns, i amés a més, els ha exhaurit amb molt més temps del que li corresponia.
Respon el senyor GONTÁN: Gràcies, però feia dies que no aplicàvem el cronòmetre.
Avui no sé per què, però apliquem el cronòmetre.
Continua el senyor ALCALDE: No no, no l’hem aplicat cap vegada ja li dic.
Afegeix el senyor FERRAN GONTÁN: Jo voldria fer-li un parell de preguntes al...
Manifesta seguidament el senyor ALCALDE: Sorprèn que m’ho digui quan li estic
donant la paraula, saltant-me el ROM que té dues intervencions, i a sobre em critica
això. Em sembla que la seva demagògia arriba a nivells que...
Diu el senyor GONTÁN: Es tracta de donar la paraula o no. No s’està saltant cap ROM.
Em permet fer dues preguntes a l’Interventor? Per aclarir conceptes tècnics que jo no
entenc, simplement.
Primer, he vist el full aquest que m’ha ensenyat abans. Jo no entenc on és el
finançament que se suposa que està previst per fer de banc pel tema de l’escola, no ho
he sabut veure perquè no hi entenc de la seva feina, i d’altra banda, voldria saber com
en el quadre de finançament del programa d’inversions municipals, es reflecteix la
subvenció de la Generalitat per fer l’escola el 2009, tota sencera quan el finançament,
segons el conveni es fa amb tres terminis, i que el primer que hi ha diners és el 2010, i
el segon el 2011. Voldria aclarir aquests concepte tècnics, si us plau.
A continuació, pren la paraula el senyor INTERVENTOR, i respon: Aquesta inversió és
cert es financia amb un conveni en el que s’estableix clarament quines són les
plurianualitats, en les que ha de rebre aquesta Corporació l’aportació de la Generalitat.
Això no exclou la potestat que té aquesta Corporació d’establir operacions pont a curt
termini i que no suposen endeutament a llarg termini, mitjançant la concertació
d’operacions de tresoreria. Les operacions de tresoreria no són més que un matalàs
financer que permet acomodar la tresoreria d’un Ajuntament, en aquest cas, a les
necessitats de liquiditat puntuals del moment. Aleshores, aquí el que es fa és utilitzar un
efecte que en termes econòmics se’n diu efecte apalancament. L’efecte apalancament, si
sabeu una mica de física, consisteix en aplicar poc esforç per aixecar un gran pes. Doncs
aquest símil en termes econòmics també s’utilitza, i s’utilitza mitjançant operacions
financeres, que en aquest cas, són a curt termini. D’altra banda, hi ha el concepte de
balanç. El balanç, encara que no sigueu experts en comptabilitat, sabreu que hi ha un
actiu i un passiu, i que al final l’actiu i el passiu han de quadrar, sigui quin sigui
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l’import. Bé, en un cantó del balanç hi posem l’obra, i a l’altre posem el recurs a cobrar,
i el balanç queda quadrat, i això és el que s’ha fet en aquesta casa. I per poder atendre
els proveïdors quan toqui, es fa l’operació a curt termini, que està perfectament
tipificada en la Llei d’Hisendes locals, i que no té cap inconvenient des del punt de vista
legal d’aplicar-lo en aquesta obra, en qualsevol altre de les que hi ha en el pla
d’inversions, i en qualsevol altre proveïdor, ja sigui de partides ordinàries o no. En
definitiva, des del punt de vista legal, no hi ha res a objectar a tota l’operació financera
que s’ha redissenyat aquí en el pressupost 2009.
Diu el senyor ALCALDE: Senyor Gontán ja ha intervingut
Afegeix el senyor GONTÁN: Un aclariment tècnic... Entendràs que amb aquest
llenguatge...
Continua el senyor ALCALDE: Vostè pot venir a aquest Ajuntament les hores que
vulgui, perquè li aclareixin. Jo només li dic que farem l’escola i que el setembre hi
haurà l’escola i ja està.
A veure, em correspon a mi respondre les intervencions de la senyora Claveria i del
senyor Gontán, i ja passar a votació d’aquests pressupostos. (...) No, perquè s’ha dirigit
a Vostè, no s’ha dirigit a mi.
Jo entenc que Vostè senyor Gontán necessita justificar per què ha deixat de donar suport
a aquest equip de govern. Jo entenc que Vostè necessita expressar-ho i necessita
verbalitzar-ho. Una cosa és que entengui la necessitat i l’altra és que entengui la realitat.
Vostè ha dit una sèrie de coses, i Vostè sap perfectament que aquest govern estava
esperant, com Vostè m’havia dit, que el dia 22 de març em donaria una resposta.
Aleshores, quan jo veig pels mitjans de comunicació que Vostè ha convocat un roda de
premsa, jo el dia que Vostè convoca la roda de premsa, estava aquí a l’Ajuntament
treballant a la tarda, i a les set agafo el cotxe i me’n vaig a veure la roda de premsa, a
veure què dirà, perquè jo no tinc cap notícia. I pel camí rebo una trucada seva en la que
m’informa, a les divuit quaranta-nou, onze minuts abans que donés inici a la roda de
premsa, que Vostè ha trencat el pacte, cinc o set dies abans que Vostè m’havia dit que ja
em diria alguna cosa, perquè s’havia de reunir la seva Assemblea, i ja em donaria una
resposta. Li dic, m’agradaria venir a la roda de premsa, i vostè “no, no vinguis, no
vinguis”. Bé doncs, no vindré perquè ja ho sé, però m’hagués agradat ser-hi present, no
hagués dit res, però com a mínim tenir la informació d’una manera més lleial, que és
com li hem donat.
En quant el pacte, senyor Gontán, la senyora Núria Claveria feia referència a que s’han
mogut. Evidentment, Vostè un dels elements que hi havia en el pacte és que es fes la
recollida selectiva a tot el municipi, porta a porta, perquè el públic m’entengui és allò
que la gent tregui la bossa al carrer, (...) Vostè no volia la porta a porta, si ens va fer,
varem anar a veure experiències de com...bé és igual. Vostè ha donat aquest com un
element del trencament, oi? Si o no? Fa una estona. (...) Si és breu si. Vostè ha dit que
hem incomplert això. Va.
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Pren la paraula el senyor Gontán i diu: Nosaltres no hem trencat res, heu trencat
vosaltres “de facto” incomplint permanentment i sistemàticament els acords que hem
pres.
Respon el senyor ALCALDE: Pensava que em contestaria això de la recollida selectiva,
que és el que jo li preguntava.
Continua el senyor FERRAN GONTÁN: No t’has llegit ni el projecte aquest que varem
presentar el 2005, per tant, no saps que la recollida porta a porta la plantejàvem a una
part del municipi i en una altra part no. Amb el qual, demostra Vostè que fa el mateix
que va fer el seu antecessor. Per cert, el va ensenyar molt bé.
Diu el senyor ALCALDE: Una mica de respecte per tothom eh?
Afegeix el senyor GONTÁN: Que sàpiga que si s’hagués llegit la proposta sabria que el
porta a porta només és en una part del municipi i en l’altra no. Però com va fer el seu
antecessor tampoc s’ho ha mirat.
A continuació manifesta el senyor ALCALDE: Molt bé, segueixo. En els pressupostos
que portàvem a aprovar per primera vegada, amb els acords amb el senyor Gontán, hi
havia prevista la contractació de tres tècnics per iniciar l’any 2010 la recollida porta a
porta, iniciant una prova pilot en un nucli del municipi, i això està reflectit en els
pressupostos, i a tots els assistents i periodistes, és públic que a la proposta de
pressupostos nosaltres portàvem la contractació d’aquells tècnics per anar casa per casa,
i això ho sap Vostè.
En quant a l’auditoria externa, Vostè sap que hem encarregat una auditoria externa a
l’empresa Faura Casas, que és una de les més reconegudes en el sector, de les tres més
importants a Catalunya, i que en quant a les auditories de les empreses privades
d’aquest Ajuntament, nosaltres hem volgut canviar l’empresa que ho feia fins ara, i el
registre mercantil ens ha assignat, perquè nosaltres fèiem una proposta, el registre
mercantil ens ha assignat una nova empresa. Per tant, el tema de les auditories també
està més que complert. I ho està tant, que jo cada vegada que teníem una novetat al
respecte l’he trucat o l’hi enviat un e-mail, amb el que deia el Registre Mercantil, amb el
que deia la Diputació de Barcelona, i amb la voluntat de teníem amb les auditories.
I en quant el tema participatiu, el tercer tema que diu que hem incomplert, jo li he de dir
el que li he dit abans. Hem creat una Regidoria, una Regidoria de nova creació i estem
portant el tema participatiu a molt àmbits. I Vostè tenia garantit pel 2010 un percentatge
molt elevat de participació. Jo entenc que Vostè s’ha d’explicar, s’ha de justificar
perquè la seva estratègia o la seva manera de ser a nivell polític, o la seva manera de
funcionar no vulgui formar part del govern, o hi hagi una part que li interessa, jo ho
entenc que Vostè ha de justificar l’opinió pública, però jo tinc la consciència molt
tranquil·la, no em vull barallar amb Vostè i no em vull barallar amb ningú, però jo
penso que hem complert tots els pactes que teníem, menys un que era enderrocar el
Teatre Auditori, això sí que no ho hem fet. Vostè volia que els tres milions d’euros que
s’han gastat en el teatre auditori, ho tiréssim a terra, que era una de les seves propostes.
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Aquesta no, però d’altres si. Les que Vostè m’ha dit en concret si. Per tant, jo tinc molt
clar que no hem trencat la baralla nosaltres, ja li he dit que Vostè m’ho va dir onze
minuts abans de fer la roda de premsa. I la prova és que aquests pressupostos que avui
s’aproven, no recullen totes aquestes aportacions que Vostè havia fet, hem hagut de tirar
enrere com deia la senyora Claveria. Hem hagut de treure allò que Vostè ens havia fet
posar i que ho posàvem convençuts, que el diàleg i l’entesa era la millor manera
d’arribar a un acord i de participar en el govern, i la prova la tenen amb això, no? I per
tant, els canvis que hi ha hagut en el pressupost que varem portar a Ple amb els que hi
ha en el que aprovem avui, són la prova de tot el què li hem donat.
En quant a la senyora Claveria, penso que el senyor Interventor ja li ha explicat, hi
consta l’operació de tresoreria i Vostè ha dit una frase que diu que no estan en contra de
l’escola. Jo penso que si no estan en contra de l’escola, el que haurien d’haver fet és
votar a favor. I Vostès no han votat a favor de l’escola. I em sap molt greu que tot se
centri en això.
Ja ha intervingut quatre vegades. Digui’m.
Pregunta el senyor FERRAN GONTÁN: (...) mantenir o el deixem pel final?
Respon el senyor ALCALDE: Com vulgui, si vol fem un debat públic pels mitjans de
comunicació. (...) Ja sé que a Vostè li interessa molt, que amb un sol regidor... No, no,
ha estat Vostè que s’ha justificat davant de tothom, m’ha obligat a contestar-li.
Finalitzades les intervencions, la PRESIDÈNCIA dóna pas a les votacions.
SOTMESA a votació la proposta, és rebutjada per set vots a favor del senyor
ALCALDE, dels regidors senyors JUAN ANTONIO MARÍN, JOSEP RANDOS i
GISELA SANTOS del grup municipal PSC-PM, la regidora senyora Ma TERESA
BUIGUES del grup municipal ERC-EV-AM, el regidor senyor JOSEP BADIA del grup
municipal PP i el regidor senyor FERRAN JIMÉNEZ, deu vots en contra de les
regidores senyores DOLORS ISART i VANESA GARCIA del grup municipal PSCPM, dels regidors del grup municipal CiU i del regidor senyor FERRAN GONTÁN del
grup municipal ERC-EV-AM, i per tant, amb el quòrum legal.

13.- MOCIÓ PER A LA DEFENSA I EL MANTENIMENT DE LA TRADICIÓ
CATALANA DELS BALLS DE DIABLES, BÈSTIES DE FOC I COLLES DE
FOC.- El senyor SECRETARI llegeix la part dispositiva de la proposta d’ els grups
municipals del PSC-PM, ERC-EV-AM, PP, CiU i el regidor senyor Ferran Jiménez:
D’ENÇÀ la primavera de 2007, la Directiva 2007/23/CE, de 23 de maig, del Parlament
europeu i del Consell sobre la posada al mercat d’articles pirotècnics ha anat generant
una inquietud creixent entre els grups de foc de Catalunya (balls de diables, bèsties de
foc i colles de foc), que temen els efectes restrictius que pugui suposar l’aplicació
d’aquest directiva.
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AQUESTA directiva té tres anys per a la seva transposició (els Estats membres han
d’adaptar i publicar com a molt tard el 4 de gener de 2010 les disposicions necessàries
per donar-ne compliment) s’adreça a la fabricació, l’emmagatzematge i, en tercer lloc,
al seu ús professional o recreatiu. És en aquest darrer punt que es perceben limitacions o
fins i tot amenaces al futur de correfocs, diables infantils o festes amb pirotècnia. La
feina feta fins avui amb l’associacionisme i el municipalisme, de costat a un bon treball
legislatiu els propers mesos, ens pot permetre superar els esculls a que la Directiva ens
aboca.
ATÈS que actualment des del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la
Generalitat de Catalunya està elaborant un document amb les consideracions que ha
d’incorporar el Reial Decret de transposició de l’esmentada directiva europea des del
punt de vista de la utilització d’articles pirotècnics en les manifestacions de cultura
popular i per tal que la transposició de la directiva europea a la normativa de l’Estat
espanyol no col·lisioni amb les nostres tradicions i costums. Un cop consensuat amb tots
els agents implicats, el farà arribar al Ministeri.
ATÈS que el Ministerio de Industria, a través del director general adjunt de Mines i cap
de l’àrea de Explosivos y Pirotecnia, ha comunicat la voluntat d’elaborar l’esborrany de
la transposició espanyola abans del mes d’abril per tal de disposar del segon semestre
per tramitar-ho com a reial decret després de passar per informació pública i el Consell
d’Estat.
ATÈS que els materials pirotècnics són utilitzats en les diferents manifestacions de
cultura popular i tradicional des del segle XIV i una presència destacada en totes les
manifestacions festives populars del municipi i de molts altres municipis de Catalunya.
ÉS per això que els grups municipals del PSC-PM, ERC-EV-AM, PP, CiU i el regidor
senyor Ferran Jiménez, a proposta del grup de diables Els Encendraires, proposen al Ple
de l’Ajuntament l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- DONAR ple suport de l’ajuntament de les Franqueses del Vallès a totes les
accions del govern de la Generalitat de Catalunya en les negociacions que porti a
terme amb el Govern Espanyol com a òrgan competent, per tal d’establir el caràcter
singular dels elements festius de cultura popular i tradicionals catalans, mitjançant una
regulació específica en l’ús dels materials pirotècnics, que garanteixi el correcte
desenvolupament de les diferents representacions festives dels grups de foc i de les
corresponents colles infantils a l’hora de transposar la citada directiva europea
2007/23/CE de 23 de maig.
Segon.- DONAR suport al manifest “per la defensa dels grups de Cultura popular i
tradicional catalana, amb ús de materials pirotècnics” de la Federació de Diables i
Dimonis de Catalunya i l’Agrupació del Bestiari Festiu i Popular de Catalunya.
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Tercer.- COMUNICAR aquesta resolució als ens competents, a la Federació de
Diables i Dimonis de Catalunya i a l’Agrupació del Bestiari Festiu i Popular de
Catalunya i al Grup de Diables Els Encendraires.
El senyor PRESIDENT obre el torn d’intervencions.
Pren la paraula el regidor senyor FERRAN GONTÁN: Voldré fer una esmena però,
primer voldria felicitar-nos tots perquè aquesta moció ve recollida des de la societat
civil, des de l’Agrupació d’Els Encendraires de Les Franqueses, que realment estan
preocupats perquè la situació amb les festes del foc a Catalunya, i País Valencià
bàsicament, però d’altres llocs de la península i d’Europa perillaven arrel d’una
directiva europea, sembla ser que això s’està encaminant bé, però cal encara fer
l’esforç.
Les esmenes, bàsicament transmetre els acords al Departament de Cultura de la
Generalitat, al Ministerio de Cultura, al Ministerio de Industria, al Director General de
Mines, i al Cap d’àrea de Explosivos y Pirotecnias de la Dirección General de Minas.
Bàsicament perquè tinguin constància que aquest Ajuntament es posiciona d’aquesta
manera.
EL senyor PRESIDENT pregunta si hi ha alguna altra intervenció al respecte, i quan
es disposa a comptar els vots, afegeix: Si, si, jo entenc que s’accepta eh, perquè és
merament donar informació a un altre òrgan dels que..., jo entenc que sí, que no hi ha
cap inconvenient.
Finalitzades les intervencions, la PRESIDÈNCIA dóna pas a les votacions.
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per unanimitat dels disset membres
assistents, sobre els disset que de dret i de fet componen la Corporació, i per tant, amb
el quòrum legal.

14.- MOCIÓ RELATIVA ALS 30 ANYS D'AJUNTAMENTS DEMOCRÀTICS.- El
senyor SECRETARI llegeix la part dispositiva de la proposta d’Alcaldia:
Els municipis democràtics complim 30 anys d’història. 30 anys en els que tots plegats
hem treballat per transformar-los i convertir-los en els espais comuns que són avui. Tant
els que van assumir la responsabilitat de la gestió municipal aquell 1979, com els que
ho han anat fent al llarg d’aquests 30 anys, ho han fet des de la vocació de servei públic
i l’entrega per complir cada any amb les noves necessitats de la ciutadania, tinguéssim o
no les competències. Des dels primers ajuntaments constituïts al 1979 fins a avui, molts
homes i dones s’han implicat i han treballat pels seus veïns i veïnes. Però el 30è
aniversari de la democràcia local és potser una bona oportunitat per reconèixer
especialment la tasca desenvolupada per aquells que van constituir els primers
consistoris. Aquells que, en un moment històric tan complicat com el que s’obria, van
construir de zero el que han estat les bases per a tota la feina posterior.
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En aquests anys hem avançat, i hem avançat molt. Però també són molts els aspectes
que queden per treballar. El més important, segurament, el del finançament. En 30 anys
de democràcia local els ajuntaments no hem viscut ni una sola revisió del nostre sistema
de finançament. Hem avançat gràcies a un nou Estatut que ens reconeix per primera
vegada competències pròpies. Però aquestes competències comporten unes obligacions
que, tot sovint, no podem assumir per manca de recursos. Els ajuntaments
reivindiquem, amb força i amb una sola veu, una nova Llei de finances locals.
Els temps i les necessitats han canviat, però si hi ha una constant en els 30 anys
d’administració local és el que mou els ajuntaments: la vocació de servei a la ciutadania.
És per això que hem de fer un pas més i fer autènticament partícips d’aquesta gestió els
nostres veïns i veïnes. Hem de treballar per apropar la política local a les persones,
apropar-los el que hem fet en 30 anys i el que volem fer en els anys que vindran. Tant el
dia del municipi com en concret la celebració dels 30 anys ha de ser una celebració
ciutadana, de la que hi puguin participar els veïnes.
Amb aquesta voluntat, l’Ajuntament aprova la següent moció:
-

Organitzar jornades de portes obertes al consistori i als edificis emblemàtics del
municipi que es considerin.
Editar material divulgatiu, com l’edició de revistes o llibres.

Aquesta Alcaldia proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- PARTICIPAR en la celebració organitzada per l’FMC i l’ACM, en
col·laboració amb la Diputació, de reconeixement de celebració dels 30 anys
d’Ajuntaments democràtics i reconeixement als electes de l’any 1979.
Segon.- DEMANAR a la Generalitat de Catalunya en nom de la Comissió Promotora
d’Electes del 1979, que concedeixi la Creu de Sant Jordi al senyor Manuel López
Lozano, que fou el primer alcalde democràtic d’Abrera durant el mandat 1979-1983.
López Lozano va ser ferit per un impacte de bala de la Guàrdia Civil mentre feia de
mediador en un conflicte laboral en una empresa del polígon industrial Can Sucarrats,
i a causa de l’impacte va quedar postrat en una cadira de rodes. Manuel López Abrera
va esdevenir un símbol de la transició política, i una motivació per a molts companys i
companyes de l’època.
Tercer.- OGANITZAR activitats informatives al voltant de la celebració per tal de
difondre i donar a conèixer a la ciutadania el paper dels ajuntaments en els darrers
trenta anys.
Al no produir-se camp intervenció, el senyor PRESIDENT són pas a les votacions.
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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.

15.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL CiU, SOL·LICITANT AL
GOVERN ESPANYOL QUE NO DEIXI FORA DE LES SUBVENCIONS DEL
0,7% DE L'IRPF LES ASSOCIACIONS I ONG's D'ÀMBIT CATALÀ.- El senyor
SECRETARI llegeix la part dispositiva de la proposta del grup municipal CiU:
L’executiu ha facilitat, recentment, a les entitats que porten a terme programes finançats
a càrrec de la convocatòria de subvencions del 0,7% de l’IRPF, un esborrany d’ordre
governamental que regula les bases per accedir a aquests ajuts. Aquesta modificació té
com a objectiu, limitar la possibilitat de sol·licitud de les subvencions, a les entitats
d’àmbit estatal i, en conseqüència, excloure de l’accés a aquests fons a aquelles que no
tinguin àmbit estatal.
Si la modificació acaba fent-se efectiva, molts programes desenvolupats per ONGs
d’àmbit català es veurien afectats. S’estima que les entitats catalanes deixarien de
percebre uns 30 milions d’euros. Molts dels programes que no podrien desenvolupar-se
estan destinats a persones que es troben en situació d’exclusió social. La maniobra és
especialment greu per un doble motiu, per una banda, per la interrelació existent entre la
decisió ciutadana d’assignar els recursos a fins d’interès social i la confiança de la seva
gestió en entitats pròximes al ciutadà, pròxima al territori. Amb la decisió del Govern
podria trencar-se aquesta interrelació. Per altra banda, la modificació és greu per la
situació de crisi que es viu. En un moment de forts i creixents necessitats socials, i
també mediambientals, és imprescindible reforçar les entitats i reconèixer el treball
positiu que realitzen, i no al contrari.
La postura del Govern contrasta, a més, amb l’aportació que des de Catalunya es porta a
terme en aquesta matèria. Catalunya és la comunitat autònoma més solidària a partir de
l’IRPF. El percentatge de declarants que any rere any decideix destinar una part de la
seva renda a altres fins d’interès social és el més elevat de totes les comunitats
autònomes, se situa sempre per sobre de la mitjana del conjunt de l’Estat.
D’altra banda, la posició del govern s’oposa a mandats aprovats en seu parlamentària i
incompleix de fet, el nou Estatut de Catalunya. Les reiterades demandes de
territorialització dels recursos obtinguts del 0,7% de l’IRPF destinat a altres fins
d’interès social, responen a aquest plantejament i s’han justificat per diverses raons:
possibilitat l’exercici de les competències exclusives de les CC.AA. en matèria d’acció
social i d’associacions i fundacions; garantir la dotació de recursos per a programes
socials d’entitats d’àmbit local i autonòmic; fer efectiu el principi de proximitat com
element rector de la política social; i vincular recaptació i distribució per evitar el
desincentiu que provoca la inexistència d’aquesta relació.
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Davant el canvi de criteris manifestat pel govern per limitar a entitats d’àmbit estatal la
possibilitat de sol·licitar subvencions a càrrec de l’assignació tributària del 0,7% de
l’IRPF, i el desajustament entre aquesta posició i les demandes efectuades pel govern de
Catalunya i les entitats del sector,
Els sotasignats proposem al Ple l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- INSTAR al govern espanyol que aturi la modificació dels requisits per
sol·licitar les ajudes destinades a fins d’interès social derivades de l’assignació
tributària del 0,7 de l’IRPF, per limitar la possibilitat de sol·licitud a les entitats
d’àmbit estatal.
Segon.- INSTAR al govern espanyol a territorialitzar per Comunitats Autònomes, els
recursos recaptats en l’assignació tributària de l’IRPF destinada a altres fins d’interès
social i a cedir a cada Comunitat un mínim del 50% de la recaptació que s’hagi
obtingut en les declaracions efectuades en el seu territori, en concepte de la citada
assignació, garantint que els recursos corresponents al referit tram siguin gestionats
íntegrament, pels respectius governs autonòmics i destinats efectivament, al Tercer
Sector.
Tercer.- DEMANAR al govern de la Generalitat de Catalunya que emprengui les
accions que siguin necessàries per tal que, sent Catalunya una de les comunitats on el
percentatge de declarants que any rere any decideix destinar una part de la seva renda
a altres fins d’interès social és el més elevat de totes les comunitats autònomes, el
govern espanyol rectifiqui la seva proposta de deixar fora de les subvencions del 0,7%
de l’IRPF les associacions i ONGs d’àmbit català.
Quart.- COMUNICAR l’adopció d’aquests acords al Govern espanyol, a la Ministra
d’Educació, Política Social i Esports del Govern espanyol, Mercedes Cabrera, al
Govern de la Generalitat de Catalunya, a les entitats municipalistes de Catalunya
(ACM i FMC) i a la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya.
El senyor PRESIDENT obre el torn d’intervencions.
Pren la paraula la regidora del grup municipal CiU, senyora NÚRIA CLAVERIA i
diu: Bé simplement comentar que tot i que aquest any, sembla que aquest tema s’ha
resolt, no ho està de cara l’any que ve i entenem que hem d’insistir perquè és bastant
injust que es produeixi d’aquesta manera, que una ONG amb seu a Catalunya, que a
més a més, en moltes ocasions està funcionant a nivell de tot l’estat, no pugui tenir
aquest tractament.
Seguidament continua el senyor ALCALDE manifestant: La nostra intervenció anava
en el mateix sentit en el fet de que, deixar constància que aquesta any és un problema
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que s’ha resolt, però que no és una solució definitiva, i que per tant estem d’acord i
votarem a favor de la moció.
Finalitzades les intervencions, la PRESIDÈNCIA dóna pas a les votacions:
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per unanimitat dels disset membres
assistents, sobre els disset que de dret i de fet componen la Corporació, i per tant, amb
el quòrum legal.

16.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL CiU, RELATIVA A LA
PARTICIPACIÓ DELS ENS LOCALS EN ELS INGRESSOS ESTATALS.- El
senyor SECRETARI llegeix la part dispositiva de la proposta del grup municipal CiU:
ATESA la crònica manca de concreció del procés de descentralització i de definició
dels serveis a prestar pels tres nivells de l’Administració pública: central, autonòmica i
local que ha penalitzat als governs locals, els quals s’han vist obligats a consolidar un
ampli ventall d’activitats i serveis a la ciutadania sense el recolzament econòmic
necessari per fer-ne front.
ATÈS que aquesta situació ha comportat un ofec econòmic i financer pels governs
locals de Catalunya i ha evidenciat clarament la insuficiència de l’actual sistema de
finançament local per poder assumir tots els serveis i competències que demanden els
ciutadans. Situació que s’ha generat, en bona part, com a conseqüència de l’escassa
participació dels municipis en els ingressos de l’Estat en comparació amb el paper
fonamental dels governs locals en la provisió pública de serveis.
ATÈS que l’actual crisi econòmica no ha fet si no agreujar encara més el desequilibri de
l’actual sistema de finançament dels municipis degut a la davallada dels ingressos
tributaris i a l’augment de la demanda de serveis socials el que provoca dèficits
pressupostaris i la impossibilitat del compliment de la Llei d’estabilitat pressupostària i
aboca a molts ajuntaments a la confecció de plans de sanejament financer.
ATÈS que una de les principals fonts de finançament amb la que compten els
ajuntaments són els ingressos provinents de la participació en els ingressos tributaris de
l’Estat i que l’Administració de l’Estat, lluny de ser sensible a les necessitats d’aquests,
ha disminuït al voltant d’un 3,5% la previsió d’avançaments de l’esmentada
participaci´per l’any 2009 respecte dels ingressos de l’exercici 2008.
ATÈS que és necessària una imminent reforma integral del sistema de finançament local
que representi un canvi de model, atesa la insostenible situació econòmica actual dels
governs locals catalans.
ATÈS que el nou model de finançament dels governs locals s’haurà de basar en la nova
definició de competències compartides entre l’Estat i la Generalitat de Catalunya en
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matèria de finançament local, previstes en els articles 218.1 i 219.1 de l’Estatut
d’Autonomia de Catalunya. Competències que abasten, entre d’altres, la capacitat de la
Generalitat de fixar els criteris de distribució de les participacions d’altres
administracions a càrrec dels seus pressupostos, així com la creació d’un fons de
cooperació local destinat als governs locals de caràcter incondicionat.
Per tot això que hem exposat, el Ple de l’Ajuntament adopta els següents:
ACORDS:
Primer.- EXIGIR al Govern de l’Estat que durant l’exercici 2009 es mantingui com a
mínim una quota igual a la corresponent a l’exercici 2008 en concepte de participació
municipal en els tributs de l’Estat.
Segon.- SOL·LICITAR al Govern de l’Estat i a la Generalitat de Catalunya una
reforma integral del sistema de finançament dels governs locals que contempli el nivell
real de prestació de serveis públics, garanteixi el compliment del principi de suficiència
financera i acabi amb el model seguit fins ara, consistent en la transferència
indiscriminada i compulsiva de competències sense la correlativa injecció de recursos
necessaris per fer-ne front.
Tercer.- COMUNICAR aquests acords al Govern de l’Estat espanyol, als grups
parlamentaris del Congrés dels Diputats i del Senat, així com als Diputats del
Parlament de Catalunya, al Departament de Governació i Administracions Públiques
i a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques.
Al no produir-se camp intervenció, el senyor PRESIDENT són pas a les votacions.
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per unanimitat dels disset membres
assistents, sobre els disset que de dret i de fet componen la Corporació, i per tant, amb
el quòrum legal.

17.- MOCIONS, 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.
Inicia el torn el regidor del grup municipal CiU, senyor FRANCESC COLOMÉ, i
planteja les següents qüestions:
Primer.- El dia vint-i-sis de febrer, en els punts quatre i cinc, la Junta de Govern Local,
va aprovar dos projectes que podrien semblar separats, però que és un sol projecte, per
imports separats per no arribar els divuit mil euros, perquè llavors ja s’ha de fer un
procediment públic o negociat, sinó per disset mil set-cents quaranta-vuit un, i disset
mil sis-cents setanta-vuit l’altre, i ho adjudica a una persona, no a una persona sinó a
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una empresa que es diu T.R.F. ARQUITECTURA, que no l’he trobada per enlloc,
però que a la proposta que nosaltres veiem de la Junta de Govern, és d’un tal Joaquim
Ferriol. Joaquim Ferriol, que tenim contractat a més a més a l‘Ajuntament, amb un
contracte administratiu. Per tant l’estem pagant doblement. La proposta és de
l’Alcaldia, no ve signada, i a més a més, hi ha un informe del senyor Interventor dient
que no hi ha consignació pressupostària. Voldria demanar explicacions d’aquesta
adjudicació, perquè nosaltres la considerem fraudulenta i és un frau de llei. Són el
mateix projecte. A un li diuen “ampliació de l’edifici”, i a l’altre li diuen “reforma”.
Però estem parlant del mateix projecte, i com molt bé sabeu, Joaquim Ferriol és exalcalde de Lliçà de Munt d’Esquerra Republicana.
Segon.- Després un prec. Vostè ho ha dit avui, fa un any de la moció de censura. Jo
avui li demano com a ciutadà de les Franqueses que plegui. Jo avui li demano com a
ciutadà de les Franqueses que dimiteixi. Jo avui li demano, vist el vist, que si té
dignitat Vostè ha de prendre decisions. I li demano com a ciutadà de les Franqueses de
tota la vida.
Tot seguit, el regidor del grup municipal CiU, senyor JOSÉ RAMÍREZ, i expressa la
següent pregunta:
Primer.- (...) Sobre l’adquisició d’aquest municipi, per aquest Ajuntament, de cinc
televisors. A la premsa ha sortit que s’han adjudicat per vint-i-dos mil euros aquests
cinc televisors. I la pregunta que jo faig és: És veritat que a més a més, cada televisor
costa mensualment dos-cents euros? És a dir, mil euros cada més que a l’any són dotze
mil euros. És a dir, dos milions de pessetes? Que multiplicat pels cinc anys de
contracte són seixanta mil euros, diez millones de las antiguas pesetas. És a dir, en
temps de crisis, com està, no solament l’Ajuntament de les Franqueses, sembla ser que
no, avui no, que l’Ajuntament de les Franqueses no té crisis. Però en temps de crisis,
és necessari l’adquisició pel poble d’aquests cinc televisors que ens costaran tres
milions de les antigues pessetes anuals. Aquesta és la pregunta.
A continuació, inicia el seu torn el regidor de CiU, senyor FRANCESC TORNÉ, i
realitza un prec:
Primer.- Bé jo no sé si faré un prec o una pregunta, però sí que li exposaré la posició
del grup de Convergència i Unió vist el resultat d’aquest Ple i vist el resultat de
l’última setmana, que realment demanarem a questa Corporació que es faci una moció
de confiança. Perquè vist que s’ha entrat en un atzucac i en un moment que aquests
pressupostos no es poden aprovar i que realment hi ha una diferència de deu a set, jo
crec que aquest grup té l’obligació de demanar-li que se sotmeti a la moció de
confiança, que es l’article 197 de la Llei Municipal, que contempla que en casos com
aquests que no es poden aprovar els pressupostos i que realment no es poden resoldre
els problemes dels ciutadans, realment se sotmeti a això, i que si Vostè no la supera
després es comença el procés d’elecció del nou alcalde. I per tant, que pel bé del
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municipi i pel bé d’aquesta Corporació, nosaltres li presentarem i espero que realment
l’ accepti.
El regidor FERRAN GONTÁN presenta les seves preguntes:
Primer.- Vist el tamany, no sé si m’atraveixo a fer preguntes. No entraré al drap, però
si que em permetrà que li contesti una cosa del que havíem dit i després entraré. Miri,
Vostè no estava convocat a la roda de premsa. Per tant, hagués estat de mala educació
aparèixer allà, és com si en una convocatòria que Vostè fa del PSC (...), per això li
vaig dir que no aparegués perquè em semblava de mala educació.
Diu el senyor ALCALDE: I no ho faig fer.
Continua el senyor GONTÁN: No, no. Va rectificar a temps. I miri, els terminis els
decideixen els Verds. Com Vostè va fer amb l’anterior Alcalde, que li va dir el dia
abans que pactarien i el dia després, cinc minuts abans de signar la moció de censura,
que renunciava a tot i anàvem per la moció de censura. Vull dir que cadascú marca els
seus terminis, i miri, va la cosa així. No entraré en més debats, perquè jo, perquè ...,
semblaria un pati d’escola, i la gent no s’ho mereix. En tot cas Vostè i jo ja hem
debatut prou i ja n’hi ha prou.
M’han arribat queixes serioses d’una cosa que malauradament ja prevèiem, que venen
d’un mal projecte, al qual no hi estàvem d’acord, però que s’ha tirat endavant i no ha
sabut parar que és el Centre esportiu de Corró d’Amunt. Hi ha problemes amb
l’aparcament, fins i tot, la gent que ve a fer les activitats allà al Centre esportiu de
Corró d’Amunt, es creu amb dret que pot aparcar sobre les voreres, de que pot
amenaçar als ciutadans de Corró d’Amunt, hi ha hagut moments fins i tot d’arribar a
les mans. Voldríem saber què es pensa fer per solucionar això.
Voldríem saber també per què no s’ha contestat a l’Associació Protectora d’Animals
Noé, de recent creació a les Franqueses, el que es registri... Han entrat dues instàncies
després de marejar-la durant setmanes, han entrat dues instàncies demanant que s’entri
al registre d’entitats. No sabem perquè no s’ha contestat cap de les dues instàncies, per
tant entenem que no estan dins del registre d’entitats. També han demanat una
subvenció per engegar l’activitat d’Associació Protectora d’Animals, que els fan falta.
Tampoc se’ls ha contestat. Voldríem saber quan se’ls contestarà, què se’ls contestarà,
perquè evidentment no són maneres de fer.
Voldríem també, i les tres últimes pel senyor Randós, hi ha dos temes bàsics. No, dues
pel senyor Randos i una pel senyor Badia. Senyor Randos, ens trobem a les
Franqueses carrers estrets, que hi ha aparcats a banda i banda, i on s’està permetent
l’entrada de camions. Exemple concret: l’altre dia el carrer Sant Jordi, aquí Corró
d’Avall, va entrar un camió, no és la primera vegada, i al carrer Sant Isidre no té espai
per girar. Allà està permès entrar a camions i no hi ha cap limitació. Demanaríem si us
plau, que es fes un anàlisis de la circulació, de la mobilitat viària al municipi, i
s’impedís el pas a camions, donant evidentment pas alternatiu en d’altres bandes, però
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en carrer que són realment conflictius, camions de certa mida, evidentment, autobusos
i tot això.
Segon.- La segona i malauradament no voldríem arribar aquí. Mai hem fet esment
d’això. Però ens trobem en una situació amb la Policia Local, en la qual creiem que no
anem pel bon camí. M’explicaré: fa un mes, més o menys, es va produir una redada a
instàncies de la Policia Local, en la que van participar..., dic redada per dir-ho
d’alguna manera, perquè la veritat no entenem per què es feia allò, en la qual van
participar els Mossos d’Esquadra i Policia Nacional, però a instàncies del cos de la
Policia Local de les Franqueses, es va tancar a Bellavista immigrants, per dir-ho
suaument. Per què només es paraven a immigrants? Tu cap aquí, tu cap allà. Tu ets
immigrant, cap aquí,..., només es feia això. L’argument que se’ns ha donat és que
feien una batuda per les drogues, o contra les drogues i el tràfic de drogues. Miri, no se
m’ha informat de que cap que no sigui immigrant hagi estat parat per mirar-li si
portava o no portava drogues. D’altra banda, no se’ls ni revisava, simplement se’ls
demanava la documentació, i és més, per tercera o quarta vegada que ja ho dic en
aquest Ple, la policia té localitzats, la Local, els Mossos, i la Policia Nacional, si us
plau apagui el micro..., Tots els cossos de Policia de l’Estat, de la Generalitat, Locals,
saben de sobres perquè tenen informació de sobres d’on són els focus, on es trafica
amb drogues il·legals en aquest país, i en aquest municipi evidentment. Si no s’intervé
en aquest sentit, l’altre és fer volar coloms o com jo dic, tenia la Policia repressora i de
lluïment. Per contra, s’estan produint reiterats robatoris a Bellavista, i a Corró
d’Amunt, alguns fins i tot amb violència, que no s’està intervenint en aquesta línia de
prevenció. No cal reprimir, cal preveure. Demanaríem, si us plau, que el senyor
Inspector es posés les piles, i sinó, fos cessat immediatament.
Tercer.- I per finalitzar, senyor Badia. Se’m va informar per part d’uns veïns que la
Riera Carbonell, d’un dia baixava aigua tranquil·lament pel tema de les pluges, i d’un
dia per un altre, aquesta aigua va desaparèixer, a la riera Carbonell a l’alçada de Mil
Pins. Voldríem saber si s’ha pogut investigar qui ha tallat aquesta aigua, perquè no és
normal que amb el volum que baixava, d’un dia per un alter desaparegui. Sabem que
hi ha captacions, no sé si legals o il·legals, però una captació que pari tota una riera,
deu n’hi dó.
La regidora senyora TERESA BUIGUES respon a la primera pregunta formulada pel
regidor del grup municipal CiU, FRANCESC COLOMÉ, en quant a la contractació de
l’empresa TRF. Senyor Colomé, veig amb alegria que coneix una llei que Vostès han
aplicat poc, i jo també li faig una pregunta a Vostè: una persona que ha estat Alcalde ja
no té dret a tenir un treball? Pregunto. I per una altra part, Vostè ha assegurat que són
dos projectes iguals, doncs bé, la nau de la Pagesia s’ha d’arreglar i és un projecte.
L’altre projecte és obrir una obra nova a la part de darrera, que no té res a veure amb la
nau de la Pagesia, si amb ús ni amb situació actuals. Són dos projectes completament
diferents. Aquí no estem partint trossos de vorera, per donar-li a la mateixa empresa.
Estem fent dos projectes diferents, i és cert, que el senyor Quim Ferriol és d’Esquerra
Republicana, i no és un tal Quin Ferriol, és el senyor Quim Ferriol. És d’Esquerra
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Republicana, treballa a l’Àrea de Pagesia, amb un contracte que Vostè coneix
perfectament, i treballa a vint hores actualment. I ha estat Alcalde, i els Alcaldes tenen
tot el dret a desenvolupar una feina. I hi ha qüestions tendencioses que es fan en les
intervencions que val la pena que reflexionem una miqueta abans. Perquè segurament
aquell Alcalde que no torna a la seva feina és que n’ha tret profit i se n’ha enriquit de
la seva acció com a Alcalde. Els Alcaldes que tornen a la seva feina mereixen tot el
meu respecte en aquest sentit. (...) Perdoni, el tipus de contracte Vostè el coneix, i si us
plau no divagui.
Afegeix sobre el mateix tema, el senyor ALCALDE: Jo la informació que tinc respecte
aquest tema és que hi ha una voluntat de fer un conveni amb la Cooperativa Agrària
per fer un molí i un forn de pa, que això va ubicat a un espai, i que hi ha un altre
conveni diferent amb la Universitat de Vic, amb la qual hi ha un edifici que va dedicat
a les pràctiques. És la informació que mi des de Pagesia se m’ha transmès al respecte,
que són dos temes diferents, un espai per desenvolupar activitats agràries relacionades
amb la Cooperativa Agrícola, i un espai que és un aulari, perquè a través del conveni
amb la Universitat de Vic, es portin a terme activitats docents.
El senyor ALCALDE dóna resposta a la pregunta formulada per regidor del grup
municipal de CiU, senyor JOSÉ RAMÍREZ: En quant els televisors, és un tema en el
que hem reflexionat molt senyor Ramírez. De fet, quan varem rebre el projecte..., això
està dins del tema de l’Administració telemàtica, de poder portar a terme activitats que
el ciutadà pugui tenir informació i pugui comunicar amb l’Ajuntament, perquè es
tracta de posar en marxa aquest projecte. Això és un projecte que es va iniciar el mes
de maig del 2008 es va fer l’aprovació inicial, i ara es va portar l’aprovació definitiva.
Això ha portat realment un debat, perquè la situació econòmica de fa un any no és la
mateixa, i amb això... Miri, nosaltres som d’una manera que quan una cosa té sentit
comú i és així, no tenim cap mena de problema en reconèixer-ho. Aleshores, jo li estic
dient ara que el moment que es va treballar aquest projecte des de l’Ajuntament, era un
moment de bonança econòmica que ara no és, i és un projecte que ens l’estem
replantejant el contracte amb aquesta empresa. De fet, la factura no s’ha pagat i no
s’ha instal·lat, però el que sí que li dic és que està plenament justificat. Una altra cosa
és que sigui una despesa que després, en l’època en la que estem, potser no té lloc i
com que és (...), ...a veurem hem de veure quina és la situació contractual, però
incorpora tota una sèrie de software, tota una sèrie de serveis, i a més a més això,
anava compensat amb ingressos publicitaris. És a dir, anava pagat amb ingressos
publicitaris. Tot això és una sèrie de software que ens ha d’indicar, per exemple, les
previsions meteorològiques, a nivell local eh, ens ha d’anar passant informació
constant. I això és el servei que es paga, la instal·lació i aquest servei. Li dic que és un
debat al que estem oberts, que em sembla molt bé que facin aquesta aportació, que ja
la van fer en el seu moment i ens va semblar correcte, i és un tema que està a debat.
D’altra banda, això diguem que és una empresa puntera en aquest sector, que és
Image, que ha sortit a la premsa comarcal, (...), sí, sí, ja n’acabarem de parlar però és
un tema que també s’ha produït aquest debat en el grup de regidors, i a nosaltres ens
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agrada que les coses es parlin, hi hagi diferents punts de vista..., no és un problema per
nosaltres això.
El senyor ALCALDE respon al prec formulat pel regidor del grup municipal CiU,
senyor FRANCESC TORNÉ, relatiu a la moció de confiança: Em sembla molt bé.
Potser Vostè creu que hi ha motius i tot, però Vostè no té la potestat per fer-ho. Si
Vostè coneix la llei, la potestat, només hi ha una persona en aquesta sala que la té. (...)
Si, però per fer-ho no. Val, val, ... Si però amb la seva intervenció m’ha semblat que
Vostè s’atribuís aquesta potestat. Que ho sàpiga, que Vostè no ho pot fer, i ja està.
Hi ha diferents temes que poden contestar els meus companys, i sinó contestaré jo més
endavant.
El regidor de Seguretat Ciutadana senyor RANDOS respon a prec formulat pel regidor
senyor FERRAN GONTÁN sobre el trànsit als carrers Sant Jordi i Sant Isidre: A
veure Ferran, sobre el tema dels camions, ho mirarem i farem les accions pertinents.
No tenia constància que entressin camions allà i no poguessin sortir, però jo crec i
entenc que si entren és per descarregar i prou. Vull dir que no entren de pas. Ho
mirarem i ja et diré el què hem fet sobre aquest tema.
El senyor RANDOS respon a la pregunta també formulada pel senyor GONTÁN sobre
la redada a Bellavista: Sobre la redada, com tu dius, la redada que hem organitzat des
de l’Ajuntament, bé des de l’equip de govern, hi ha quatre actes administratives per
temes de drogues. Que hi hagi immigrants, més o menys, no et diré que no, però a
Bellavista també n’hi ha més, no? I més a la Plaça Espanya. Però no és la nostra
intenció només anar a buscar els immigrants., vull dir. La Policia Local no pot entrar
en un pis, sense una ordre judicial, no pot entrar a buscar droga sense una ordre
judicial. L’únic que podem fer és que hi ha al carrer, d’acord? Si a Bellavista hi ha
més immigrants és que hi ha més immigrants, no que només busquem els immigrants.
Quan vulguis baixes a baix i t’ensenyo les actes administratives que hi ha per droga. I
també dir-te que els Mossos i la Policia Nacional, quan ells creuen convenient, venen
al nostre municipi a fer una redada o fer el que hagin de fer. I nosaltres hem de donar
recolzament, i no podem decidir si sí o si no.
El senyor BADIA respon a l’útima pregunta formulada pel regidor senyor FERRAN
GONTÁN sobre la riera Carbonell: Sr. Gontán, la Policia està efectuant el control
d’aquesta persona. S’ha trobat la persona que agafava aquesta aigua de la riera
Carbonell. Ha presentat un permís de l’ACA, que ho hem sabut avui, que té permís per
agafar aigua de la riera Carbonell, però no tota, però s’està encara estudiant aquest
tema. Ho hem sabut avui.
El senyor BADIA també respon a la pregunta formulada pel senyor GONTÁN sobre
l’aparcament a la zona esportiva de Corró d’Amunt: S’han posat en marxa ja els
aparcaments. Un ja funcionava, l’altre està més avall. Els cotxes no hi van, mirarem
que hi vagin i també estem en contacte davant del camp de futbol, per fer un conveni
sobre aquell terreny que hi ha, per fer més pàrking.
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EL senyor ALCALDE dóna pas a les intervencions del públic.
(...)
El senyor ALCALDE respon: del tema dels pisos, se sabe que, cualquier ciudadano
que me lo pregunte y Usted me lo ha preguntado, es un tema que lo hace Adigsa de la
Generalitat. Si, si... Nosotros no tenemos potestad para hacerlo. Hemos requerido
varias veces, hay un primer sorteo que ya se ha notificado, y sobre… Una lista de
admitidos, perdón tiene razón, que sobre cuarenta y seis pisos hay cuarenta y nueve
admitidos. Por lo tanto, va haber tres personas a las que no le corresponderá el piso.
(…) Hemos requerido repetidamente a Adigsa que hagan el sorteo. (…) Yo te puedo
garantizar que técnicos de esta casa y si vienes mañana te lo explico, están insistiendo
a Adigsa de una manera que… (…) sí sí está claro, no hace falta que hables de
partidos. En cuanto al tema de la limpieza, te agradezco que lo digas porque a veces
estas personas no nos lo comunican y no conocemos la realidad. Pues ya tomamos
nota y ya lo llevaremos a cabo.
Continua responent el senyor ALCALDE a la intervenció d’un alter ciutadà: Senyor
Pujol, en quant el conveni, jo li puc garantir que el conveni amb la segona part de la
zona esportiva, en referència al camp de futbol de Llerona estarà signat i estarà
solucionat aquest tema. Hi ha una bona entesa, un acord verbal i no hi ha cap problema
per aquesta banda. I ja el coneixerà quan es faci públic.
Afegeix el senyor ALCALDE: En quant el pressupost. És que em sorprèn que, no sé si
el públic ho sap però Vostè ha estat regidor d’aquest Ajuntament en el grup municipal
de Convergència i Unió, per tant em sorprenen determinades preguntes, perquè
concretament el camp de futbol de Llerona, ha estat un tema que l’anterior Consistori
tenia encallat de fa anys. Tant encallat que això va portar a fer una actuació il·legal de
ficar-se en un club privat i gastar-se vuitanta mil euros l’anterior Alcalde, que per això
també respondrà en els Tribunals, perquè és una actuació il·legal sense cap partida
pressupostària, en el camp d’Els Gorcs, a construir un camp de futbol allà amb el seu
enllumenat, amb tot, esperi, esperi..., Vostè no hi era perquè va sortir abans (...), també
estem investigant per què va sortir abans. (...) Si vol no dic senyor Colomé, vol que ho
digui senyor Colomé? El senyor Torné, si Vostè van aquí al Sector P, al Falgar, veuran
que en una zona verda pública, el senyor Pujol que està aquí assegut i que tant es
preocupa per Llerona, té una tanca que agafa arbres plantats per l’empresa Fomento
fins i tot, un tancat allà propi, un “xiringuito” dins de la zona verda pública amb una
tanca. (...) No no, aquesta tanca es va posar per ordre del senyor Torné, jo te la trauré
la tanca, però primer que quedi constància que allò és un “xiringuito”, allò és un
“xiringuito”, i evidentment s’estan portant a terme, però dins d’una zona verda
pública, dins del Parc del Falgar, hi ha una tanca metàl·lica que es instal·lar per ordre
de l’anterior Alcalde i no és legal. (...) Si que té a veure, té a veure molt, perquè Vostè
que no s’entenia amb el mossèn de Llerona, i nosaltres que ens em entès ara, el senyor
Pujol no deia res llavors de que no s’entenien, no deia res, no deia res que es gastessin
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vuitanta mil euros allà els Gorcs, no deia res Vostè, de forma il·legal. (...) Si Vostè no
estava a l’Ajuntament i tant li preocupava Llerona, el camp de futbol, per què no es
queixava aleshores? Per què no obria la boca? (...) No, jo estava aquí els Plens i no el
vaig veure mai queixar-se, al contrari, més aviat defensa que es gastessin vuitanta mil
euros en un lloc que és un espai privat. (...) A veure senyor Pujol, Vostè no ho ha
entès. La decisió de gastar aquests diners a Llerona és una decisió d’aquest equip de
govern, l’anterior equip de govern no la tenia, no pensava fer res allà. Per tant, és
independent d’on ens vingui el finançament. Perquè si jo aquests diners els destino a
una altra cosa, aquí em finançaré d’una altra manera, amb un PUOSC m’és igual. Vull
dir que no s’amoïni tant ni busqui tres peus al gat. Entre altres coses perquè els
membres del Club de Futbol Llerona estan contentíssims i no tenen aquesta queixa. Si,
diga’m.
(...)
Respon a un ciutadà el senyor ALCALDE: Si, si. A veure. Quan aquest Ajuntament va
assumir la responsabilitat de fer un CEIP a Corró d’Avall, això va ser perquè la
Generalitat ja havia assumit el compromís, el primer compromís que és la seva escola,
de construir el CEIP de Bellavista. Ho va aprovar una Junta de Govern de la
Generalitat del mes de juny de 2008 es va aprovar en la mateixa Junta l’Institut que
està molt endavant, i l’escola de Bellavista a la que Vostè fa referència, i després, com
ha dit el senyor Torné, es va fer l’adjudicació jo crec que a l’octubre de 2008, no el
novembre, però vaja, amb un termini d’execució de les obres de setze mesos. Hi havia
el compromís, diguem verbal, de la Generalitat de fer l’Institut i fer aquesta escola, i
quan això es va produir, va ser quan aquest Ajuntament va dir, molt bé, ja tenim un
compromís per tirar endavant i ara és quan nosaltres assumim el compromís que ve
després que és l’escola de Corró d’Avall. Amb això dels terminis, en el moment en
que la Generalitat ho ha adjudicat a Gisa, sembla que s’han perdut dos mesos, i sembla
que ara la Generalitat, el compromís que té és tenir la primera fase el novembre o el
desembre d’aquest any. Vostè com a membre de l’AMPA, jo també sóc membre del
Consell Escolar de la seva escola, com a regidor d’Educació, sap que tenim pel dia 22
una reunió amb el departament d’Educació, suposo que anirà Vostè com a membre de
l’AMPA o un altre representat del Consell Escolar, la direcció de l’escola, la direcció
de l’escola afectada, i jo mateix com membre del Consell i com a regidor d’Educació.
Vostè sap que s’ha intentat de totes maneres que estigués el setembre, com estarà
l’altra, i que la Generalitat de moment ha dit que estarà el novembre. Aquesta és la
realitat. A mi també m’hagués agradat ara fa un any saber que el novembre tindríem
les dues, la de Corró d’Avall i l’altra. Em sap molt greu que la que abans hi havia
hagut un compromís, que és la seva, quedi en segon lloc perquè aquesta empresa Gisa
ha canviat els terminis. Em sap molt de greu però que el dia 22 ens donin una resposta
i espero que hi hagi alguna possibilitat d’escorçar els terminis.
El senyor ALCALDE respon a una altra pregunta d’un ciutadà: Hem mantingut dues
reunions amb ADIF, no depèn de RENFE exactament, depèn de l’empresa
d’infraestructures ferroviàries que és ADIF. Els hem requerit per escrit també un
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parell de vegades sobre el tema de l’escala sobretot, perquè l’escala és un perill real, hi
ha una rajola que està enfonsada. Com a mínim, una que ens sembli que té més perill.
(...) En tot cas, recullo la seva proposta i per escrit endegarem les accions legals que
creiem, perquè realment la cosa... No sé si l’ultima entrevista amb Adif la varem tenir
el mes de desembre i sembla que no es fa cap actuació.(...) Per això li estic dient que
endegarem accions legals, perquè si hi ha perill..., perquè hi ha una tanca però
realment tothom se la salta la tanca i si si... (...) Té tota la raó i encara que no és
responsabilitat nostre, endegarem les accions, o com a mínim ho clausurarem d’alguna
manera. I passarem notificació a l’empresa.

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

