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!"#!$%&$'&''()$%&*$+*&$%&$*,!-./#!0&/#
Data: 22 de gener de 2009
Caràcter: Ordinari
Horari: 20:00 a 22:55 hores
*1234$'515$6,!3789$68$15$"595$"2:9;972<;51
Hi assisteixen:
ESTEVE RIBALTA SÁNCHEZ, alcalde
"#$%&'()*+)',#--%.,$/'012''345653'789:;9:76
MA2',%-%$)'(<+=<%$'&#>%*)/'?92'345653'789:;9:76
"<).')2'@)-A.'@)-,A.%B/'C12'345653'789:;9:76
@)2'*#D#-$'+$)-,'-#E)/'F392'345653'789:;9:76'
"#$%&'-).*#$'&)-G$/'HI2'345653'789:;9:76'
VANESA GARCÍA DOMÍNGUEZ, regidora
GISELA SANTOS GONÇALVES, 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
JOSEP MUNUERA MAÑEZ, interventor
LLUIS LLORET MUÑOZ, secretari

PRÈVIA
El senyor FRANCESC COLOMÉ pren la paraula i demana: Jo, abans de començar,
demanaria un aclariment! "#! $%&'()! *%+)%,")-! -! "! #./#+"#0%1! )%2%)%&,! "#! $%&'()! 3"0-"4! 5#!
$%&'()!3"0-"!%&!67"#-,",!0%!678!%$,9!")"!"!#./:7&,";%&,4!<<=!>(!"0$+)-,=!*%&'()!3"0-"=!
?$!-;@(),"&,!@%)!67%!#."+,"!)%2#%A"1!"#B7&"!+($"!@(0)-"!$%)!-&+())%+,"4!
El senyor SECRETARI respon: Està en qualitat de representant del Partit Popular de
C","#7&'"4!5#!;(,-7!D$!67%!%#!<"),-,!<(@7#")!0%!C","#7&'"!E"!0%;"&")!67%!$.-&+#(B7D$!"#!
grup mixt, o agafés la condició de regidor no adscrit, als serveis jurídics de
#./:7&,";%&,! %&$! E"! $%;F#")! 67%! &(! $.G"E-"! $%B7-,! %#! @)(+%0-;%&,! 67%! ;")+"! #"! H#%-!
I)B9&-+"!0%!<"),-,$!<(#J,-+$1!67%!D$!67%1!,(,"!%A@7#$-K!0.7&!@"),-,!@(#J,-+!$.G"!0%!2%)!";F!
"70-8&+-"1!";F!"70-8&+-"!@)8E-"!0%!#."2%+,",4!L")%;!0%;"&")-li al senyor Badia, i ens va
donar a entendre que això no!$.G"E-"!@)(07M,1!-!E")%;!0%;"&")1!$%&$%!"$$%B7)")-ho, en
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el mateix Partit Popular si pensaven donar-la o no donar-la. Si feien una lectura diferent
a la que feien els serveis jurídics, hauríem estat els primers en atorgar el que ells
diguessin si ho consideràvem correcte, si no hauríem demanat una consulta a una tercera
persona, instància o institució. Com que no ens han contestat, hem considerat que tenia
tot el dret de continuar representant, com a mínim, al grup municipal del Partit Popular.
Afegeix el senyor COLOMÉ: Per tant, si representa al grup del Partit Popular, ha de
seguir cobrant les assignacions de partit.
Contesta el senyor SECRETARI: Els serveis jurídics municipals entenem que pot
continuar cobrant sense cap inconvenient legal. Cal dir per això que el senyor Badia va
presentar una sol·licitud que, mentre no es resolgui aquest litigi, aquests diners no
$.-&B)%$$-&! "! &(;! 0%#! B)7@! ;7&-+-@"#! 0%#! <"),-,! <(@7#")4! N! 0."-AO1! %$,-+! @")#"&,! 0%#! ;%$!
0."F)-#1!-!0%#!;%$!0%!$%,%;F)%!67%!%$!E"!)%67%)-)!"#!PP, o es va demanar millor, que es va
demanar humilment al PP que si estaven en desacord amb el nostre dictamen, ens ho
fessin saber. Fins ara no hem sabut res, ni una telefonada, ni un escrit, ni res.
Continua el senyor ALCALDE: Bé, suposo que ha quedat clar per tothom. El senyor
Badia ha renunciat als ingressos que li corresponien com a grup municipal del Partit
Popular. Aquests ingressos mentre la seva situació política no es resolgui, no van enlloc
i la situació actual del senyor Badia és que el Partit Popular no ha seguit el procediment
67%!%#$!$%7$!@)(@-$!%$,",7,$!;")67%&1!67%!#-!G"&!0%!0(&")!"70-8&+-"!+(;!"!;J&-;1!-!#.G"!
0.%$+(#,")1! -! 2-&$! 67%! &(! %$! )%$(#B7-! "-AO1! &(! %$! @(,!@)%&0)%!+"@!)%$(#7+-K4!N!@%)!"67%$,!
motiu continua tal i com va ser elegit en aquest Ajuntament.
Afegeix el senyor JOSEP BADIA: I també, per anular el grup municipal del Partit
Popular de Les Franqueses, que el vaig crear jo, ho ha de dictar un jutge.
Diu el senyor ALCALDE: Silenci, si ha de dir alguna cosa digui-li per tal que #.%$+(#,-!
tothom.
El senyor FRANCESC COLOMÉ continua dient: Hi ha una cosa clara, jo demanava
#.%A@#-+"+-K4!L($,8$!;%!#.G"&!0(&"0"1!:(!:"!%&!,-&+!@)(74!

1.- APROVAR ESBORRANY ACTA SESSIÓ ANTERIOR.- El President, obre la
sessió, i a continuació es pr(+%0%-A! "! #."@)(E"+-K! -! $-B&",7)"! 0%! ! #."+,"! 0%! #"! $%$$-K!
anterior de la sessió del dia 27 de novembre de 2008.
5A@#-+"! %#! $%&'()! *5CP5Q/PNR! >.G-! G"! 07%$! ;D$! 67%! :"! G"EJ%7! $-B&",! %&! @"@%)!
convencional, que ara es passarien a signatura en paper oficial.
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No es produeix cap intervenció en aquest apartat.
5$!@)(+%0%-A1!@%)!7&"&-;-,",!0%#$!"$$-$,%&,$1!"!#."@)(E"+-K!-!$-B&",7)"!0%!#.%$F())"&'!0%!
#."+,"!0%!#"!$%$$-K!"&,%)-()4

2.- DONAR COMPTE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE
GOVERN LOCAL.- El senyor SECRETARI llegeix la part dispositiva dels Acords
adoptats per la Junta de Govern Local.
JGL 15 de gener de 2009
PROPOSTA DE SOL·LICITUD D'INCLUSIÓ EN LA CONVOCATÒRIA DE
SELECCIÓ D'ACTUACIONS DELS ENS LOCALS SUSCEPTIBLES DE
COFINANÇAMENT DEL FONS EUROPEU DE DESENVOLUPAMENT
REGIONAL PER AL PERIODE 2007-2013, EIXOS 2 I 4
LN*Q/! #.()0)%! 0%#! S%@"),";%&,! 0%! T(E%)&"+-K! -! /0;-&-$,)"+-(&$! <UF#-67%$1!
T/<VWWXVXYYZ1! 0%! [W! 0.(+,7F)%1! @%)! #"! 67"#! $."@)(E%&! #%$! F"$%$! )%B7#"0()%$! @%)!
seleccionar operacions dels ens locals susceptibles de cofinançament del Fons Europeu
de Desenvolupament Regional (FEDER) per al període 2007-2013, i es convoca el
termini de presentació de sol·licituds pel quadrienni 2007-2010, eixos 2 i 4.
LN*Q! 67%! #.%A%+7+-K! 0%! #.(F)"! \]&"! 2"$%! 0%! #"! ^(&"! %$@(),-E"! 0%! C())K! 0./E"##! -!
+(&$,)7++-K!0%#!<")+_1!$.":7$,"!"!#"!,-@(#(B-"!0."+,7"+-(&$!$7$+%@,-F#%$!0%!+(2-&"&`";%&,!
a5S5P1!0."+()0!";F!#%$!;%$7)%$!67%!@)%E%7!#.I)0)%!0%#!S%@"),";%&,!0%!T(E%)&"+-K!-!
Relacions Institucionals.
/Qb*!67%!#.%A%+7+-K!0%!#.(F)"!\P%;(0%#"+-K!0%!#"!<#"`"!0%!#.5$+()A"0()_!$.":7$,"!"!#"!
,-@(#(B-"! 0."+,7"+-(&$! $7$+%@,-F#%$! 0%!+(2-&"&`";%&,!a5S5P1!0."+()0!";F!#%$!;%$7)%$!
67%!@)%E%7!#.I)0)%!0%#!S%@"),";%&,!0%!T(E%)&"+-K!-!P%#"+-(&$!N&$,-,7+-(&"#$4
AQUESTA Alcaldia proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- $#DJD+E+,)-':9'45;:KL4M'65':9';N5ON;93P149'76'L6:6;;4M'789;3K9;4N5L'76:L'65L'
locals susceptibles de cofinançament del Fons Europeu de Desenvolupament Regional
(FEDER) per al quadrienni 2007-2010 de les actuacions següents:
)Q'EN5L31K;;4M'76':9'H59'R9L6'76':9'BN59'%LSN134O9'76'EN11M'78)O9::'4'76:'&91;2
(Q'-6TN76:9;4M'76':9'&:9U9'76':8%L;N1V97N12
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Segon.- SOL·LICITAR el cofinançament del 50% per a cada una de les actuacions
esmentades.
Tercer.- NOTIFICAR aquests acords al DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ I
ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES de la GENERALITAT DE CATALUNYA, juntament
9TW' :6L' LN:J:4;43K7L' S16L653976L' 36:6TX34;9T653' 9' 319OYL' 76' :86V319563' 76' :6L'
administracions catalanes.
Quart.-' *#.)-' E#@&,%' 789quests acords a la propera sessió que celebri el Ple de
:8)ZK539T6532

JGL 15 de gener de 2009
PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB LA
DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE
D'INTERVENCIÓ INTEGRAL DEL BARRI DE BELLAVISTA
ATÈS que la Junta de Govern Local, en sessió de 12 de juny de 2008, va acordar, entre
0."#,)%$1! "@)(E")! #."0G%$-K! 0%! #./:7&,";%&,! 0%! #%$! a)"&67%$%$! 0%#! L"##8$! al Conveni
marc de la Diputació de Barcelona c/)%"!0.N&2)"%$,)7+,7)%$1!d)F"&-$;%!-!e"F-,",B%- per
"! #"! @)%$,"+-K! 0."$$-$,8&+-"! -! +((@%)"+-K! ,8+&-+"1! :7)J0-+"! -! %+(&O;-+"! %&! #%$! 9)%%$! 0%!
@)(;(+-K! -! B%$,-K! 0%! #.7)F"&-$;%1! #.G"F-,",B%! -! 0."#,)%$! "+,-E-,",$! +(&&%A%$! (!
)%#"+-(&"0%$1! "-AJ! +(;! %&! #.9)%"! 0.-&,%)E%&+-K! %&! #%$! "+,-E-,",$! -! -&$,"#f#"+-(&$!
productives.
VIST el Decret 369/2004, de 7 de setembre, pel qual es desenvolupa la Llei 2/2004, de
4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles, que requereixen atenció especial.
VIST el Document de desenvolupament del Conveni marc que inclou les condicions
0.%A%+7+-K! -! %#! @)(B)";"! 0%! ,)%F"##! 67%! ,D! @%)! (F:%+,%! #."$$-$,8&+-"! 0%! #"! S-@7,"+-K! 0%!
3")+%#(&"1! ;-,:"&`"&,! #"! T%)8&+-"!0%!*%)E%-$!0.e"F-,",B%1!d)F"&-$;%!-!/+,-E-,",$1!@%)!"!
#"! )%0"++-K! 0%#! @)(:%+,%! 0.N&,%)E%&+-K!N&,%B)"#!0%#!3"))-!0%!3%##"E-$," de les Franqueses
del Vallès, a presentar a la convocatòria de subvencions del Departament de Política
Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya per al 2009, per al foment
0%#!@)(B)";"!0%!F"))-$!-!9)%%$!7)F"&%$!67%!)%67%)%-A%&!0.",%&+-K especial.
LN*Q!#.-&2();%!%;8$!@%)!#.-&,%)E%&,()!;7&-+-@"#4!!
/gd5*Q/!/#+"#0-"!@)(@($"!"!#"!h7&,"!0%!T(E%)&!H(+"#!#."0(@+-K!0%#$!$%Bi%&,$
ACORDS:
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Primer.- APROVAR el conveni de col·laboració amb la DIPUTACIÓ DE BARCELONA
per a la redacció del Projecte 78+5361O65;4M' +536[19:' 76:' (9114' 76' (6::9O4L39' 76' :6L'
Franqueses del Vallès.
Segon.-'+.$,)-'9':845361O653N1'TK54;4S9:'7N391'LKR4;4653T653':9'S913479'S16LLKSNL3X149'
;N116LSN5653'76:'S1NZ6;36'76:'S16LLKSNL3'76':86V61;4;4'?\\]2
Tercer.-''^)E<D,)-':8):;9:76'tan àmpliament com sigui possible, per tal de signar els
documents que siguin necessaris per tal de fer efectiu els anteriors acords.
Quart.-' .#,+^+E)-' 9_K6L3L' 9;N17L' 9' :9' *4SK39;4M' 76' (91;6:N59/' 9:' ;9S' 78`169' 76'
Planificació Econòmica i Règim Interior i 9:' ;9S' 76' :8`169' 76' &N:a34;9' ,61143N149:' 4'
#W19'&bW:4;9'76':8)ZK539T6532
No es produeix cap intervenció en aquest apartat.
3.- SOL·LICITAR LA INCLUSIÓ DE DIVERSOS PROJECTES EN EL FONS
ESTATAL D'INVERSIÓ LOCAL.- El senyor SECRETARI llegeix la part dispositiva
0%!#"!$%Bi%&,!@)(@($,"!0%!#./#+"#0-"R
VIST El Reial Decret-Llei 9/2008, de 28 de novembre, pel qual es crea un Fons Estatal
0.N&E%)$-K! H(+"#! -! 7&! a(&$! 5$@%+-"#! 0%! #.5$,",! @%)! "! #"! 0-&";-,^"+-K! 0%! #.%+(&(;-"! -!
#.(+7@"+-K! -! $."@)(E%&! +)80-,$! %A,)"()0-&aris per atendre al seu finançament, publicat al
Boletín Oficial del Estado (BOE) núm. 290, corresponent al dia 2 de desembre de 2008.
/Qb*!67%!#.(F:%+,%!0%#!a(&$!5$,","#!0.N&E%)$-K!H(+"#!D$!%#!2-&"&`";%&,!0%!#"!)%"#-,^"+-K!
0."+,7"+-(&$! 7)B%&,$! %&! #.9;F-,! ;7&-+-@"#! %&! ;",8)-"! 0.-&E%)$-(&$! %$@%+-"#;%&,!
B%&%)"0()%$! 0.(+7@"+-K1! +(&+)%,";%&,! (F)%$! 0%! +(;@%,8&+-"! ;7&-+-@"#! 0%2-&-0%$! "!
#."),-+#%!j!0%!#"!H#%-!0%!C(&,)"+,%$!0%#!*%+,()!<UF#-+1!0%!&(E"!@#"&-2-+"+-K!k#.%A%+7+-K!0%!
les quals no estigui prevista en el!@)%$$7@($,!0%!#."&'!XYYlm!-!0.%A%+7+-K!-;;%0-","4
ATÈ*! 67%! #.-;@(),! ;9A-;! 0%! 2-&"&`";%&,! @%)! @"),! 0%#! a(&$! 5$,","#! 0.N&E%)$-K! H(+"#!
per al municipi de les Franqueses del Vallès és de 2.889.333 n4
Q5>N>Q! 5>! CIo<Q5! #"! E(#7&,",! 0."67%$,! /:7&,";%&,! 0.%A%+7,")! %#$! @)(:%+,%$! 67%!
$.-&0-67%&!"!+(&,-&7"+-K1!-!67%!+(mpleixen els requisits establerts per a les obres objecte
0%!2-&"&`";%&,!@%#!a(&$!5$,","#!0.N&E%)$-K!H(+"#1!$%B(&$!%#!P%-"#!S%+)%,-Llei 9/2008 de
28 de novembre esmentat:
!"Projecte de remodelació del carrer Aragó, en el tram comprès entre el carrer
Cardede7! -! #"! @#"`"! 5$@"&'"1! 0."67%$,! ,%);%! ;7&-+-@"#1! @%)! 7&! -;@(),! 0%!
314.472,38 n!kNL/!-&+#òs).
!"Projecte de r%;(0%#"+-K!0%#!,)";!0%!#"!+"))%,%)"!0%!P-F%$1!%&,)%!#./:7&,";%&,!-!#"!
<#"`"! T"70J1! @%)! "! #"! 2();"+-K! 0.7&"! )";F#"! @%",(&"#1! @%)! 7&! -;@(),! 0%!
1.232.965,51 n!kNL/!-&+#òs).
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!"Projecte de remodelació del tram de la carretera de Ribes, entre la plaça de
#.5$+()A"0()!2-&$!"!#"!P(&0"!>()0 , per un import de 560.975,49 n!kNL/!-&+#òs).
!"Projecte de remodelació del camp de futbol de Llerona, per un import de
484.933,22 n!kNL/!-&+#òs).
!"<)(:%+,%! 0."0%67"+-K! 0%! #"! <#"`"! o":()! 0%! 3%##"E-$,"1! @%)! 7&! -;@(),! 0%!
295.985,90 n!kNL/!-&+#òs).
/gd5*Q/!/#+"#0-"!@)(@($"!"#!<#%!0%!#./:7&,";%&,!#p"0(@+-K!0%#$!$%Bi%&,$
ACORDS:
Primer.-'$#DJD+E+,)-':9'45;:KL4M'65'6:'^N5L'%L3939:'78+5versió Local els projectes que
L84574_K65'9';N5345K9;4Mc''
!"Projecte de remodelació del carrer Aragó, en el tram comprès entre el carrer
E917676K' 4' :9' S:9U9' %LS95d9/' 789_K6L3' 361T6' TK54;4S9:/' S61' K5' 4TSN13' 76'
314.472,38 e'f+>)'45;:òs).
!"Projecte de remodela;4M'76:'319T'76':9';91163619'76'-4W6L/'65316':8)ZK539T653'4'
:9' &:9U9' =9K7a/' S61' 9' :9' RN1T9;4M' 78K59' 19TW:9' S693N59:/' S61' K5' 4TSN13' 76'
1.232.965,51 e'f+>)'45;:òs).
!"Projecte de remodelació del tram de la carretera de Ribes, entre la plaça de
:8%L;N1V97N1'R45s a la Ronda Nord , per un import de 560.975,49 e'f+>)'45;:òs).
!"Projecte de remodelació del camp de futbol de Llerona, per un import de
484.933,22 e'f+>)'45;:òs).
!"&1NZ6;36' 78976_K9;4M' 76' :9' &:9U9' @9ZN1' 76' (6::9O4L39/' S61' K5' 4TSN13' 76'
295.985,90 e'f+>)'45;:òs).
Segon.- TRAMETRE a la SUBDELEGACIÓ DEL GOVERN la sol·licitud de
finançament per a cada projecte, per via electrònica, juntament amb la resta de
documentació requerida.
H"!<P5*NSb>CN/!(F)%!%#!,()&!0.-&,%)E%&+-(&$4
Pren la paraula el regidor de CiU, $%&'()!o/PQq!PI*r*R!3D1!"-AO!$.G"!@(),",!+)%-%;!
que bastant malament. Primer, aquest migdia no hi havia les quantitats que pujaven
aquests projectes, aquesta petició que es demana, ara han aparegut, la proposta està
sense signar. No hem pogut veure cap pro:%+,%1!$7@($(!67%!%&+")"!$.G"&!0%!2%)4!N!$-!E(#!
podem parlar un per un: la Remodelació del Carrer Aragó, entre el carrer Cardedeu i
plaça Espanya, no fa gaires anys que es va fer nova, entenem que potser hi hauria coses
més prioritàries que tornar a fer aquest tram. El de la carretera de Ribes, tant el primer
,)";! +(;! %#! 0%! ;D$! "E"##1! E(#0)J%;! $"F%)! 2-&$! "! 67-&! @7&,! $.G"! ,-&B7,! %&! +(;@,%! #"!
@"),-+-@"+-K! +-7,"0"&"! 0%! #"! +(&$7#,"! 67%! %$! E"! 2%)! "! +(;%&`";%&,$! 0."&'4! /! E%7)%! $-!
$.G"! ,-&B7,! %&! +(;@,%! (!&(!%#!67% els ciutadans de Les Franqueses van opinar, per que
&($"#,)%$!&(!&.G%;!E-$,!+"@!0."67%$,%$!%&67%$,%$4!5#!0%#!+";@!0%!27,F(#!0%!H#%)(&"1!&(!
,%&-;! )%$! "! 0-)1! G-! %$,%;! 0."+()01! -! #./0%67"+-K! 0%! #"! <#"`"! o":()1! %&$! "B)"0")-"! $"F%)!
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què vol dir això. És una plaça que no fa gaires anys també es va fer nova, el senyor
Valencia la va tornar a fer nova, i ara tornem a gastar diners allà. Són uns diners que
E%&%&! 0%! #.5$,",1! 0%#! o-&-$,%)-1! 67%! $K&! @%)! 2(;%&,")!#"!2%-&"!%&!"67%$,"!8@(+"!0%!+)-$-!
que pinta malament. Entenem que estem gastant diners en coses que potser no són
@)-()-,9)-%$1!@(,$%)!G"7)J%;!0."&")!;D$!@%)!%67-@";%&,$1!(!"#,)%$!(F)%$!67%1!&(!,()&")!"!
)%2%)!"67%##%$!67%!&(!2"!;"$$"!"&'$!$.G"&!2%,!&(E%$4!
Continua el senyor FERRAN GONTÁN dient: Em fa gràcia això dels equipaments, per
67%!@(,$%)!"!H#%)(&"!2"!2"#,"!7&!,%",)%!"70-,()-1!0."67%$,%$!0-;%&$-(&$!@%)O4441!E%&-&,!0%!
67-! E%! ,";@(+! D$! 0.%$,)"&'")4! <%)O! %&! +%),%$! +($%$! G-! %$,%;! 0."+()04! >($"#,)%$! &(!
considerem prioritàries certes obres, el camp de futbol d%! H#%)(&"! @(,$%)! D$! #.U&-+! 67%!
%$,")%;!,(,$!0."+()01!@%)O!&(!%&,%&%;!%#!0%#!+"))%)!/)"BK1!&(!%&,%&%;!,";@(+!%#!0%!#"!
carretera de Ribes, i en quant a participació ciutadana, primer caldria preguntar als
ciutadans de Les Franqueses si cal, tenen la necessitat o ho consideren una prioritat
començar a remodelar la carretera de Ribes i convertir-la en una rambla. Per que el què
he palpat jo aquests dies és que ningú té aquesta necessitat, ni van pel carrer demanant
67%!$.G"!0%!)%;(0%#")!#"!+"))%,%)"!0%!P-F%$4!<er tant, creiem que no tocaria, tot i que el
2-&"&`";%&,! D$! +(;@#%),! @%)! @"),! 0%#! o-&-$,%)-! 0./0;-&-$,)"+-(&$! <UF#-67%$1! @%)O!
$"F%&,!+(;!E"!%#!$%+,()!0%!#"!,(,A"&"1!"E7-!E"#!0%7!-!0."67J!0%7!0-%$!E"#0)9!0%7!!-!;-B!-!
0."67J! "! 0%7! 0-%$! @(,$%)! E"#0)9!E-&,-i-c-&+4!<%)!,"&,1!+)%-%;!67%!&(!$.G"7)-%&!0.%&B%B")!
tres de les quatre obres que hi ha.
Pren la paraula en senyor FERRAN JIMÉNEZ, i manifesta: Tal com dieu que les
inversions no són prioritàries, en canvi tenim un acord en comú amb la gespa del camp
de futbol, entenc que aquest matís podríem també posar-lo en el global, per que
probablement no sigui una qüestió de primera necessitat, si hi ha equipaments sobrats.
Però jo crec que hi ha oportunitats que passen un cop. Aquesta situació de que hi hagi
un finança;%&,!%A,)"()0-&")-!@%)!@"),!0%#!o-&-$,%)-1!0%#!T(E%)&!0%!#.5$,",1!&(!%$!,()&")9!
a produir, i és en unes condicions determinades. Per tant, entenc que qüestions que ens
0(&%&! #.(@(),7&-,",! 0%! 0%-A")! 0.-&E%),-)! %&! #"! @)O@-"! "0;-&-$,)"+-K! #(+"#! -! @(0%)! B"70-)
0."67%$,$! -;@(),$! @%)! "#,)%$! 6i%$,-(&$1! "2"E()-)"&! 67%! "67%$,%$! -&E%)$-(&$! $-! &(! ")"!
aquest any, en propers anys, es puguin destinar a qüestions socials que és el que
0%;"&")%;! "! #.%67-@! 0%! T(E%)&4! 5&! 67"&,! "#! ,%;"! 0%#$! @)(:%+,%$1! &(;D$! 2")D! 7&"!
menció amb la Remodelació del primer tram de la carretera de Ribes. Moltes vegades
%$,%;!@")#"&,!0%!67%!"!C())K!2"!2"#,"!7&"!0-B&-2-+"+-K!@%)!0(&")!7&!$%&,-,!0.7&!+%&,)%!0%!
poble. Crec que és una oportunitat poder fer aquesta modificació per crear un centre de
trob"0"1! 0%! )%7&-K1! (! 2-&$! -! ,(,! 0%! 0-&";-,^"+-K! 0%! #.%&,()&1! @(0%&,! 2%)! ;"&-2%$,"+-(&$!
públiques, podent fer exposicions, i diferents qüestions. A més a més, que tinguem un
@"$$%-B1!67%!#"!B%&,!@7B7-!B"70-)!0.7&!<"$$%-B!-!&(!+(;!7&"!"E-&B70"!Q"B";"&%&,!67%!
no podem ni passar pel mig ni per les voreres. I per tant, considero que aquesta ocasió
D$! #.(+"$-K! 0%! 2%)! 7&"! 6i%$,-K! ";F! 7&"! F(&"! (@(),7&-,",4! 5#! 67%! $J! 67%! E7##! 2%)! D$! 7&"!
+(&$-0%)"+-K4! h"! $D! 67%! G-! G"! 7&! ,%;@$! @%)! @)%$%&,")! ,(,$! "67%$,$! @)(:%+,%$! -! $.G"! de
complir aquests terminis oficials. I també sé que després es podran fer modificacions
dels projectes, ara cal que es presentin perquè siguin aprovats, i assignades i
+(&$-B&"0%$!#%$!@"),-0%$4!L7##!67%!%$!,-&B7-!%&!+(;@,%!#"!+"@"+-,",!0."@")+";%&,$!0%!#" z
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(&"4! <%)! ,"&,1! 0%;"&(! 67%! "! @"),-)! 0%! #."@)(E"+-K! 0."67%$,%$! -&E%)$-(&$1! $.%&+%,-! 7&!
0-9#%B!@%)!@(0%)!+(&+)%,")!;D$!"67%$,%$!$-,7"+-(&$!-!&(!@%)0)%!+"@!@#"`"!0."@")+";%&,1!"!
ser possible, que es puguin incrementar.
Continua el senyor ALCALDE responent:! <)-;%)! 0%! ,(,! ;."B)"0")-"1! $%&'()! *%+)%,")-1!
67%! +(&$,D$! %&! "+,"! #.(@($-+-K! 0%#! $%&'()! o"),J! P($9$! "! -&E%),-)! "67%$,$! 0-&%)$! %&! #"!
carretera de Ribes i en el carrer Aragó de Bellavista, i en la Plaça Major. Així ho ha dit,
ha dit que no era la prioritat i!67%!#-!$%;F#"E"!67%!"67%$,$!0-&%)$!&(!G"E-%&!0."&")!"67J4!
Primera cosa, que consti en acta la seva intervenció literalment.
En segon lloc, aquests projectes, Vostès han dit que no hi havia equipaments, i el camp
de futbol de Llerona és un equipament important. Un problema que Vostès no tenien
resolt, i nosaltres hem resolt amb celeritat, amb eficàcia, i podran gaudir la gent de
H#%)(&"1!0."67%$,!+";@!0%!27,F(#4!/67%$,$!@)(:%+,%$!67%!$."@)(E%&!"E7-!-!67%!%$!@(),%&!
al Ministeri, tenen molt més contingut social del que Vostès hi veuen, o no sé si és que
&(! %#! E(#%&! E%7)%4! H"! 6i%$,-K! 0%! 3%##"E-$,"4! 5&! %#! @7&,! "&,%)-()! 0%! #.()0)%! 0%#! 0-"! G%;!
aprovat la inclusió de Bellavista en la Llei de barris de la Generalitat de Catalunya, i
això vol dir un projecte integral de remodelació. I això vol dir una inversió en els
@)(@%)$!67",)%!"&'$!67%!@(,!"))-F")!2-&$!%#$!E-&,!;-#-(&$!0.%7)($4!<%)!,"&,1!:(!%$@%)(!67%!
sàpiguen veure que totes aquestes intervencions tenen una finalitat que no és la
purament urbanística. La Remodelació del carrer Aragó va lligat a una segona fase que
%$!2")9!%#!XY[Y1!67%!D$!#."0%67"+-K!0%!#"!<#"`"!0.5$@"&'"4!5$,%;!@")#"&,!0%!#"!^(&"!;D$!
0%B)"0"0"! 0%#! &($,)%! ;7&-+-@-1! @%)! ,"&,1! #"! 2-&"#-,",! 0."-AO! &(! D$! B"$,")! %#$! 0-&%)$! %&!
pedres, sinó és dignificar les zones més degradades del municipi. Pel què fa a la
carretera de Ribes, em sembla que ho ha dit el senyor Jiménez també, també intenta
)%$(#0)%! 7&! @)(F#%;"! 7)F"&J$,-+! %&! "67%$,! +"$! 0%! C())K! 0./E"##! 67%! D$! %#! +)%-A%;%&,!
desordenat que ha tingut el poble!0%!C())K!0./E"##1!"!,)"ED$!0%#!67"#!&(!$.G"!B%&%)",!7&!
%$@"-!+%&,)"#4!N!#"!+"))%,%)"!0%!P-F%$!$%)9!"67%$,!%$@"-!+%&,)"#4!L($,8!G"!@)%B7&,",!$-!$.G"!
portat el procés participatiu. Avui mateix han sortit unes cartes per tots els ciutadans de
Les Franqueses %&!%#!67"#!$%.#$!%A@#-+"!,(,$!%#$!%#%;%&,$!0."67%$,!@)(+D$!@"),-+-@",-7!67%!
$.G"&!)%+(##-,!-!$%.#$!G"!+(&E(+",!"!7&"!)%7&-K1!")"!&(!)%+()0(!#"!0","1!%;!$%;F#"!67%!D$!
dijous que ve, per participar en aquest projecte i per fer més aportacions. Per tant, és un
@)(:%+,%!67%!$.G"!2%,!0%!2();"!@"),-+-@",-E"4!!
Apunta el senyor MARTÍ ROSÀS dient: Que constin les paraules que he dit jo, no les
que ha dit Vostè. Si un cas, les ha dit Vostè. Suposo que ha quedat recollit el què he dit
:(! "F"&$4! h(! &(! 0-+! 67%! ;.G-! (posi, jo dic que potser hi ha projectes que serien més
@)-()-,")-$1! &(! D$! 67%! ;.G-! (@($-4! L")%;! $%)! &($"#,)%$! %#$! 67%! E")%;! %&B%B")! %#! @)(+D$!
de participació de la carretera de Ribes. Ens hauria agradat veure aquests projectes,
veure un avantprojecte, o veure un croquis. I en quant al què ha dit del creixement
0%$()0%&",1!D$!,(,!"#!)%ED$4!/67%$,$!"&'$!%#!678!$.G"!2%,!G"!%$,",!()0%&")4!/F"&$!&(;D$!
teníem una carretera que travessava de La Garriga a Granollers, i tot el demés eren
bolets. I ara hi ha uns carr%)$! 67%! ,%&%&! +(&,-&7M,",4! 5&! 67"&,! "! #.%$@"-! +%&,)"#1! :(! +)%+!
67%!#"!<#"`"!0%!#./:7&,";%&,!G(!D$1!#"!<#"`"!0%!#.5$@(#$"0"!G(!D$1!"!C())K!0./E"##4!/-AO!
&(! %A-$,-"1! "-AO! %$! E"! 2%)! %&! %#! $%7! 0-"1! -! +)%+! 67%! $K&! 7&$! %$@"-$! 67%! 67"&! $.G-! 2"&!
activitats, ho dem($,)%&4! N! %&! 67"&,! "#! 67%! L($,8! 0-7! 67%! $.G"&! %&E-",! +"),%$! "! ,(,$! %#$!
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ciutadans, em sembla molt bé, però ho trobo una falta de sensibilitat vers els grup de
#.(@($-+-K4! >($"#,)%$1! +"0"! +(@! 67%! 28-%;! 7&"! +(&$7#,"! (! G"EJ%;! 2%,! "#B7&"! %A@($-+-K1!
primer ho fè-%;! ";F! %#$! )%B-0()$! 0%! #.(@($-+-K! -! 0%$@)D$! G(! 28-%;! "! #%$! %&,-,",$! -! "#!
públics i els ciutadans en general.
Li replica el senyor ALCALDE: Li recordo que Vostè ja rebut una convocatòria pel
proper dimarts, per estar informat sobre la Llei de Barris i e#! @)(B)";"! 0.-&,%)E%&+-K!
integral a Bellavista.
Contrarreplica el senyor ROSÀS: Diu que han sortit unes cartes?
Respon el senyor ALCALDE: Això no sé si està fins i tot a la pàgina web, però bé...ja
ho mirarem. En tot cas, si quan acabi el Ple es vol quedar o venir demà al matí, podrà
veure aquests projectes, no tenim res a amagar.
Pren la paraula el senyor FERRAN GONTÁN: Senyor Martí Rosàs, deuria ser altres
)%B-0()$! 0%! #.(@($-+-K! 67%! +(&E(+"E%&1! @%)678! :(! &(! )%+()0(! 67%! %;! +(&E(67%$$-&! "!
gaires coses. ?$! ;D$1! &(! %;! +(&E(+"E%&! "! B"-)%FD! )%$4! <%)O! "! F"&0"! 0."-AO1! E%&-;!
0.7&"! +7#,7)"1! ,)-$,";%&,! 0%! #"! +7#,7)"! 2)"&67-$,"! %&! #"! 67%! #.(F)"! @UF#-+"! %)"! %#! \&(! E"!
;s$_4!N&"7B7)")!@"&,"&$!%)"!%#!;D$!-&+)%MF#%!67%!%$!2%-"!%&!"67%$,!;K&4!N!G-!G"!,-+$!67%!
no ens hem pogut treure de sobre malauradament. Jo crec que segons avanci la distància
amb el franquisme, això ens ho traurem de sobre, o aquesta és la meva esperança, però
#.(F)"!@UF#-+"!&(!G-!G"!;"&%)"4!/67%$,!D$!7&!,-+!;(#,!B)($1!-!2%)!(F)"!@UF#-+"!D$!29+-#!0%!
ve&0)%!-!2-&$!-!,(,1!$.")B7;%&,"1!+(G%$-K!$(+-"#4!3D1!@%)!&($"#,)%$!#"!+(G%$-K!$(+-"#!D$!7&"!
"#,)"! +($"1! -! #.(F)"! @UF#-+"! D$! #"! +(&$%6i8&+-"! 0%! #"! +(G%$-K! $(+-"#1! &(! #.-&-+-"0()! 0%! #"!
+(G%$-K! $(+-"#1! &-! #"! U&-+"! &-! ;-##()! ;"&%)"! 0."+(&$%B7-)-G(4! Q";FD! ;."B)"daria saber,
$-!%&!"67%$,"!+"),"!67%!$.G"!%&E-",!"#$!+-7,"0"&$!@%)!@"),-+-@")1!-B7"#!67%!E"!2%)!#."&,%)-()!
govern, hi ha la pregunta de si creuen que és necessari aquest projecte, engegar aquesta
remodelació. Perquè jo crec que és la clau de la participació ciutadana, preguntar primer
als ciutadans si veuen la necessitat. Perquè si no veuen la necessitat, igual són sis, set,
vuit, deu, disset regidors els que veiem la possibilitat, però la resta de ciutadans no la
veuen la necessitat. I per tant la participació ciutadana començaria aquí, no saber si els
arbres en agraden més de color de rosa o de color verd. Ho podem maquillar tant com
vulguem, podem posar els llaços dels colors que vulguem, la cel·lofana del color que
vulguem, però la base és preguntar al ciutadà si creu necessari remodelar ara, en aquests
moments la carretera de Ribes, com una cosa prioritària. Si el ciutadà diu que sí, els
regidors a complir, no queda més, ara si el ciutadà diu que no, què? Tirarem també
endavant? Aquests tics del franquis;%!$(F)%,(,!";F!#.(F)"!@UF#-+"!%&$!#.G"7)J%;!0."&")!
traient ja tots plegats.
Intervé el regidor de CiU senyor FRANCESC COLOMÉ: Un petit matís. Vostè ha dit
$%&'()! P-F"#,"1! %&! %#! ,%;"! 67%! &(! %$,%;! 0."+()0! -! 67%! +(&$,-! %&! "+,"! 67%! &(! %$,%;!
0."+()0!%&!+%),$ projectes, això ho podrà veure en el vostre vot. Si nosaltres votem que
&(1!D$!67%!&(!%$,%;!0."+()0!%&!"67%$,$!@)(:%+,%$4!5&+")"!$-!E(,%;!%&!7&!"#,)%!$%&,-,1!E(#!
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dir que creiem que aquests diners benvinguts són, encara que nosaltres possiblement
féssim alguna altra cosa.
Continua el senyor MARTÍ ROSÀS: Només perquè ha fet la menció el senyor Gontán
que no el convocàvem, o vol dir que Vostè deia que no podia venir per la feina. Només
era això. (...). No, no, convocàvem per la tarda. (...). I posteriorment $%.#! E"!+(&E(+")!
més tard. (...)
Pren la paraula el senyor ALCALDE: Vàries coses. Parlava Vostè de la participació
ciutadana. Un dels elements que hem recollit amb la nova proposta de Remodelació de
la carretera de Ribes, que ja estat fet a partir de la participació ciutadana, és que la
@(F#"+-K! ;":()-,9)-";%&,! $.G"! ;"&-2%$,",! "! 2"E()! 0%#! 0(F#%! $%&,-,! 0%! #"! +"))%,%)"! 0%!
P-F%$4! L($,8$! G"E-%&! @)%$%&,",! 7&! @)(:%+,%! 67%! ,%&-"! 7&! $(#! $%&,-,4! *.G"! 0%;($,)",! 67%!
això no era viable, que això seria un col·lapse per la circulació, i a més a més, els veïns
majoritàriament han manifestat que volien mantenir el doble sentit de la carretera de
P-F%$1! -! "-AJ! G(! 2")%;4! S."#,)"! F"&0"1! L($,8$! ,)(F%&! "! 2"#,")! %67-@";%&,$4! 5&! F)%7!
comunicarem a la població que aquest Ajuntament construirà una nova escola al
;7&-+-@-4! H"! T%&%)"#-,",! $.G"! +(;@)(;8$! "! +(&$,)7-)! 7&"! %$+(#"! "! 3%##"E-$,"4! H"!
T%&%)"#-,",!$.G"!+(;@)(;8$!-!:"!G(!%$,9!2%&,1!,";FD!!@%#!$%,%;F)%!0%!XYYl1!"!2%)!7&!&(7!
Institut. I aquest Ajuntament té previst obrir el proper mes de setembre una nova escola
"! C())K! 0./E"##4! *-! "-AO! &(! D$! ,)%F"##")! @%#$! %67-@";%&,$! -! ,)%F"##")! @%)! #.9;F-,! $(+-"#1!
no sé què més volen, perquè torna a ser una cosa que Vostès tenien pendents, que
Vostès, amb tots els anys de Govern, no havien fet, i que amb uns pocs mesos hem
@(B7,! )%$(#0)%1! -! C())K! 0./E"##! ,-&0)9! #.%$+(#"1! -B7"#! 67%! #"! ,-&0)9! 3%##"E-$,"1! -! ! %#!
;7&-+-@-! ,-&0)9! #.N&$,-,7,! 67%! %$! ;%)%-A4! <%)! ,"&,1! &(! %$! 2-67-! "! #"! F(+"! ,"&,! @")#")!
0.%67-@";%&,$1! @%)678! :(! +)%+! 67%! 2"#,"! "! #"! E%)-,",1! perquè el que realment estava
;"&+",!0.%67-@";%&,$!%)"!#"!$%E"!@#"&-2-+"+-K4!5&!67"&,!"#!,%;"!0.(F)"!@UF#-+"!67%!0-7!
el senyor Gontán, si Vostè considera que obra pública és guanyar vuit mil metres de
zona verda, de zona de vianants, de restricció de la circulació dels cotxes al centre de
C())K!0./E"##1!$-!"-AO!D$!7&"!"+,7"+-K!0%!@%0)"1!0%!+-;%&,1!0%7!$%)!%#!$%7!@7&,!0%!E-$,"1!-!
em sembla que la població majoritàriament està a favor i agrairà guanyar aquest espai al
+($,",!0%!#./:7&,";%&,!!-!"#!+%&,)%!0%!C())K!0./E"##4!5$,-+!0-%&,1!;D$!0%!E7-,!;-#!;%,)%$!
67"0)",$! 0%! ^(&"! E%)0"1! 0.%$@"-! @%#$! E-"&"&,$1! 0.%$@"-! 0%! ,)(F"0"1! 0.%$@"-! #U0-+1! @%)!
2%$,%$1! @%)! ;%)+",$1! %,+1! %,+1! -! "-AO! %$! B7"&'"! "#! +%&,)%! 0%! C())K! 0./E"##4! *()@)8&! 67%!
Vostè això ho qualifiqui de ciment, de..., ha parlat fins i tot de pantans. Em sembla que
#"! B%&,! &(! #.%&,D&! "! L($,8! 67"&! 0-7444! ?$! #"! ;%E"! (@-&-K! -! @%&$(! 67%! #-! @7+! ;"&-2%$,")!
no? Em sembla que estem convertint el que era antigament i tradicionalment una
carretera nacional, en un espai obert a la gent, obert al poble, un espai de trobada, un
espai de relació, un espai de passeig, un espai per fer poble. I aquesta és la intenció, fer
poble, i fer cohesió social amb aquesta intervenció urbanística. Per tant, em sorprèn que
quan guanyem aqu%$,$! ;%,)%$! 0%! ^(&"! E%)0"! "#! E%##! ;-B! 0%! C())K! 0./E"##1! L($,8! @")#-!
de pantans. Em sorprèn.
C(&,-&7"!%#!$%&'()!a5PP/>!TI>Qt>R!o-)-1!:(!&(!$D!$-!#"!B%&,!;.%&,D&!(!&(4!h(!2"-B!
tot el possible per explicar-;%! %#! ;-##()! 67%! $D1! $-! &(! ;.%&,D&! &(! @7+! 0%;"&")! ;és, i
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faré tots els esforços que calguin. Ara bé, no confongui el que jo parli de pantans,
perquè era simplement una introducció i una explicació del per què nosaltres entenem
67%!#.(F)"!@UF#-+"!E"!%&!7&"!"#,)"!#J&-"1!-!$(F)%,(,!"&(;%&")!^(&"!E%)0"!"!7&!@"sseig que
jo dubto que acabi sent zona verda, en el fons seran pedres perquè estem demanant una
^(&"! 0%! E-"&"&,$1! -! %E-0%&,;%&,1! ^(&"! E%)0"! &(! $%)91! -! %#! 67%! %&! %#! 2(&$! %$,%;! 0."+()0!
amb el senyor Martí Rosàs només en el terme, que és que potser caldria invertir en
altres coses, potser podrien haver invertit això en remodelar el Parc del Falgar i potser
0."67%$,"! ;"&%)"! G"B7D$$-;! ,-&B7,! 7&"! @#"&"! "#f#7E-"#1! %;! )%2%)-"! &(;D$! "! "-AO4! N!
evidentment, Vostès tenen un criteri, nosaltres un altre, i és absolutament respectable.
Afegeix el senyor ALCALDE dient: Li recordo que el finançament del parc del Falgar
està en una junta de compensació, i va per una altra banda, i no es pot incloure aquí, i jo
%#! 678! #-! )%,)%-"! D$! 67%! L($,8! G"B-! @")#",! 67%! #.(F)"! @UF#-+"! D$! hereva de la cultura
2)"&67-$,"! ! -! G"B-! -&$-&7",! 67%! B7"&'")! "67%$,! %$@"-! "#! +%&,)%! 0%! C())K! 0./E"##! $-B7-!
@)(07+,%!0."67%$,"!+7#,7)"1!%;!$()@)8&4!h"!%$,91!&(;D$!E(#-"!0%-A")-#-!+(&$,9&+-"!0."-AO4
Finalitzades les intervencions, es 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, un vot en contra del
regidor senyor FERRAN GONTÁN del grup municipal ERC-EV-AM, set abstencions
dels regidors dels grups municipals CiU, i per tant, amb el quòrum legal.

4.- APROVAR INICIALMENT LA CREACIÓ I CONSTITUCIÓ DEL CONSORCI
DEL GOVERN TERRITORIAL DE SALUT DEL VALLÈS ORIENTAL, SECTOR
CENTRAL.- El senyor SECRETARI llegeix la part dispositiva de la proposta de
#./#+"#0-"4
VIST el que disposa el Decret 38/2006, de 14 de març, pel qual es regula la creació de
governs territorials de salut.
VISTA la proposta de creació del Consorci del Govern Territorial de Salut del Vallès
I)-%&,"#! *%+,()! C%&,)"#1! 0."+()0! ";F! %#! @)%E-$,! "! #."),4! X4X! 0%! #.%$;%&,",! S%+)%,1! "-AJ!
+(;!#"!@)(@($,"!0.%$,",7,$4
LN*Q! %#! 67%! 0-$@($%&! %#$! "),4! u[u! -! $$1! %&! )%#"+-K! "#! "),4! [jY! 0%#! P%B#";%&,! 0.IF)%$1!
Activitats i Serveis dels Ens Locals, quan el règim jurídic dels consorcis i el seu
procediment de creació, aprovat pel Decret 179/95, de 16 de juny.
LN*Q5*! #%$! +(;@%,8&+-%$! ",)-F7M0%$! "#! <#%&")-! 0%! #./:7&,";%&,! @%)! #."),4! ]X4X4Fm! 0%#!
Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003,
0%!XZ!0."F)-#4!
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/gd5*Q/!/#+"#0-"!@)(@($"!"#!<#%!0%!#"!C()@()"+-K!#."0(@+-K!0%#$!"+()0$!$%Bi%&,$
ACORDS:
Primer.- APROVAR INICIALMENT la creació i constitució del Consorci del Govern
Territorial de Salu3' 76:' >9::IL' #146539:/' $6;3N1' E65319:/' 9TW' :9' R459:4393' 789LLN:41' 6:'
[19K'976_K93'784536[19;4M'76':6L';NTS63I5;46L'65':8XTW43'76':9'L9:K3'76':8)7T454L319;4M'
de la Generalitat i les administracions locals i millorar així la salut de la població.
Segon.- APROVAR INICIALMENT els estatuts del Consorci abans esmentat, els quals
L897ZK5365';NT')556V'02
Tercer.- APROVAR la proposta de representació i de ponderació de vot consensuada
S61' :6L' 6534393L' :N;9:L' 76' :8XTW43' 361143N149:' 76:' EN5LN1;4/' 76' ;N5RN1T4393' 9TW el que
74LSNL65'6:L'S91X[19RL'g'4'h'76':89134;:6'0h'76:L'6L393K3L/'_K6'L897ZK539';NT')556V'?2''
Quart.-'$#,@%,-%'6:L'S16L653L'9;N17L/'ZK539T653'9TW'6:'36V3'76:'S1NZ6;36'786L393K3L/'
a informació pública per un període de 30 dies hàbils. Durant aquest període es podran
formular les al·legacions que es considerin pertinents.
%:L' 9;N17L' 97NS393L/' 94Va' ;NT' 6:' S1NZ6;36' 786L393K3L' 6L76O457195' 76R45434KL' L4' 745L' 6:'
termini esmentat no es presenten al·legacions.
Cinquè.- DELEGAR en el Consell Comarcal del Vallès Oriental, per tal que procedeixi
9':9'SKW:4;9;4M'K543X149'76:L'9;N17L'16:934KL'9':9';N5L343K;4M'76':86LT65393'EN5LN1;42
Sisè.- *%$+=.)-'9':8):;9:76'L65dN1'%$,%>%'-+()D,)'$i.Ej%B';NT'9'16S16L653953'
titular i a la senyora DOLORS ISART ROCA, regidora de Polítiques Socials, Igualtat,
Sanitat i Joventut, com a representant suplent al Consell Rector del Govern Territorial
de Salut del Vallès Oriental Sector Central.
Setè.- NOTIFICAR aquest acords al Consell Comarcal del Vallès Oriental, a la Regió
Sanitària Ba1;6:N59' 76:' $61O64' E939:X' 76' :9' $9:K3' 4' 9' :8X169' 76' &N:a34_K6L' $N;49:L/'
+[K9:393/'$954393'4'"NO653K3'76':8)ZK539T6532
5#!$%&'()!/HC/HS5!(F)%!%#!,()&!0.-&,%)E%&+-(&$4
Pren la paraula el senyor FERRAN GONTÁN i manifesta: Felicitar-nos, i felicitar-los a
Vo$,8$4!?)%;!#.U&-+!;7&-+-@-!0%#!L"##8$!I)-%&,"#!67%!&(!%$,9E%;!"0G%)-,$!"!"-AO4!h"!%)"!
hora, això és un canvi.
C(&,-&7"! %#! $%&'()! /HC/HS5R! 5;! $%;F#"! 67%! 0%! ,(,! C","#7&'"1! D)%;!#.U&-+!;7&-+-@-!
que no estava adherit a un Govern Territorial de Salut, que no $.G"E-"! E(#B7,! "0G%)-)4!
k444m!S(&+$!@(),-.;!#"!##-$,"1!@%)678!0%#$!&(7-cents municipis de Catalunya, no en conec
cap que no estigués adherit a un Govern Territorial de Salut. Quan en tingui algun més,
que potser entre nou-+%&,$!&.G-!G"!"#B7&1!;.G(!0-74
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Manifesta el senyor ROSÀS: Hi érem però en varem sortir més tard.
Li respon el senyor ALCALDE: Vostè ho confon amb la TDT que és diferent.
Un cop finalitzades les intervencions, la PRESIDÈNCIA són pas a les votacions.
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per unanimitat dels setze membres
assistents, sobre els disset que de dret i de fet componen la Corporació, i per tant, amb
el quòrum legal.
Després de les votacions, el senyor ALCALDE afegeix: També volia agrair al grup de
Convergència i Unió el canE-! 0%! @")%)! %&! "67%$,! @7&,! 0%! E-$,"! @%)678! D$! 0."B)"-)! 67%!
G"B-&!+"&E-",!0.(@-&-K!-!67%!$.G-!;"&-2%$,-&!")"!"!2"E()4

5.- APROVAR DEFINITIVAMENT LA MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT
INTERN DEL CONSELL DE LA PAGESIA.- EL senyor SECRETARI llegeix la
part dispositiv"!0%!#"!$%Bi%&,!@)(@($,"!0%!#.r)%"!0%!<"B%$-"R
ATÈS que %#!<#%!0%!#./:7&,";%&,1!%&!$%$$-K!67%!E"!,%&-)!##(+!%#!0-"!X!0.(+,7F)%!0%!XYYZ1!
E"!"0(@,")1!%&,)%!0."#,)%$1!%#$!"+()0$!0."@)(E")!-&-+-"#;%&, la modificació del Reglament
Intern del Consell de la Page$-"!0%!#%$!a)"&67%$%$!0%#!L"##8$!0."+()0!";F!%#!,%A,!67%!E"!
aprovar el seu Plenari en sessió que va tenir lloc del dia 29 de juliol de 2008.
ATÈS que el Ple va acordar, així mateix, sotmetre a informació pública el referit acord
(i el text modificat del Reglament), pel termini de trenta dies, mitjançant la inserció dels
anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al tauler
0.%0-+,%$! 0%! #./:7&,";%&,1! "! 2-! 67%! $.G-! @(B7%$$-&! ! @)%$%&,")! "#f#%B"+-(&$! -V(!
reclamacions.
ATÈS que 0%#! )%2%)-,! "+()0! 0."@)(E"+-K! -&-+-"#! $%.&! E"! 0(&")! "70-8&+-"! "! #%$! %&,-,",$! -!
@%)$(&%$! %$@%+-"#;%&,! -&,%)%$$"0%$1! "! #.%2%+,%1! -B7"#;%&,1! 0%! @)%$%&,"+-K! 0."#f#%B"+-(&$!
i/o reclamacions, pel mateix termini.
ATÈS que el Sindicat Unió de Pagesos de Catalunya a les Franqueses del Vallès,
representat pel Sr. Joaquim Cassà Ricart, ha comparegut en el mencionat tràmit
0."70-8&+-"! @%)! 0%;"&")! 67%! $.-&,)(07M$$-&! "#! ,%A,! 0%#! )%B#";%&,! #%$! %$;%&%$! -V(!
al·legacions següents:
Primera.-' @N74R4;91' 6' 45;:NK16' 65' :89134;le 5 del Reglament Intern del Consell de la
Pagesia les següents funcions:
1.1.- Ser informats de les actuacions que afectin al sector agrícola, ramader i forestal
76:'TK54;4S4'N'76'TK54;4S4L'O6k5L'4'_K6'7614O45'789:316L'97T454L319;4N5L'4lN'N1[954LT6L'
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pbW:4;L' 4lN' 6TS16L6L' SbW:4_K6L/' _K95' 65' 345[K4' ;N564V6T653' :8)ZK539T653' 76' :6L'
Franqueses del Vallès.
1,2.-'%L39W:41'4'R4V91'_K6'6:L'45RN1T6L'_K6'm9[4'786T6316'6:'EN5L6::'76':9'&9[6L49/'L6195'
76';91n;361'S16O4'4'S16;6S34K/'9W95L'76':897NS;4M'76'16LN:K;4N5L plenàries que afectin a
la política agrària, ramadera i forestal del terme municipal
Segona.- En quan a la composició (del Plenari del Consell), donar compliment a les
5N1T6L' 76' 16S16L653934O4393' R4V976L' S61' :89134;:6' ?F' 76' :9' D:64' 0h' 76' ?o' 76' 76L6TW16/'
TN74R4;953' :89134;:6' h/' 65' 6:' L65343'76'f5NpQ'7N591'16S16L653934O4393'65'6:'EN5L6::'76':9'
Pagesia a les organitzacions agràries que (no?) hagin obtingut almenys el 15 % devots
OX:47L' 6T6LNL' 65' 6:' S1N;YL' 6:6;3N19:' S61' 9' :86:6;;4M' 76:L' T6TW16L' 76' :6L' ;9TW16L
agràries del municipi.
Tercera.- Incrementar a 2 el nombre de representants dels Veïnats agrícolas de Llerona
4'EN11M'78)O9::'76':6L'^195_K6L6L'76:'>9::IL2'
/Qb*! 67%1! @%)! "#,)"! F"&0"! %#! *-&0-+",! d&-K! 0%! <"B%$($! 0%;"&"1! 2-&"#;%&,1! 67%! \7&"!
vegada hagi a0(@,",!k#.":7&,";%&,m!#%$!"&,%)-()$!;(0-2-+"+-(&$1!",()B7-!"!67-!$7F$+)-7!%#!
@)%E-!-!@)%+%@,-7!,)9;-,!0."70-8&+-"!"!#.(F:%+,%!0%!@(0%)!2();7#")!"#4#%B"+-(&$_!!!!
/Qb*! 67%1! 0."+()0! ";F! #.-&2();%! 0%#$! *%)E%-$! h7)J0-+$! o7&-+-@"#$1! #%$! 0-,%$! @)(@($,%$!
0.%$;%&"!-V(!"#f#%B"+-(&$1!$.G"7)-%&!0%!+(&,%$,")!0%!#"!;"&%)"!$%Bi%&,R!
GL' 6O47653' _K6' 6:' $4574;93' <54M' 76' &9[6LNL' 76' E939:K5d9' 3Y' 19M' _K95' 74K' _K6'qf22Q'9'
:89;3K9:4393' ;9:' 36541' 65' ;NTS36' _K6' :89R6;39;4M' 7416;39' N' 457416;39' 9:' L6;3N1' 9[1a;N:9/'
ramader i forest9:' 76:' 5NL316' 361143N14' 5N' 5NTYL' SN3' O6541' 7N5979' S61' :89;3K9;4M' 76:'
propi Ajuntament de les Franqueses del Vallès, sinó que poden existir afectacions i
actuacions (tals com plans territorials, plans directors, etc...que afectin al nostre
territori i al se;3N1' 9[1a;N:9/' 19T9761' 4' RN16L39:Q' 7614O976L' 789:316L' 97T454L319;4N5L'
74R61653L/' Z9' L4[K4' 9K3N5PT4;9/' 6L3939:' 4lN' ;NTK543X149/' 65316' 789:316L/' 4' 45;:bL' 789:316L'
N1[954LT6L'SbW:4;L'4lN'786TS16L6L'SbW:4_K6L2r
,9TWY' 3Y' 19M' <54M' 76' &9[6LNL' _K95' 74K' _K6' qL6[K19T653r' :89ZK539T653' 34571X'
normalment més informació que no pas el Consell de la Pagesia de la mencionada i
;NTS:6V9'q169:4393'9;3K9:r2
)19'WY/'94VP/'5N'ZKL34R4;9149':9'56;6LL4393'f54'395'LN:L':9';N5O654I5;49Q'784531N7K41'K59'
6LT659'9':89134;:6'H'_K6'74[K4'_K6'YL'RK5;4M'76:'EN5L6::'76':9'&9[6L49'6:'qL61'45RN1T93L'
de les actuacions que afectin al sector agrícola, ramader i forestal del municipi o de
TK54;4S4L' O6k5L' 4' _K6' 7614O45' 789:316L' 97T454L319;4N5L' 4lN' N1[954LT6L' SbW:4;L' 4lN'
empreses públiques, quan en' 345[K4' ;N564V6T653' :8)ZK539T653' 76' :6L' ^195_K6L6L' 76:'
>9::ILr/''S61':6L'19N5L'L6[s653Lc'''
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Perquè segons allò que estableix el mateix article 5 del reglament, apartat a) el consell
ha' 789;3K91' fYL' 9' 741/' ' mN' m9' 76' R61' RN1UNL9T653Q' ;NT' 9' N1[954LT6' 76' ;N5Lulta i
assessorament del Ple (i se sobreentén dels altres òrgans de govern necessaris de
:89ZK539T653Q'f222Q2r'qf222Q'65'16:9;4M'9'=72789$les qüestions que de manera directa o (fins
i tot) indirecta afectin als sectors agrícola, ramader i forestal del term8$>?:;3;@51A$$$
&61'9:319'W9579'65'6:'36V3'9;3K9:'76:'16[:9T653'6:'&:6'f4/'L8653Y5/'39TWY'_K9:L6ON:'9:316'
òrgan de govern municipal que pugui resultar-56' ;NTS63653Q' L8NW:4[9' 9' 76T9591'
informe al Consell de la Pagesia en relació a totes les referides qüestions que de
manera directa indirecta afectin als sectors agrícola, ramader i forestal del terme
municipal
I és evident que quan es demani la intervenció del Consell de la Pagesia en aquests
assumptes se li haurà de donar tota la informació disponible si no la tenen. També és
evident que el Consell en podrà demanar informació més completa quan consideri que
la que se li ha donat no ho és o no sigui la més adequada.
&61'94VP/';1646T'_K6/'6:'5NK'36V3'76':89134;:6'H''Z9'7M59'LKR4;4653';9WK79'9':9'f:6[atima)
S16365L4M'78<54M'76'&9[6LNL/'L65L6'_K6/'S61'3953/';9:[K4/'TN74R4;91-lo.
&61' 9:319' W9579/' 5N' ;9:' NW:4791' _K6' :8X169' 76' &9[6L49' 76' :8)ZK539T653' Z9' L8N;KS9' 76'
recopilar tota la informació possible respecte de les actuacions dels referits organismes
supramunicipals. I no cal oblidar, tampoc, que aquestes mateixes administracions,
organismes o empreses estan obligades, per llei, a que les seves polítiques o iniciatives
:6[4L:934O6L' N' 16[:9T653X146L' 345[K45' :8976_K979' SKW:4;4393/' 65' ;NTS:4T653' 789::P' _K6'
74LSNL9' :89134;:6' ]2C' 76' :9' EN5L343K;4M' 6LS95dN:9/' N' 9' 16;9W91' :9' S9134;4S9;4M' 76:'
;N5ZK53'76:L'74R61653L'L6;3N1L'6;N5PT4;L'9R6;393L'65';979';9L'9':8mN19'76'6:9WN191-les,
;NL9'_K6'R9''4556;6LL914'45;:NK16':86LT659'_K6'S1NSNL9'<54M'76'&9[6LNL2'
A més, altres funcions que el mateix article 5 assigna al Consell de la Pagesia obliguen
:89ZK539T653'9'45RN1T91';N5O654653T653'9_K6L3'P1[952'
&61'9:319'W9579/';9:'S16LKT41'_K6':89ZK539T653'- que és al cap i a la fi, qui adopta les
resolucions que afecten els refer43L'L6;3N1L'4'_K6/'S61'39532'589LLKT64V':9'16LSN5L9W4:4393'
SN:a34;9'4/'R45L'4'3N3':86O653K9:'16LSN5L9W4:4393'';4O4:''N'S9314TN549:'76:'L6K'65;613'N'76:'
seu eventual desencert, serà el primer interessat en informar adequadament el Consell.
Així doncs, es proposa desestimar aquesta al·legació.
&6:' _K6' R9' 9' :9' S1NSNL39' 784531N7K41' K59' 6LT659/' 9:' T9364V' 9134;:6' H/' _K6' 74[K4' _K6'
L86L39W:64V'4'6L'R4V9'q_K6'6:L'45RN1T6L'_K6'm9[4'786T6316'6:'EN5L6::'76':9'&9[6L49/'L6195'
76';91X;361'S16O4'4'S16;6S34K/'9W95L'76':8adopció de resolucions plenàries que afectin a
:9'SN:a34;9'9[1X149/'19T97619'4'RN16L39:'76:'361T6'TK54;4S9:r/';9:'741'6:'L6[s653c'
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-_K6'39TSN;'5N'6L';N5L47619'56;6LL914'TN74R4;91':89134;:6'H'65'6:'L65343'4574;93/''S61':6L'
raons següents:
-S61_KI' 9' :89134;:6' H' 9Q' 76:' -6[:9T653' Z9' L8m4' 6L39W:64V' _K6' ' 6:' EN5L6::' 9;3K9' com a
()B"&-$;%! 0%! +(&$7#,"! -! "$$%$$()";%&,! 0%#! <#%! 0%! #.":7&,";%&,! 0%! #%$! a)"&67%$%$! 0%#!
Vallès. Per naturalesa o per definició, un òrgan que assessora i/o que té funcions
consultives exerceix aquestes funcions amb caràcter previ a la decisió política del Ple
k(1! @%)! %A,%&$-K1! "#,)%! O)B"&! ;7&-+-@"#! 0%+-$()-m4! /! ;D$1! #."+,7"#! "),-+#%! ]! )%;")+"! 67%!!
el Ple consultarà o demanarà assessorament al Consell !"#$%&'()*+ a la resolució a
totes les qüestions que de manera directa o indirecta afectin al sector agrícola, ramader i
2()%$,"#!0%#!,%);%!;7&-+-@"#_4
<%#! 67%! 2"! "! #"! @)(@($,"! 0.-&,)(07-)! %#! +")9+,%)! @)%+%@,-7! 0%#$! -&2();%$! 0%#! C(&$%##1! +"#!
dir que tampoc no es considera necessària ni convenient, per redundant, tota vegada que
#"!;",%-A"!##%,)"!"m!0%!#."),-+#%!,"&,%$!E%B"0%$!!;%&+-(&",!:"!0-7!67%!%#!@#%!està obligat a
demanar informe i que ho està per totes aquelles les qüestions que de manera directa o
indirecta afectin al sector agrícola, ramader i forestal del terme municipal.
&6:'_K6'R9'16R61I5;49'9':86LT659'L6[N59/'YL'9'741/'9'9_K6::9'_K6'76T959'_K6/'65'R4V91-se
la composició del Plenari del Consell, es doni compliment a les normes de
16S16L653934O4393' R4V976L' S61' :89134;:6' ?F' 76' :9' D:64' 0h' 7e 28 de desembre, cal dir el
següent:
-' _K6' 9_K6L39' T9364V9' 76T9579' Z9' O9' L61' 76L6L34T979' S6:' &:6' 76' :8)ZK539T653'919'R9'
uns anys. Posteriorment, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (sentència núm.
896/2007 de la secció cinquena de la Sala del Contenciós Administratiu, de data 22 de
novembre de 2007) O9' 7N591' :9' 19M' 9' :89ZK539T653' 65' ;N5L476191' _K6' :9' SN36L393'
789_K6L3'76'31491':6L'6534393L'N':6L'S61LN56L'_K6'm95'76'RN1T91'S913'78K5'P1[95'9LL6LLN1'
de la Corporació és absolutament discrecional i que no està subjecte a cap altra
:4T439;4M'_K6':9'S1Nm4W4;4M'7845;P1161'65':891W4319146393'9'_K6'R9'16R61I5;49':89134;:6']2C'
de la Constitució espanyola citat anteriorment. I és clar que donar la possibilitat que
tinguin representació al Consell entitats o organitzacions agràries que no hagin
NW345[K3' 9:T65dL' 6:' 0H' t' 76' ON3L' OX:47L' 6T6LNL' 65' 6:' S1N;YL' 6:6;3N19:' S61' 9' :86:6;;4M'
dels membres de les cambres agràries del municipi no és arbitrari. És clar que aquestes
organitzacions poden aportar els seus coneixements i la seva experiència i, per tant,
9LL6LLN191' ;N116;39T653' :8)ZK539T6532' ,9TSN;' 5N' YL' 91W431914' _K6' 345[K45' :9' T9364V9'
representació al Consell que la que tenen les que sí han assolit aquest mínim de
representació, tota vegada que el Consell no és un òrgan polític escollit
democràticament sino que és, merament, un òrgan assessor, les decisions del qual, a
TYL/'5N'LM5'56;6LLX149T653'O45;K:953L'S61'9':89ZK539T6532'''
&6:' _K6' R9' 16R61I5;49' 9' :86LT659' N' 9:J:6[9;4M' 361;619/' YL' 9' 741/ a la demanda que fa
<54M'76'&9[6LNL'7845;16T65391'9'?'6:'5NTW16'76'16S16L653953L'76:L'>6k593L'9[1a;N:9'76'
Llerona i 76'EN11M'78)O9::/';9:'741'6:'L6[s653c2'
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- De fet, el veïnat de Llerona ja tindrà dos representants al plenari del Consell si
tenim present que el represe53953'76':6L';NTK54393L'76'16[953L'9;3K9'65':8XTW43'
361143N149:' 76' D:61N592' &61' 94VP/' 6L' S1NSNL9' 76L6L34T91' :89:J:6[9;4M' 361;619' 65'
aquest punt.
-

&6:' _K6' R9' 16R61I5;49' 9:' O6k593' 76' EN11M' 78)O9::/' 5N' 6L' ;N5L47619' 65;61393'
modificar la representac4M' 789_K6L3' 5K;:4' S61_KI' :9' _K6' 36565' 9314WKk79' 9:'
reglament aprovat inicialment pel Ple del dia 2 d'octubre de 2008
guarda proporció amb la que tenen els altres nuclis del poble de les
Franqueses. Ara bé, si és dóna el cas que, en el moment de constituir el nou
S:65914/' 5N' L8NW3Y' 16S16L6539;4M' 76:L' S9[6LNL' 76' (6::9O4L39/' :89ZK539T653'
S1NSNL91X' _K6' L4[K45' 6:L' S9[6LNL' 76' EN11M' 78)O9::' 6:L' _K6' SK[K45'
cobrir preferentment la referida vacant. No obstant, aquesta proposta haurà de
ser consensuada prèviament amb els representants dels pagesos dels altres tres
nuclis de població, amb la finalitat que la composició del plenari sigui la més
justa possible.

P%$@%+,%! "! "##O! 67%! 2"! )%2%)8&+-"! "! 67%! \7&"! E%B"0"! G"B-! "0(@,",! k#.":7&,";%&,m! #%$!
anteriors modificacions, ",()B7-! "! 67-! $7F$+)-7! %#! @)%E-! -! @)%+%@,-7! ,)9;-,! 0."70-8&+-"! "!
#.(F:%+,%!0%!@(0%)!2();7#")!"#f#%B"+-(&$_1!+"#!0-)!%#!$%Bi%&,R!!!
H."),-+#%! [vZ4[! 0%#! S%+)%,! H%B-$#",-7! XVXYYu1! 0%! XZ! 0p"F)-#1! @%#! 67"#! $p"@)(E"! %#! Q%A,!
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, estableix el següent:
\Hp"@)(E"+-K! 0%! #%$! ()0%&"&+%$! -! %#$! )%B#";%&,$! #(+"#$! $pG"! 0p":7$,")! "#! @)(+%0-;%&,!
següent:
a) Aprovació inicial del ple.
b) Informació pública i audiència dels interessats, per un període mínim de trenta
dies, perquè puguin presentar reclamacions i suggeriments.
c) Resolució de totes les reclamacions i els suggeriments presentats i aprovació
definitiva del ple. En cas de no haver-hi cap reclamació o suggeriment, l'acord inicial
esdevindrà definitiu.
S."+()0! ";F! "67%$,! "),-+#%! &(! D$! @($$-F#%! ",()B")! 7&! &(7! ,)9;-,! 0."70-8&+-"! "#$!
-&,%)%$$",$1! %#$! 67"#$! @(0)"&1! @%)O1! -;@7B&")! #."@)(E"+-K! 0%2-&-,-E"! 0%#! P%B#";%&,! %&!#"!
forma prevista a les lleis.
LN*Q!#.-&2();%!:7)J0-+!%;8$!@%#!$%+)%,")-!0%!#"!C()@()"+-K4
?*! <5P! QIQ! /Nwx! 67%! #"! P%B-0()-"! 0%! <"B%$-"! @)(@($"! "#! <#%! 0%! #./:7&,";%&,!
#."0(@+-K!0%#$!$%Bi%&,$
ACORDS:
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Primer.- DESESTIMAR ÍNTEGRAMENT les al·legacions presentades pel Sindicat
Unió de Pagesos de Catalunya a les Franqueses del Vallès, representat pel Sr. Joaquim
E9LLX' -4;913/' 65' 6:' 31XT43' 789K74I5;49' 9:L' 453616LL93L' 76' :89;N17' 76:' &:6' 76'
:8)ZK539T653/' 76' 7939 ?' 78N;3KW16' 76' ?\\o/' 789S1NO9;4M' 454;49:' 76' :9' TN74R4;9;4M' 76:'
Reglament de Règim Intern del Consell de la Pagesia.
Segon.- APROVAR DEFINITIVAMENT la modificació del Reglament Intern del
Consell de la Pagesia de les Franqueses del Vallès en els mateixos termes en què va ser
9S1NO979'S61':86LT65393'EN5L6::''65'L6LL4M'_K6'O9'36541'::N;'76:'749'?]'76'ZK:4N:'76'?\\o'
4' S61' :89;N17' 76:' &:6' 76' :8)ZK539T653' 76' 7939' ?' 78N;3KW16' 76' ?\\o' 6LT65393'
anteriorment.
)S1NO91'39TWY':9'S16O4L4M'_K6'L8m9'6L39W:613'9':9'S913'6VSNL434O9'76:'74;39T65'16LS6;36'
la forma de cobrir la eventualitat que els pagesos de Bellavista optessin per no formar
part del plenari del Consell.
Tercer.- NOTIFICAR-j#' 9:' $12' "N9_K4T' E9LLX' -4;913' 4' 9' :8X169' 76' &9[6L49' 76'
:89ZK539T6532'
Quart.- PUBLICAR el text íntegre de les modificacions del Reglament al Butlletí de La
&1NOa5;49'76'(91;6:N59'4'9:'39K:61'7895K5;4L'76':89ZK539T653/'78acord amb allò que
6L39W:64V':89134;:6'0ho2?'76:'*6;163'D6[4L:934K'?l?\\C/'76'?o'7u9W14:/'S6:'_K9:'Lu9S1NO9'6:'
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Se sotmet a votació la proposta esmenada, quedant de la següent manera:
ATÈS qu%!%#!<#%!0%!#./:7&,";%&,1!%&!$%$$-K!67%!E"!,%&-)!##(+!%#!0-"!X!0.(+,7F)%!0%!XYYZ1!
E"!"0(@,")1!%&,)%!0."#,)%$1!%#$!"+()0$!0."@)(E")!-&-+-"#;%&,!#"!;(0-2-+"+-K!0%#!P%B#";%&,!
N&,%)&!0%#!C(&$%##!0%!#"!<"B%$-"!0%!#%$!a)"&67%$%$!0%#!L"##8$!0."+()0!";F!%#!,%A,!67e va
aprovar el seu Plenari en sessió que va tenir lloc del dia 29 de juliol de 2008.
ATÈS que el Ple va acordar, així mateix, sotmetre a informació pública el referit acord
(i el text modificat del Reglament), pel termini de trenta dies, mitjançant la inserció dels
anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al tauler
0.%0-+,%$! 0%! #./:7&,";%&,1! "! 2-! 67%! $.G-! @(B7%$$-&! @)%$%&,")! "#f#%B"+-(&$! -V(!
reclamacions.
/Qb*! 67%! 0%#! )%2%)-,! "+()0! 0."@)(E"+-K! -&-+-"#! $%.&! E"! 0(&")! "70-ència a les entitats i
@%)$(&%$! %$@%+-"#;%&,! -&,%)%$$"0%$1! "! #.%2%+,%1! -B7"#;%&,1! 0%! @)%$%&,"+-K! 0."#f#%B"+-(&$!
i/o reclamacions, pel mateix termini.
ATÈS que el Sindicat Unió de Pagesos de Catalunya a les Franqueses del Vallès,
representat pel Sr. Joaquim Cassà Ricart, ha comparegut en el mencionat tràmit

Ple 22 01 09 ! Pàg. 19

0."70-8&+-"! @%)! 0%;"&")! 67%! $.-&,)(07M$$-&! "#! ,%A,! 0%#! )%B#";%&,! #%$! %$;%&%$! -V(!
"#_#%B"+-(&$!$%Bi%&,$R!
q&14T619c' @N74R4;91' 6' 45;:NK16' 65' :89134;:6' H' 76:'Reglament Intern del Consell de la
Pagesia les següents funcions:
1.1.- Ser informats de les actuacions que afectin al sector agrícola, ramader i forestal
76:'TK54;4S4'N'76'TK54;4S4L'O6k5L'4'_K6'7614O45'789:316L'97T454L319;4N5L'4lN'N1[954LT6L'
públics i/o empreses públiques, quan en tingui coneixemen3' :8)ZK539T653' 76' :6L'
Franqueses del Vallès.
1.2.-'%L39W:41'4'R4V91'_K6'6:L'45RN1T6L'_K6'm9[4'786T6316'6:'EN5L6::'76':9'&9[6L49/'L6195'
76';91X;361'S16O4'4'S16;6S34K/'9W95L'76':897NS;4M'76'16LN:K;4N5L'S:65X146L'_K6'9R6;345'9'
la política agrària, ramadera i forestal del terme municipal
Segona: En quan a la composició (del Plenari del Consell), donar compliment a les
5N1T6L' 76' 16S16L653934O4393' R4V976L' S61' :89134;:6' ?F' 76' :9' D:64' 0h' 76' ?o' 76' 76L6TW16/'
TN74R4;953' :89134;:6' h/' 65' 6:' L65343'76'f5NpQ'7N591'16S16sentativitat en el Consell de la
Pagesia a les organitzacions agràries que (no?) hagin obtingut almenys el 15 % devots
OX:47L' 6T6LNL' 65' 6:' S1N;YL' 6:6;3N19:' S61' 9' :86:6;;4M' 76:L' T6TW16L' 76' :6L' ;9TW16L'
agràries del municipi.
Tercera: Incrementar a 2 el nombre de representants dels Veïnats agrícoles de Llerona
4'EN11M'78)O9::'76':6L'^195_K6L6L'76:'>9::IL2r'
/Qb*! 67%1! @%)! "#,)"! F"&0"! %#! *-&0-+",! d&-K! 0%! <"B%$($! 0%;"&"! 67%! \7&"! E%B"0"! G"B-!
"0(@,",! k#.":7&,";%&,m! #%$! "&,%)-()$! ;(0-2-+"+-(&$1! ",()B7-! "! 67-! $7F$criu el previ i
@)%+%@,-7!,)9;-,!0."70-8&+-"!"!#.(F:%+,%!0%!@(0%)!2();7#")!"#f#%B"+-(&$_!!!!
Respecte de les dites al·legacions, cal dir, el següent:
?$! %E-0%&,! 67%! %#! *-&0-+",! d&-K! 0%! <"B%$($! 0%! C","#7&'"! ,D! )"K! 67"&! 0-7! 67%! \k44m! "!
#."+,7"#-,",! +"#! ,%&-)! %&! +(;@,%! 67%! #."2%+,"+-K! 0-)%+,"! (! -&0-)%+,"! "#! $%+,()! "B)J+(#"1!
)";"0%)!-!2()%$,"#!0%#!&($,)%!,%))-,()-!&(!&(;D$!@(,!E%&-)!0(&"0"!@%)!#."+,7"+-K!0%#!@)(@-!
Ajuntament de les Franqueses del Vallès, sinó que poden existir afectacions i actuacions
(tals com plans territorials, plans directors, etc...que afectin al nostre territori i al sector
"B)J+(#"1! )";"0%)! -! 2()%$,"#m! 0%)-E"0%$! 0."#,)%$! "0;-&-$,)"+-(&$! 0-2%)%&,$1! :"! $-B7-!
"7,(&O;-+"1! %$,","#! -V(! +(;7&-,9)-"1! %&,)%! 0."#,)%$1! -! -&+#U$! 0."#,)%$! ()B"&-$;%s públics
-V(!0.%;@)%$%$!@UF#-67%$4
Q";FD! ,D! )"K! d&-K! 0%! <"B%$($! 67"&! 0-7! 67%! \$%B7)";%&,_! #.":7&,";%&,! ,-&0)9!
normalment més informació que no pas el Consell de la Pagesia de la mencionada i
+(;@#%A"!\)%"#-,",!"+,7"#_4_
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I encara que això no justificaria, almenys a criteri dels serveis jurídics, la necessitat
0.-&,)(07-)! 7&"! %$;%&"! +(;! #."$$%&'"#"0"! "! #."),-+#%! ]! 0%#! )%B#";%&,! ! -! %&+")"! 67%1! @%)!
"#,)"! F"&0"1! 67%! +"#! @)%$7;-)! 67%! #.":7&,";%&,! ! -que és qui ha creat aquest òrgan
consultiu municipal sense tenir cap obligació de fer-ho- serà el primer interessat en
informar adequadament el Consell, es considera convenient acceptar aquesta al.legació
k-! 2-&$! -! ,(,! 67%! #.%$;%&"! $.-&,)(07%-A-! "! #."),-+#%! ]! -! &(! "! +"@! "#,)%! "),-+#%m! @%)! ,"#! 0%!
donar més èmfasi a l.(F#-B"+-K! k-! #"! E(#7&,",m! 0%! #.":7&,";%&,! 67%! %#$! ;%;F)%$! 0%#!
C(&$%##! 0%! #"! <"B%$-"! G"7)"&! 0.%$,")! %&! ,(,! ;(;%&,1! -&2();",$! \0%! #%$! "+,7"+-(&$! 67%!
afectin al sector agrícola, ramader i forestal del municipi o de municipis veïns que
0%)-E-&! 0."#,)%$! "0;-&-stracions i/o organismes públics i/o empreses públiques, quan en
,-&B7-!+(&%-A%;%&,!#./:7&,";%&,!0%!#%$!a)"&67%$%$!0%#!L"##8$_4!!
Així doncs, es proposa estimar aquesta primera al·legació.
<%#! 67%! 2"! "! #"! @)(@($,"! 0.-&,)(07-)! 7&"! %$;%&"1! "#! ;",%-A! "),-+#e 5, que digui que
$.%$,"F#%-A! -! %$! 2-A"! \67%! %#$!-&2();%$!67%!G"B-!0.%;%,)%!%#!C(&$%##!0%!#"!<"B%$-"1!$%)"&!
0%!+")9+,%)!@)%E-!-!@)%+%@,-71!"F"&$!0%!#."0(@+-K!0%!)%$(#7+-(&$!@#%&9)-%$!67%!"2%+,-&!"!#"!
política agrària, ramadera i forestal del terme municip"#_1! +"#! 0-)1! $%B7-&,! %#! +)-,%)-! 0%#$!
serveis jurídics municipals, el següent:
-67%! &(! %$! +(&$-0%)"! &%+%$$")-! ;(0-2-+")! #."),-+#%! ]! %&! %#! $%&,-,! -&0-+",1! ! @%)! #%$! )"(&$!
següents:
-@%)678! "! #."),-+#%! ]! "m! 0%#! P%B#";%&,! :"! $.G-! %$,"F#%-A! 67%! ! %#! C(&$%##! "ctua com a
()B"&-$;%! 0%! +(&$7#,"! -! "$$%$$()";%&,! 0%#! <#%! 0%! #.":7&,";%&,! 0%! #%$! a)"&67%$%$! 0%#!
Vallès.
-perquè per naturalesa o per definició, un òrgan que assessora i/o que té funcions
consultives exerceix aquestes funcions amb caràcter previ a la decisió política del Ple
k(1! @%)! %A,%&$-K1! "#,)%! O)B"&! ;7&-+-@"#! 0%+-$()-m4! /! ;D$1! #."+,7"#! "),-+#%! ]! )%;")+"! 67%!!
%#!<#%!+(&$7#,")9!(!0%;"&")9!"$$%$$()";%&,!"#!C(&$%##!\@)8E-";%&,!"!#"!)%$(#7+-K!"!,(,%$!
les qüestions que de manera directa o indirecta afectin al sector agrícola, ramader i
2()%$,"#!0%#!,%);%!;7&-+-@"#_4
<%#! 67%! 2"! "! #"! @)(@($,"! 0.-&,)(07-)! %#! +")9+,%)! @)%+%@,-7! 0%#$! -&2();%$! 0%#! C(&$%##1! +"#!
dir que tampoc no es considera necessària ni convenient, per redundant, tota vegada que
la mateixa lletra!"m!0%!#."),-+#%!,"&,%$!E%B"0%$!!;%&+-(&",!:"!0-7!67%!%#!@#%!%$,9!(F#-B",!"!
demanar informe i que ho està per totes aquelles les qüestions que de manera directa o
indirecta afectin al sector agrícola, ramader i forestal del terme municipal.
Pel que fa re2%)8&+-"!"!#.%$;%&"!$%B(&"1!D$!"!0-)1!"!"67%##"!67%!0%;"&"!67%1!%&!2-A")-se
la composició del Plenari del Consell, es doni compliment a les normes de
)%@)%$%&,",-E-,",! 2-A"0%$! @%)! #."),-+#%! XW! 0%! #"! H#%-! [v! 0%! XZ! 0%! 0%$%;F)%1! +"#! 0-)! %#!
següent:
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- que a67%$,"!;",%-A"!0%;"&0"!:"!E"!$%)!0%$%$,-;"0"!@%#!<#%!0%!#./:7&,";%&,!")"!2"!7&$!
anys. Posteriorment, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (sentència núm.
896/2007 de la secció cinquena de la Sala del Contenciós Administratiu, de data 22 de
novembre de 2007) E"!0(&")!#"!)"K!"!#.":7&,";%&,!%&!+(&$-0%)")!67%!#"!@(,%$,",!0."67%$,!
0%! ,)-")! #%$! %&,-,",$! (! #%$! @%)$(&%$! 67%! G"&! 0%! 2();")! @"),! 0.7&! O)B"&! "$$%$$()! 0%! #"!
Corporació és absolutament discrecional i que no està subjecte a cap altra limitació que
#"! @)(G-F-+-K! 0.-&+K))%)! %&! #.")F-,)")-%,",! "! 67%! 2"! )%2%)8&+-"! #."),-+#%! l4u! 0%! #"!
Constitució espanyola citat anteriorment. I és clar que donar la possibilitat que tinguin
representació al Consell entitats o organitzacions agràries que no hagin obtingut
"#;%&'$! %#! []! y! 0%! E(,$! E9#-0$! %;%$($! %&! %#! @)(+D$! %#%+,()"#! @%)! "! #.%#%++-K! 0%#$!
membres de les cambres agràries del municipi no és arbitrari. És clar que aquestes
organitzacions poden aportar els seus coneixements i la seva experiència i, per tant,
asse$$()")! +())%+,";%&,! #./:7&,";%&,4! Q";@(+! &(! D$! ")F-,)")-! 67%! ,-&B7-&! #"! ;",%-A"!
representació al Consell que la que tenen les que sí han assolit aquest mínim de
representació, tota vegada que el Consell no és un òrgan polític escollit
democràticament sinó que és, merament, un òrgan assessor, les decisions del qual, a
;D$1!&(!$K&!&%+%$$9)-";%&,!E-&+7#"&,$!@%)!"!#.":7&,";%&,4_!!!
<%#!67%!2"!)%2%)8&+-"!"!#.%$;%&"!(!"#f#%B"+-K!,%)+%)"1!D$!"!0-)1 a la demanda que fa Unió
0%! <"B%$($! 0.-&+)%;%&,")! "! X! %#! &(;F)%! 0e representants dels Veïnats agrícola de
Llerona i 0%!C())K!0./E"##1!+"#!0-)!%#!$%Bi%&,R4!
- De fet, el veïnat de Llerona ja tindrà dos representants al plenari del Consell si tenim
@)%$%&,! 67%! %#! )%@)%$%&,"&,! 0%! #%$! +(;7&-,",$! 0%! )%B"&,$! "+,7"! %&! #.9mbit territorial de
H#%)(&"4!<%)!"-AO1!%$!@)(@($"!0%$%$,-;")!#."#f#%B"+-K!,%)+%)"!%&!"67%$,!@7&,4
- <%#!67%!2"!)%2%)8&+-"!"#!E%M&",!0%!C())K!0./E"##1!&(!%$!+(&$-0%)"!%&+%),",!;(0-2-+")!#"!
)%@)%$%&,"+-K! 0."67%$,! &7+#-! @%)678! #"! 67%! ,%&%&! ",)-F7M0"! "#! )%B#ament aprovat
inicialment pel Ple del dia 2 d'octubre de 2008 guarda proporció amb la que tenen els
altres nuclis del poble de les Franqueses. Ara bé, si és dóna el cas que, en el moment de
+(&$,-,7-)! %#! &(7! @#%&")-1! &(! $.(F,D! )%@)%$%&,"+-K! 0%#$! @"B%$($! 0% Bellavista,
#.":7&,";%&,! @)(@($")9! 67%! $-B7-&! %#$! @"B%$($! 0%! C())K! 0./E"##! %#$! 67%! @7B7-&!
cobrir preferentment la referida vacant. No obstant, aquesta proposta haurà de ser
consensuada prèviament amb els representants dels pagesos dels altres tres nuclis de
població, amb la finalitat que la composició del plenari sigui la més justa possible.
\P%$@%+,%! "! "##O! 67%! 2"! )%2%)8&+-"! "! 67%! \7&"! E%B"0"! G"B-! "0(@,",! k#.":7&,";%&,m! #%$!
"&,%)-()$! ;(0-2-+"+-(&$1! ",()B7-! "! 67-! $7F$+)-7! %#! @)%E-! -! @)%+%@,-7! ,)9;-,! 0."udiència a
#.(F:%+,%!0%!@(0%)!2();7#")!"#f#%B"+-(&$_1!+"#!0-)!%#!$%Bi%&,R!!!
H."),-+#%! [vZ4[! 0%#! S%+)%,! H%B-$#",-7! XVXYYu1! 0%! XZ! 0p"F)-#1! @%#! 67"#! $p"@)(E"! %#! Q%A,!
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, estableix el següent:
\Hp"@)ovació de les ordenances i els reglaments locals s'ha d'ajustar al procediment
següent:
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Aprovació inicial del ple.
b) Informació pública i audiència dels interessats, per un període mínim de trenta dies,
perquè puguin presentar reclamacions i suggeriments.
c) Resolució de totes les reclamacions i els suggeriments presentats i aprovació
definitiva del ple. En cas de no haver-hi cap reclamació o suggeriment, l'acord inicial
esdevindrà definitiu.
S."+()0! ";F! "67%$,! "),-+#%! &(! D$! @($$-F#%! ",()B")! 7&! &(7! ,)9;-,! 0."70-8&+-"! "#$!
-&,%)%$$",$1! %#$! 67"#$! @(0)"&1! @%)O1! -;@7B&")! #."@)(E"+-K! 0%2-&-,-E"! 0%#! P%B#";%&,! %&!#"!
2();"!@)%E-$,"!"!#%$!##%-$4_!!!
LN*Q!#.-&2();%!:7)J0-+!%;8$!@%#!$%+)%,")-!0%!#"!C()@()"+-K4
H.r)%"!0%!<"B%$-"!@)(@($"!"#!<#%!0%!#./:7&,";%&,!#."0opció dels següents
ACORDS:
Primer.- ESTIMAR PARCIALMENT les al·legacions presentades pel Sindicat Unió de
Pagesos de Catalunya a les Franqueses del Vallès, representat pel Sr. Joaquim Cassà
-4;913/' 65' 6:' 31XT43' 789K74I5;49' 9:L' 453616LL93L' 76' :89;N17' 76:'&:6'76':8)ZK539T653/'76'
7939' ?' 78N;3KW16' 76' ?\\o/' 789S1NO9;4M' 454;49:' 76' :9' TN74R4;9;4M' 76:' -6[:9T653' 76'
-I[4T'+53615'76:'EN5L6::'76':9'&9[6L49/'65'6:'L65343'_K6'L84574;9'9';N5345K9;4Mc'

&14T61c' @N74R4;91' 6' 45;:NK16' 9' :89134;:6' H' 76:' Reglament Intern del Consell de la
Pagesia la funció (o el dret) següent:
q$61'45RN1T93L'76':6L'9;3K9;4N5L'_K6'9R6;345'9:'L6;3N1'9[1a;N:9/'19T9761'4'RN16L39:'76:'
TK54;4S4' N' 76' TK54;4S4L' O6k5L' 4' _K6' 7614O45' 789:316L' 97T454L319;4N5L' 4lN' N1[954LT6L'
públics i/o empreses públ4_K6L/' _K95' 65' 345[K4' ;N564V6T653' :8)ZK539T653' 76' :6L'
^195_K6L6L'76:'>9::IL2r
Segon.- )&-#>)-' 39TWY' :9' S16O4L4M' _K6' L8m9' 6L39W:613' 9' :9' S913' 6VSNL434O9' 76:'
dictamen respecte la forma de cobrir la eventualitat que els pagesos de Bellavista
optessin per no formar part del plenari del Consell.
Tercer.- DESESTIMAR les altres al·legacions del Sindicat Unió de Pagesos.
Quart.- APROVAR DEFINITIVAMENT la modificació del Reglament Intern del
Consell de la Pagesia de les Franqueses del Vallès, aprovada pel Ple'76':8)ZK539T653'
65'L6LL4M'_K6'O9'36541'::N;'6:'749'?'76'76L6TW16'76'?\\o/'65'6:L'361T6L'_K6'L84574_K65'9'
:89S91393'S14T61'76:L'S16L653L'9;N17L2'
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Cinquè.- NOTIFICAR-j#' 9:' $12' "N9_K4T' E9LLX' -4;913' 4' 9' :8X169' 76' &9[6L49' 76'
:89ZK539T6532'
Sisè.- PUBLICAR el text íntegre de les modificacions del Reglament al Butlletí de la
&1NOa5;49' 76' (91;6:N59' 4' 9:' 39K:61' 7895K5;4L' 76' :89ZK539T653/' 789;N17' 9TW' 9::P' _K6'
6L39W:64V':89134;:6'0ho2?'76:'*6;163'D6[4L:934K'?l?\\C/'76'?o'7u9W14:/'S6:'_K9:'Lu9S1NO9'6:'
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
H"!<)%$-08&+-"!(F)%!%#!,()&!0.-&,%)E%&+-(&$R
Pren la paraula la regidora senyora TERESA BUIGUES, i diu: Hem estat comentant
amb el senyor Cassà la proposta de modificació que feia als Estatuts, hem arribat a un
"+()01! -!-&+#(7)%;!#."@"),",!\G_1!"++%@,%;!#."@"),",!\G_1!67%!)%2%)%-A!"!$%)!-&2();",$!0%!
#%$! "+,7"+-(&$! 67%! $.%2%+,7-&1! -! %#! $%Bi%&,! @7&,! 67%! D$! %#! 0%! $%)! -&2();",$! ,";FD! 0%!
0-2%)%&,$!"+,7"+-(&$!67%!0%)-E-&!0."#,)%$!"0;-&-$,)"+-(&$!-!67%!"2%+,-&!"!Hes Franqueses.
H"!)%$,"!67%0")-"!,"#!-!+(;!%$,9!"!#.-&2();%!0%#!$%&'()!*%+)%,")-4
A continuació, intervé el senyor FERRAN JIMÉNEZ: Quan es va fer la presentació de
la modificació del reglament, vaig demanar que es pogués fer un aclariment de com
$.G"7)-%&! 0.%$+(##-)! %#$! )%@)%$%&,"&,$! 67%! &(!@%),"&'%&!"!7&"!"$$(+-"+-K4!/E"&`(!67%!%#!
meu vot serà favorable, però que espero que en els propers dies això quedi aclarit, i en
les properes sessions del Consell de la Pagesia sigui informat i detallat com ha de
funcionar aquest tema.
P%$@(&! #"! $%&'()"! Q5P5*/! 3dNTd5*R! *%&'()! h-;D&%^1! #."+()0! 67%! %$!E"!@)%&0)%!D$!
67%! 0%$! 0%! <"B%$-"1! 0%$! 0%! #"! P%B-0()-"1! "&-)%;! %&E-"&,! +"),%$! "! @"),-)! 0."E7-1! 67%! D$!
67"&! 0%2-&-,-E";%&,! $."@)(E"1!%&E-")%;!+"),%$!,"&,!"!H#%)(&"!+(;!"!C())K!0./;7&,1!D$!
a dir, a tots els pobles implicats el llistat que tenim agrari, doncs perquè convocar-los un
dia i una hora, bé al Consell de Poble de Llerona després de demanar permís a la
Presidenta del Consell, igual els altre llocs perquè tots aquells pagesos que estiguin
interessats en fer part del Consell de la Pagesia, hi puguin anar i entre ells decideixin qui
representa. Aquí si que no entrarem nosaltres, la feina que ens varem comprometre a
fer, únicament va ser citar-los, fer la convocatòria perquè entre ells poguessin elegir
aquestes dues persones que han de representar els diferents pobles i és el que farem a
@"),-)!0."E7-4!?$!"!0-)1!+(;%&`")%;!"!2%)!#%$!+(&E(+",O)-%$1!-!,";FD!%&$!(+7@")%;!,";FD!
de demanar per exemple a Marata, a cada lloc, que tinguin un espai per reunir-se i
decidir entre ells i lliurement, sense cap intervenció de la Regidoria, qui ha de formar
@"),!0%#!C(&$%##!0%!#"!<"B%$-"4!/!@"),-)!0."E7-!+(;%&+%;!"67%$,"!2%-&"4
Seguidament, continua el senyor FERRAN JIMÉNEZ: El què volia fer és matisar una
;-+"! -! @($")D! #.%A%;@#%4! e-! G"!"#,)%$!C(&$%##$!67%!%$,"&,!7F-+",$!"#!;7&-+-@-1!%&!678!%$!
dóna la casuística que una persona sense cap aval més, pot representar a tot un
;7&-+-@-1! -! %#! 67%! :(! %&,%&+! "-AO! &(! G"! 0.%$,")! :7$,-2-+",! 0."67%$," forma. Quan un és
)%@)%$%&,"&,!0."#B7&"!+($"1!D$!@%)678!G-!G"!"#B7&!"E"#!(!%#!67%!$-B7-1!7&!;J&-;!0."+()0=!
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/-AO! D$! ,";FD! %#! 67%! :(! 0%;"&(1! -! "! ;D$! "! ;D$1! "@)(2-,"&,! #."E-&%&,%$"! 67%! %$! @(B7D$!
fer extensiu als altres Consells de Poble, els altres Consells que tenim.
Pren la paraula el regidor del grup municipal de CiU, senyor JOSEP Ma DIA, i
manifesta: El nostre grup, i una mica per coherència, votarà en contra tal i com ho
varem fer en la seva aprovació inicial. Es motius seran els mateixos, una mica perquè no
%$,%;!0."+()0!";F!@"),!0%#!$%7!+(&,-&B7,1!"67%$,!)%B#";%&,1!-!@%)678!#"!@)(@($,"!&(!E"!
sortir dels membres del Consell de la Pagesia. I la mostra la tenen en què els propis
pagesos han fet força al·legacions.
Continua la senyora TERESA BUIGUES, i diu: Ens agradaria haver rebut aquestes
"#f#%B"+-(&$4!/67J1!%&!"67%$,"!+"$"1!#.U&-+"!67%!G"!"))-F",!G"!%$,",!"67%$,"1!&(!G"!"))-F",!
cap més, en tot cas hagués enriquit el text que haguessin arribat altres al·legacions, i
aquesta participació és interessant i cal felicitar-nos. Malauradament, només hi ha hagut
7&"! "#f#%B"+-K1! 67%! D$! #.U&-+"! 67%! @(),%;! "! <#%4! h(! %&,%&+! 7&! +%),! ;"#%$,")! $%&'()! S-"!
perquè potser Vostè en aquells reunió no va ser-hi, en aquella darrera, es va fer una
proposta, no van haver ni vots ni veus en contra, al contrari, va haver algú, no tothom,
que va participar i que va veure aquell procés com interessant. Hi havia una pre-venda
per part dels partits polítics en els anteriors estatuts, i era que hi havia el vot ponderat.
En aquest moment1!%#!C(&$%##!0%!#"!<"B%$-"!%#$!)%@)%$%&,"&,$1!$-!"-AO!$."@)(E"!"E7-1!%#$!
representants dels partits polítics que estem en aquest Ajuntament, tindrem un vot
%A"+,";%&,! -B7"#1! +(;! 67"#$%E(#! "#,)%! ;%;F)%! @"B8$! 0."67%$,! C(&$%##4! N! %&,%&%;! 67%!
estem intentant portar un nou aire més participatiu en aquest Consell de la Pagesia, és
possible que ens equivoquem, jo sempre estic disposada a entendre que em puc
%67-E(+")1!-!)%+,-2-+")!D$!0%!$"E-$1!,";FD!0-+!67%!%#!67%!&(!$.%67-E(+"!D$!"67%##!67-!&(!2"!
;"-! )%$1! 67-! $.%quivoca és qui treballa, qui fa coses, i per tant si ens equivoquem
benvingut sigui, perquè el que estem intentant és que a Les Franqueses, i al seu conjunt
0%!@(F#%$1!G-!G"B-!7&!C(&$%##!0%!#"!<"B%$-"!)%@)%$%&,",-71!-!67%!%#!E(,!0.7&!@"B8$!E"#B7-!
tant com %#!E(,!0."67%$,"!<)%$-0%&,"4
Finalitzades les intervencions, el PRESIDENT dóna pas a les votacions.
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per deu vots a favor dels regidors dels
grups municipals PSC-PM, PP, ERC-EV-AM i el regidor senyor FERRAN JIMÉNEZ,
set vots en contra dels regidors del grup municipal CiU, i per tant, amb el quòrum legal.

6.- APROVAR LA PRÒRROGA DEL COMPROMÍS DE L'AJUNTAMENT PER A
REALITZAR LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL
D'ORDENACIÓ URBANA EN L'ÀMBIT DE LA UNITAT D'ACTUACIÓ NÚM.
26 A QUÈ FA REFERÈNCIA EL CONVENI URBANÍSTIC, APROVAT PEL PLE
DE L'AJUNTAMENT EN SESSIÓ DEL DIA 9 DE JUNY DE 2009 .- El senyor
*5CP5Q/PN!##%B%-A!#"!@"),!0-$@($-,-E"!0%!#"!$%Bi%&,!@)(@($,"!0%!#./#+"#0-"4!
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/Qb*! 67%! %#!<#%!0%!#./:7&,";%&,1!%&!$%$$-K que va tenir lloc el dia 9 de juny de 2008,
E"!"0(@,")1!%&,)%!0."#,)%$1!%#$!$%Bi%&,$!"+()0$R!
q&14T612- APROVAR EL CONVENI URBANÍSTIC PER A LA MODIFICACIÓ
&<.,<)D' *%D' &D)' =%.%-)D' *8#-*%.)E+v' <-().)' %.' D8`@(+,' *%' D)'
<.+,),' *8)E,<)E+v' .w@2' ?g' +' &%-' )' D)' EESSIÓ ANTICIPADA DELS
,%--%.x$' y<)D+^+E),$' *8%y<+&)@%.,$' *%$,+.),$' )' D)' E#.$,-<EE+v'
*8<.' E%.,-%' *8%*<E)E+v' +.^).,+D' +' &-+@`-+)/' 9' LKWL;14K16' 65316'
:8)ZK539T653'76':6L'^195_K6L6L'76:'>9::IL'4':9'LN;46393'&-#@#E+#.%$'=).*<z%-/'
SA, la societat PROMOCIONS ACUARI, SA, la Sra. Maria Rosa Barberillo Gesa, i les
LN;46393L'&-#j)(+,/'$)'4'&-#@+.'FH/'$D/'_K6'L897ZK539';NT'9556V'9:'S16L653'9;N172
f222Qr
ATÈS que al pacte setè del conveni (document que es va signar i elevar a escriptura
@UF#-+"!@(+$!0-%$!0%$@)D$m!$.hi diu, literalment, el següent:
q$63I2- Terminis de tramitació del CU (conveni urbanístic) i de la modificació puntual
del PGOU.
Els terminis per a la tramitació del present CU i de la modificació puntual del PGOU
seran els següents:
1. Aprovació d6:'E<'S6:'&:6'76':8)ZK539T653'7K1953'6:L'T6LNL'76'T94[lZK5d'76'?\\o2
2.'&KW:4;9;4M'76':89;N17'789S1NO9;4M'76:'E<'745L'76:'T6L'L6[s653'9':9'L6O9'9S1NO9;4M2
3. Aprovació inicial de la modificació puntual del PGOU en el termini de sis mesos
comptadors a partir de la data de formalització del conveni.
4.' ,19T6L9' 76:L' 674;36L' 7845RN1T9;4M' SbW:4;9' 65' 6:' 361T454' 76' 76K' 746L' mXW4:L' 76L' 76'
:897NS;4M'76':89;N17'789S1NO9;4M'454;49:2
5.' )S1NO9;4M' S1NO4L4N59:' 76' :9' TN74R4;9;4M' SK53K9:' 76:' &=#<' 4' 76' :845RN1T6' 76'
sostenib4:4393' 9TW46539:' f9134;:6' 00H' 76:' -6[:9T653' 76' :9' D:64' 78<1W954LT6Q' 65' 6:'
361T454'76'L4L'T6LNL'76L'76:'R454T653'76:'S61aN76'7845RN1T9;4M'SbW:4;92'
6.'D:4K19T653'76':86VS674653';NTS:63'9':8P1[95'9'_K4';N116LSN5[K4'16LN:716':89S1NO9;4M'
definitiva en el term454' 76' 76K' 746L' mXW4:L' 76L' 76' :897NS;4M' 76' :89;N17' 789S1NO9;4M'
provisional.
7.' )S1NO9;4M' 454;49:' 76:'&1NZ6;36'76'16S91;6:2:9;4M'4'76:'S1NZ6;36'78K1W9543{9;4M'745316'
76:' 361T454' 76' L4L' T6LNL' 76L' 76' :89S1NO9;4M' 76R45434O9' 76' :9' TN74R4;9;4M' SK53K9:' 76:'
&=#<2r
ATÈS que per efecte de la Sentència de la Secció Tercera de la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, de data 10 d'abril de
XYYZ1!0-+,"0"!%&!%#!)%+7)$!+(&,%&+-K$!"0;-&-$,)",-7!&U;4!YWVWXu1!"!0","!0."E7-!&(;D$!G"!
e$,",! @($$-F#%! 0(&")! +(;@#-;%&,! "#$! 0($! @)-;%)$! @7&,$! 0%! #.%$;%&,",! @"+,%! $%,8! 0%!
+(&E%&-! -! 67%! $.G"! %AG"7)-,! %#! ,%);-&-! 0%! $-$! ;%$($! "! 67%! 2"! )%2%)8&+-"! %#! @7&,! u! 0%#!
mateix.
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ATÈS, per altra banda, que tampoc no és previst que es pugui donar compliment als
mencionats altres punts del pacte de manera immediata.
És per ,(,!"-AO!67%!#./#+"#0%!@)(@($"!"#!<#%!0%!#"!C()@()"+-K!#."0(@+-K!0%#$!$%Bi%&,$1
ACORDS:
Primer.- &-#--#=)-'S61'361T454'Ta54T'78K5'95d'6:L'361T454L'R4V93L'9:L'SK53L'C/F/H/g'
i 7 del pacte setè del conveni urbanístic subscrit amb la societat PROMOCIONES
GANDUXER, SA, la societat PROMOCIONS ACUARI, SA, la Sra. Maria Rosa
Barberillo Gesa, i les societats PROHABIT, SA, relatiu a la modificació puntual del Pla
=65619:'78#17659;4M'<1W959'65':8XTW43'76':9'<54393'78);3K9;4M'5bT2'?g'4'9':9';6LL4M'
anticipada 76:L' 361165dL' _K9:4R4;93L' 786_K4S9T653L' 76L34593L' 9' :9' ;N5L31K;;4M' 78K5'
;65316'7867K;9;4M'45R9534:'4'S14TX149/'S61':6L'19N5L'6VSNL976L'953614N1T6532''
Segon.- No obstant això, manifestar la cla19' ON:K5393' 76' :8)ZK539T653' 76' 7N591'
compliment, en els exactes termes, a totes i cadascuna de les altres estipulacions del
conveni.
Tercer.- NOTIFICAR-HO a totes les persones i entitats interessades.
5#!$%&'()!<P5*NS5>Q!(F)%!%#!,()&!0.-&,%)E%&+-(&$4
Pren la paraula el regidor de CiU, senyor MARTÍ ROSÀS: Avui han de portar aquest
@7&,!%&!"67%$,!<#%!@%)!7&"!;"&+"!0%!0%+-$-K!0%#!T(E%)&!67%!,%&-;!")"!"!#./:7&,";%&,4!
o.%A@#-+")DR! /;F! #"! $%&,8&+-"! 67%! E"! $(),-)! $(F)%! %#! 67"),! +-&,7)K1! 0%#! <#"! T%&%)"#1! "#!
quedar suspès el Pla General, aquests terrenys no han quedat qualificats perquè estaven
0-&$! 0%! #"! ;(0-2-+"+-K! 0%#! <#"! T%&%)"#4! *-! &(;D$! $.G"B7D$! @7F#-+",! "67%$,! <#"! T%&%)"#1!
avui ja tindríem aquests terrenys i no hauríem de fer aquesta pròrroga de mínim un any
o més, no se sap, sinó que ja tindríem aquests terrenys, ja es podria començar a treballar
@%)!#.%$+(#"4!<%)O!D$!+#")1!")"!G%;!0%!2%)!7&!<#"!T%&%)"#!&(74!g7"&!G(!,-&0)%;!"-AO=
Respon el senyor ALCALDE: A mi em sembla que Vostè no ha entès la proposta o no
$%! #.G"! ##%B-0"1! (! &(! $D! $-! %$,9! 0."+()0! %&! 67%! %#! $%,%;F)%! 67%! E%! "67%$,! /:7&,";%&,!
,-&B7-! 7&"! %$+(#"! @)%@")"0"! -! (F%),"! @%#$! &%&$! 0%! C())K! 0./E"##4! <%)678! &(! %&,%&+! #"!
$%E"!-&,%)E%&+-K4!5#$!,%))%&'$!0%!#.%$+(#"!$K&!:"!@)(@-%,",!0."67%$,!/:7&,";%&,4 A més a
;D$1! "67%$,! D$! 7&"! +()0! 0."67%$,! /:7&,";%&,1! #."+,7"#! %67-@! 0%! T(E%)&!E"!"$$(#-)!";F!
%#$! @)(@-%,")-$! 0%#$! ,%))%&'$1! &(;D$! 0($! ;%$($! 0%$@)D$! 0."))-F")! "#! T(E%)&! ;7&-+-@"#4!
Vostès portaven aproximadament dos anys intentant tenir aquests terrenys i no els
tenien, i nosaltres amb un acord pactat i dialogat amb els propietaris el varem
aconseguir. Per aconseguir aquests terrenys, varem fer aquesta compensació urbanística
-!%#!678!2%;!")"!D$!#"!@)O))(B"4!H"!@)())(B7%;!@%)678!&(!#.G%;!-&+#O$!"#!<#"!T%&%)"l. Si
Vostè vol barrejar el fet de que fem una escola i la tinguem oberta el mes de setembre
amb el quart cinturó i no sé què, bé... Penso que hauria de mirar més el benefici i el
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,)%F"##! 67%! $.G"! 2%,1! -! #.%$2()`! 67%! $.G"! 2%,! @%)678! %#! +7)$! XYYl-2010 hi hagi una nova
escola a Les Franqueses. I això és el què hauria de valorar Vostè i no polititzar i barrejar
aquí conceptes que no venen al cas.
Acte seguit, manifesta la senyora TERESA BUIGUES: Durant la meva vida he tingut
;(#,%$! (@(),7&-,",$! 0%! $()@)%&0)%.;4! /E7-! ;.G%! $()@)8$! ;(#,4! ?$! "! 0-)1! G-! G"! 7&! <#"!
General que Vostès no porten a exposició pública perquè no inclogui aquest quart
cinturó, i actualment Vostè ens demana que haguéssim fet la feina que en tot cas
haguessin hagut de fer Vostès. Nosaltres també tenim un compromís, un compromís
";F! %#$! E%M&$! 0%#! @(F#%1! 7&! +(;@)(;J$! %&! 67"&,! "! #"! -&,%B)-,",! ,%))-,()-"#! 0."67%$,!
;7&-+-@-1!-!$-&+%)";%&,!D$!67%!67"$-!&(!%;!$7),%&!#%$!@")"7#%$1!;.G"!%$,()",!7&"!;-+"!#"!
seva intervenció senyor Rosàs.
Respon el senyo)!PI*r*R!>(!$D!$-!&(!;.G%!%A@#-+",!(!&(!;.G"!E(#B7,!%&,%&0)%4!L($,8!
parla de propietat. Jo li demanava de qualificació. Em pot dir si aquests terrenys estan
67"#-2-+",$! 0.%67-@";%&,! @%)! @(0%)-G-! +(&$,)7-)! #.%$+(#"=! I! $K&! ,%))%&'$! )U$,-+$! %&!
aquest moment? I en quant a la inclusió de la reserva del quart cinturó, la va fer la
T%&%)"#-,",1! &(! #"! E"! 2%)! #./:7&,";%&,4! >($"#,)%$! %&,%&J%;! 67%! %)%&! %##$! 67%! @(,$%)!
G"7)-%&!0.G"E%)!@7F#-+",1!&(!&($"#,)%$4
Afegeix el senyor FERRAN GONTÁN: Vostè sap que amb la inclusió del quart cinturó
#.(F#-B"+-K! 0%! @7F#-+")! %#! <#"! T%&%)"#! %)"! 0%! L($,8$1! &(! 0%! #"! T%&%)"#-,",4! /-AJ! #"!
sentència ho diu. Per tant..., però bé estem acostumats que Vostès les sentències se les
passin per allà on volen. A més a més, veig que no es posa vermell quan ho diu. Perquè
D$! ")"! %#! B)"&! 0%2%&$()! 0%! ,%&-)! 7&"! %$+(#"! 67"&! $.G"! &%B",! @%)! "+,-E"! -! @%)! @"$$-E"! "!
,)(F")!7&"!$(#7+-K1!+(;!G"!,)(F",!"67%$,!T(E%)&4!H#"E()$!%A@#-67-.;!@%)!678!E%&-%&!%#$!
pares, per vici? Perquè Vostès no els varen donar cap solució. Quin any?
5#! $%&'()! o/PQq! PI*r*! )%$@(&R! H.%$+(#"1! 67%! $9@-B"! :(1! %A-$,%-A4! >(! %A-$,%-A! %&!
%0-2-+-!@%)O!#.%$+(#"!%A-$,%-A!-!G"!+(;%&`",!"67%$,!+7)$4
P%@#-+"! %#! $%&'()! TI>Qt>R! <%)0(&-.;1! $-! G-! G"! +")B(#%)%$! &(! D$! B)9+-%$! ! "! L($,8$1!
perquè es van negar en rodó sempre a haver-hi cargoleres. Es van negar en rodó.
Contrarreplica el senyor ROSÀS: No, no.
Continua el senyor GONTÁN: Vostè és va negar en rodó, vostè es va negar en rodó.
Afegeix el senyor ROSÀS dient: No, no. Agafi les actes, i...
Interro;@! %#! $%&'()! a5PP/>! TI>Qt>R! *%B(&"! E%B"0"! 67%! ;.G(! 2"1! $%B(&"! E%B"0"!
67%! ;.G(! 2"4! H"! @)(@%)"! @")#")%;! "#$! Q)-F7&"#$4! o.G"! -&$7#,",1! #"! $%B(&"! E%B"0"! 67%!
;.G(!2"!:"4!k444m!<)%B7&,--ho als pares, si només cal preguntar als pares.
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Pren la paraula el regidor de CiU, senyor FRANQUCESC TORNÉ, i diu: Les cessions
dels terrenys les va fer el nostre Govern, i les autoritzacions de les cargoleres també. Per
tant, no em diguis això per què o realment tens una mala intenció o ...
Replica el senyor FERRÁN GONTÁN: No, &(4! o"#"! -&,%&+-K! +"@! &-! 7&"4! L($,8! $.G"!
negat per activa i per passiva a tenir cargoleres aquí, i les cargoleres... És més , Vostè en
tot cas va admetre les cargoleres sota pressió i tenint en compte que a més a més no
serien només una any.
Continua el $%&'()! QIP>?R! h(! ,."0;%,(! ,(,! %#! 67%! E7#B7-$1! ,(,%$! #%$! @")-0%$! 67%!
vulguis, però mentides no.
Interromp el senyor GONTÁN: Les parides les comença a dir ja Vostè.
/2%B%-A! %#!$%&'()!QIP>?R!<%)!678!%&!0%2-&-,-E"!,%&-;!##-F%),",!0.%A@)%$$-K4!/)"!%#!67%!
no és correcte, i menys en una qüestió com aquesta, en un Consistori que teòricament és
molt seriós, és que neguem les veritats. Això no. Jo puc entendre que hi hagi gent que
tingui punts de vista, gent que tingui idees súper-il·luminades, però mentides no. A
veure, hi ha documents, hi ha actes, hi ha cessions, no digui això.
Pregunta el senyor GONTÁN: Tornem a allò de la mania persecutòria? Que tothom va
contra Vostè?
P%$@(&!%#!$%&'()!QIP>?R!>(1!&(4!H.U&-+!67%!G%;!0%!0-)!$K&!#%$!E%)-,",$4!e-!G"!"+,%$1!
hi ha!)%B-0()$!67%!G"&!2%,!@)%$%&,"+-(&$1!G-!G"!"+,%$!0%!#./:7&,";%&,1!G-!G"!+%$$-(&$!"!#"!
Generalitat, hi ha coses. Vostè no pot dir que això no ha passat.
Continua dient el senyor GONTÁN: Per això els pares es van rebotar amb Vostè. Per
què Vostès complien oi?
/2%B%-A! %#! $%&'()! QIP>?R! 5$! E"! 2%)! ,(,! "##O1! #./:7&,";%&,1! 67%! E"! @(0%)4! d&"! "#,)"!
+($"!D$!67%!G-!G"!#%$!"#,)%$!"0;-&-$,)"+-(&$!67%!&(!+(;@#%-A%&4!N!%#!67%!&(!2"+-&!#.%$+(#"!
"#!$%7!;(;%&,1!67"&!G"&!@)(;8$!#."&'!XYYl1!444
H.-&,%))(;@!%#!$%&'()!TI>Qt>!dient: La mania persecutòria. Ningú li té mania, deixiho córrer, no hi ha res personal contra Vostè, no hi ha persecucions. El que sí que li
0%;"&")D1!-!#-!0%;"&(!@%)!U#,-;"!E%B"0"1!@(,!%$,")!0."+()0!";F!;-!(!&(1!@(,!0-)-me...no
em cenyiré exactament al que Vostè creu que va dir, pot dir-G(1! @%)O! ,)"+,-.;! ";F!
)%$@%+,%1! 67%! :(! $%;@)%! #.G%! ,)"+,",! ";F! )%$@%+,%1! -! #."E-$(! D$! #.U#,-;"! E%B"0"! 67%! #-!
admeto. Jo a Vostè no li ha faltat mai al respecte.
Respon el senyor TORNÉ: Cada vegada que digui mentides com aquesta, li diré que és
un mentider.
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5#!$%&'()!TI>Qt>!0-7R!H"!@)(@%)"!E%B"0"!67%!G(!2"+-!%#!@(),")D!"#$!Q)-F7&"#$4!h"!#.G%!
avisat. Jo no aviso en fals, i menys en públic.
Pren la paraula el senyor ALCALDE, i manifesta: A veure, jo no sé si el senyor Martí
P($9$!(!%#!$%&'()!Q()&D!2"#,%&!"!#"!E%)-,",1!(!$K&!;%&,-0%)$!(!&(!$D!+(;!$.G"!0%!0%2-&-)1!
@%)O!$J!67%!D$!E%)-,",!D$!67%!#"!+%$$-K!0%#$!,%))%&'$!(&!"&-)9!#.%0-2-+-!0%!#.%$+(#"1!#.G"!2%,!
aquest Govern. No sé si el dels barracons o no sé quina referencien, però la cessió dels
,%))%&'$! #.G"! 2%,! "67%$,! T(E%)&4! h(! @%&$(! ! 67%! %#! @UF#-+! 0%7! %$,")! F(+"F"0",! 0%! 67%!
$."-A%67-!@(#8;-+"!";F!7&!,%;"!!67%!D$!67%!H%$!a)"&67%$%$!-!C())K!0./E"##1!%#!+7)$!67%!
ve, obriran tres centres escolars nous, dos que construeix la Generalitat, el CEIP nou de
3%##"E-$,"! -! #.N5*! &(7! 0%! C())K! 0./E"##1! -! 7&! 67%! "$$7;%-A! #"! +(&$,)7++-K! "67%$,!
Ajuntament. Aquest és un conflicte històric que Vostès no varen saber resoldre, que
Vostès no van resoldre la cessió dels terrenys a la Generalitat. Vostè van cedir per fer
barracons, després de tenir els pares dos anys enganyats. I Vostè pot dir que és
responsabilitat de la Generalitat, Vostè ho pot dir. Però Vostè, i això a la Generalitat ho
,%&%&!;(#,!+#")1!E"!@)-()-,^")!#.N5*!%&!0%,)-;%&,!0%#!C5N<!67e era necessari. I aquesta és
#"! )%"#-,",1! -! #.U&-+"! )%"#-,",! 67%! G-! G"! "67J! D$! 67%! %#! $%,%;F)%! 67%! E%1! $%&'()! Q()&D1! G-!
G"7)9! 7&"! %$+(#"! ";F! @")%,$! 0%! E%)-,",1! +($"! 67%! G"E-"! 0.%$,")! 2"! 7&$! 67"&,$! "&'$4! N! #"!
)%$@(&$"F-#-,",! #."$$7;%-A! "67%$,! /:7&,";%&,1! -! #"! ,-&0)%;! 2%,"1! 0."+()0=! N! #"! +%$$-K!
#.G%;!2%,"!&($"#,)%$4!N!67%!%#!$%&'()!o"),J!P($9$!%&,)-!%&!$-!D$!)U$,-+!(!&(!D$!)U$,-+1!67"&!
la Generalitat dictarà unes normes urbanístiques al respecte, em sobte que li preocupi
"-AO! 67"&! @%&$(! 67%! $.G"7)-"! 0%! 2-A")! %&! 67%! #.%$+(#"! %$,")9! 2%,"4! I! D$! 67%! -&,%&,")9!
F7$+")!$-!#.%$+(#"!$.G"!0.%&0%))(+")1!&(!G(!$D441!&(!%&,%&+!"67%$,%$!@)%B7&,%$!:(4
/2%B%-A!%#!$%&'()!o/PQq!PI*r*R!h(!0-+!67%!"67%$,!@7&,!#.G%!0%!@(),")!"E7-!@%)678!&(!
$.G"!$"F7,!,)"+,")!FD!0%$!0%#!T(E%)&4!/ixò és el què li he dit jo. No és que estiguem en
+(&,)"! 0%! #.%$+(#"1! &($"#,)%$! %$,%;! "! 2"E()! 0%! 67%! %$! +(&$,)7%-A-! #.%$+(#"1! @%)! "-AO!
&($"#,)%$! E")%;! +(;%&`")! "! -&-+-")! #"! 7&-,",! 0."+,7"+-K! E-&,-i-sis, per construir aquesta
escola allà. Nosaltres ho fèiem sense un creixement urbanístic, sense construir més
pisos, si no fèiem un canvi amb uns solars industrials.
<)%B7&,"! %#! $%&'()! /HC/HS5R! N! #"! C(;-$$-K! 0.d)F"&-$;%! 0%! C","#7&'"! #-! E"! 0-)! 67%!
això era una flagrant il·legalitat perquè generava als propietaris una plusvàlua
desmesurada, perquè estaven canviant sòl rústic per sòl industrial Vostès. Això és el que
estaven fent, canviant-li sòl rústic per sòl industrial als propietaris, i això hi ha
0-+,9;%&$! 0%! #"! C(;-$$-K! 0.d)F"&-$;%! 67%! G(! 0-7%&4! <%)! ,"&,1! &(!digui que ho feien
,"&,!FD1!@%)678!#"!C(;-$$-K!0.d)F"&-$;%!0%!3")+%#(&"!%#$!E"!@)(G-F-)!2%)-ho.
Continua el senyor MARTÍ ROSÀS: Però la urbanització qui l feia? No la feia pas
#./:7&,";%&,1!#"!2%-%&!%#$!@)(@-%,")-$4!>(!%)"!7&"!@#7$E9#7"!,"&,!B)"&1!%G=
Afegeix el senyor ALCALDE: Si era gran o no era gran, evidentment, canviar sòl rústic
per sòl industrial, penso que sí que ho és.
El President dóna pas a les votacions.
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SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per deu vots a favor dels regidors dels
grups municipals PSC-PM, PP, ERC-EV-AM i el regidor senyor FERRAN JIMÉNEZ,
set abstencions dels regidors del grup municipal CiU, i per tant, amb el quòrum legal.

7.- RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS 1/2009.- El senyor
SECRETARI llegeix la part dispositiE"! 0%! #"! $%Bi%&,! @)(@($,"! 0%! #. Àrea de
Planificació Econòmica i Règim Interior.
VISTES les factures que es relacionen en el present document per despeses realitzades
als anys 2006 i 2007 que no han pogut comptabilitzar-$%!"#!@)%$$7@($,!0%!#./:7&,";%&,!
d."67%##!"&'!@%)!;"&+"!0%!0(,"+-K!@)%$$7@($,9)-"4
LN*Q! #.-&2();%! 0.N&,%)E%&+-K! -! "##O! 67%! %$,"F#%-A! #."),-+#%! jY! 0%#! P%-"#! S%+)%,! ]YYVlY1!
0%!XY!0."F)-#1!)%2%)%&,!"#!)%+(&%-A%;%&,!%A,)":70-+-"#!0%!+)80-,$4
AQUESTA Àrea de Planificació Econòmica i Règim Interior proposa al Ple Corporatiu
#."0(@+-K!0%#$!$%Bi%&,$
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
S61':84TSN13'_K6'4[K9:T653'L84574;9c'
Proveïdor
Reciclatges
Tamayo

Gesa, SL

Concepte
Descàrrega deixalles octubre 2006
Còpia addicional del projecte bàsic de
reconversió de la Carretera de Ribes en un
Passeig

Talher, SA

Enjardinament al talús de Can Font
?|'TN74R4;9;4M'S1NZ6;36'WXL4;'4'786V6;K;4M'
Carles Mengual i per a la remodelació de la zona esportiva
76'EN11M'78)TK53
Chaler
Fomento de
Servei de descontaminació i neteja del
Construcciones y ;N:J:6;3N1'T43Z95U953'6_K4S'T4V36'789:39'
Contratas, SA
pressió
TOTAL DESPESA

Segon.- NOTIFICAR aquests acords als interessats.
5#!<)%$-0%&,!(F)%!%#!,()&!0.-&,%)E%&+-(&$4

Import

Data Fact. Partida Pressup. 2009

3.891,89 31/10/2006

05.4421.22600

154,74 e 05/11/2007

04.4321.22716

8.306,53 e 10/12/2007

05.4325.21003

10.100,00 e 19/12/2007

11.4525.62201

2.497,42 e 11/12/2007

05.4422.22700

24.950,58 B
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Pren la paraula el senyor FERRAN GONTÁN: Com hem fet amb totes les propostes de
)%+(&%-A%;%&,! %A,)":70-+-"#! 0%! +)80-,1! E(#J%;! $"F%)! #.(@-&-K! 0%! #."&,-+! T(E%)&1! @%)678!
ha reiterat per activa i per passiva, que aquestes factures o són falses o estan duplicades.
<%)!,"&,1!E(#0)J%;!$"F%)!@)-;%)!#.(@-&-K!0%!#."&,-+!T(E%)&4
Seguidament, intervé la regidora de CiU, senyora NÚRIA CLAVERIA, i manifesta:
Miri senyor Gontán, jo em remeto exactament a les mateixes indicacions que he fet en
<#%&$!"&,%)-()$4!>(!(F$,"&,1!#-!G%!0%!0-)!67%!$%B(&$!%#!##-$,",!0."67%$,%$!2"+,7)%$!67%!E%-B!
%&! #%$!@)(@($,%$!0."67%$,!<#%1!+"0"!E%B"0"!$K&!0-2%)%&,$!"67%$,%$!2"+,7)%$4!>(!(F$,"&,1!
jo em remeto a dir-los que Vostès sabran si són correctes aquestes factures, i els tècnics
#%$!G"&!-&2();",!2"E()"F#%;%&,1!0(&+$!$.G"!0%!@"B")1!@"B7-&-les. Per això es van tancar
%#$! %A%)+-+-$! "&,%)-()$1! (! B)9+-%$! "! ,"&+";%&,$! 0.%A%)+-+-$! "&,%)-()$1! ";F! $72-+-%&,!
superàvit per poder-ho fer. No tinc res més a dir.
A continuació, intervé el senyor FERRAN GONTÁN: Em sorprèn que havent-hi partida
@)%$$7@($,9)-"1! $%B(&$! L($,8! 0-71! 67"&! L($,8! %)"! )%B-0()"!0.e-$%&0"!#."&'!XYYj-2007,
no es paguessin aquestes factures i apareguin ara de sobte. Ja que ara la culpa serà del
tècnic de guàrdia, però... Miri, jo em temo que és la mateixa tècnica de sempre, la
,)7+"0"!0%!,%#82(&!-!"-AJ!G(!%&+"))%B7%;!,(,4!H."0;-&-$,)"+-K!&(!27&+-(&"!"-AJ4!I!"-AO!(!
és que han fet factures i Vostès no les han volgudes pagar, una de dos. Perquè en una
%;@)%$"!@)-E"0"!D$!;(#,!+#")1!$%&$%!+(;"&0"!&(!G-!G"!2"+,7)"1!#./0;-&-$,)"+-K!%&+")"!D$!
més dura amb aquestes coses. Si Vostès consideren que hi havia partida pressupostària i
no les han pagat, ja ho aclariran per què. En tot cas, nosaltres hem de demanar la
mateixa reiteració que hem altres vegades, és que, com sembla ser que no hi ha
+(;"&0"1! 0%! +"@! ,-@7$1! &-! h7&,%$! 0%! T(E%)&1! &-! S%+)%,$! 0./#+"#0-"1! &-! )%$! 0%! )%$1! -!
creiem que les factures són certes, i si no són certes en tot cas que els constructors vagin
a trucar a la porta dels responsables que hi havia en aquell moment, diuen que els van
encarregar la feina i per tant que els hi cobrin a ells. Jo crec que aquest Ajuntament no
hauria de procedir a aprovar aquesta proposta.
Pren la paraula el senyor ALCALDE, i manifesta: Nosaltres com a Govern municipal
hem decidit portar a aquest Ple aquestes factures, aquestes factures perquè el públic
també ens entengui són factures que han aparegut, que no estaven conformades per cap
tècnic i que ens han estat reclamades pels empresaris. Jo dic que això és com aquell que
+(;@)"!7&!@-$!(!##(B"!%&!@-$1!-!$.G"!0%!0%0-+")!"!@"B")!#"!##7;1!%#!,%#82(&1!%#!B"$!0%#!67-!
hi vivia abans. Són obres que es van encarregar irregularment, i per això el senyor
Gontán i jo també ho demano al grup municipal de CiU que es manifesti, perquè en
Plens ens han dit que corresponien a obres no fetes, que corresponien a factures
07@#-+"0%$1!67%!+())%$@(&-%&!"!+($%$!67%!&(!$.G"&!2%,1!%,+1!%,+1!-!"!;-!;."B)"0")-"!67%!%$
manifestessin i si no ho fan ara de paraula, ja els hi requerirem per escrit. Però nosaltres
%&$!E%-%;!";F!#.(F#-B"+-K!;()"#!0.",%&0)%!"67%$,$!%;@)%$")-$!67%!G"&!%2%+,7",!,)%F"##$1!
han efectuat feines, que ho anem comprovant, que ho anem mirant i que es mereixen
cobrar, i que en molts casos no cobren de fa quatre o cinc anys. Assumim aquest deute,
67%! D$! 7&! 0%7,%! @)(07+,%! 0%! #"! ;"#"! B%$,-K! %&! %&+"))%B")! 2%-&%$! 0%! #."&,-+! %67-@! 0%!
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T(E%)&1! #."$$7;-;! @%)678! ;()"#;%&,! -! +(;@,"F#%;%&,! ,";FD! @%&$%;! 67%! #.G%;!
0."$$7;-)1!@%)O!%&$!"B)"0")-"!67%!$.%A@#-67%$$-&!7&"!;-+"!;D$4
Acte seguit, manifesta la regidora del grup municipal CiU, senyora NÚRIA
CH/L5PN/R! o-)-1! G%! 0-,! %&! 0-E%)$%$! (+"$-(&$1! 67%! ;(#,%$! 0."67%$,%$! 2"+,7)%$1! #%$!
diferents que han anat presentant al llarB!0."67%$,$!U#,-;$!<#%&$1!$-!&(!%$,"&!-&2();"0%$!
favorablement pels tècnics, és perquè alguna anomalia han de tenir o tenen, o al menys
G(!%&,%&%;!0."67%$,"!;"&%)"4!*-!&(!,%&%&!+"@!"&(;"#-"1!%E-0%&,;%&,!67%!$K&!+())%+,%$1!
@%)O! ##"E()$! G"7)-%&! 0.%$,")! -&2();"0%$! +())%+,";%&,! -! $.G"7)-%&! 0%! @"B")4! P%$! ;D$4! *-!
no estan informades és perquè no han estat correctes en el seu moment. Per tant, a qui
+())%$@(&B7-1! 67%! %A@#-67-! #"! -&+())%++-K! 0."67%$,%$! 2"+,7)%$1! %#! @%)678! &(! $.G"&!
informat favorablement, i el perqu8!$.G"&!(!&(!$.G"&!0%!@"B")4!
Continua el senyor ALCALDE: Nosaltres com a gestors del municipi, en el moment en
que rebem aquestes reclamacions és quan portem les factures als tècnics, però el què no
van fer Vostès va ser fer-les arribar als tècnics perquè les conformin, perquè com es diu
E7#B");%&,!!$K&!2"+,7)%$!67%!%&$!G%;!,)(F",!";"B"0%$!"#!+"#"-A1!-!&.G-!G"!;D$1!@%)678!:"!
D$!#"!$%B(&"!(!,%)+%)"!E%B"0"!67%!#%$!@(),%;!"!"@)(E")!"#!<#%1!-!%&+")"!&.G-!G"!;D$!67%!
G%;! 0%! +(&2();")1! 67%! G%;! 0."@)(E")! -! G%;! 0% donar el vistiplau. Però també ens
"B)"0")-"! ;(#,! 67%! L($,8$! $.G-! ;"&-2%$,%$$-&! 0.7&"! ;"&%)"! ;D$! +#")"1! %&! 67"&,! "#!
contingut de la feina realitzada.
N&,%)ED! #"! $%&'()"! >zPN/! CH/L5PN/1! -! 0-7R! S-$+7#@-.;! $%&'()! P-F"#,"1! @%)O! :(! 0-)-"!
67%!0.";"B"0%$!"#!+"#aix res. Vostè ho sap perfectament, que quan es rep documentació
aquest Ajuntament segueix un procediment, i aquest procediment no escapa a ningú.
Entren els documents, es registren i passen a les àrees corresponents, i cada departament
té el què li correspon en el seu moment. Per tant, torno a dir torno, a repetir i a insistir,
$-! "67%$,%$! 2"+,7)%$1! (! "#B7&%$! 0."67%$,%$! 2"+,7)%$! &(! G"&! %$,",! -&2();"0%$!
favorablement, és perquè en el seu moment es van considerar no correctes, o perquè van
trigar més o perquè són de finals del 2007 i no van entrar fins a principis del 2008, etc,
%,+1!@%)!"#B7&!;(,-74!<%)O!0.";"B"0%$!"#!+"#"-A1!"F$(#7,";%&,!)%$!%G=
Pren la paraula la senyora TERESA BUIGUES, i manifesta: Que jo sàpiga, és el tercer
Ple on es porten factures. Aquestes encara algunes nomes tenen dos anys. En aquest Ple
$.G"&!@(),",!2"+,7)%$!0%#!XYYu4!5&!,(,!+"$1!7&"!@)%B7&,"!0-)%+,"!"#!$%&'()!Q()&DR!L($,8!
com entén que es pot informar, acceptar i pagar les obres del camp de futbol que es va
fer als Gorcs, per exemple, com ho ha de fer aquest equip de Govern? Seria interessant
saber-ho.
P%$@(&! %#! )%B-0()! 0%! C-d1! $%&'()! aP/>C5*C! QIP>?R! <%)0(&-.;! @%)O! "67%$,! &(! D$!
7&!,%;"!0."67%$,!%A@%0-%&,1!-!&(!#-!@7+!+(&,%$,")4
C(&,-&7"!#"!$%&'()"!3dNTd5*R!*-!&(!D$!,%;"!0."67%$, expedient, li agraeixo que no em
contesti, perquè crec que tindria alguna dificultat. En tot cas, perdoni estic parlant, en
"67%$,!<#%!$.G"!0-,!67%!G-!G"!2"+,7)%$!0(F#"0%$1!$.G"&!)%,-)",!@%)!"67%$,%$!;"&-2%$,"+-(&$1!
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que potser ja són factures pagades, i sincerament quan parles amb les empreses,
,."0(&%$! 0%! #"! -;@(),9&+-"! 67%! ,D! $"F%)! %&+"-A")1! @%)678! ,."0(&%$! 67%4441! :(! &(! 0-)-"!
mentiders, jo no dic això. El que diria és que ha hagut respostes molt fàcils. I quan les
empreses demanen i demanen reiteradamen,! 67%! $%.#$! "F(&-&! 2"+,7)%$1! D$! 7&! ,%;"! 67%!
$.G"! 0%! +(;@#-)! -! 67%! $.G"! 0%! 2%)4! N! @%)! "#,)%! @"),1! $-! ,"&,$! F(&$! )%$7#,",$! G-! G"E-"! -! %;!
remeto del 2003 cap aquí, que és des de quan apareixen aquestes factures, per què no
$.G"&!2%,!%2%+,-E%$=!<%)!678!&(!$.G"&!#-67-0",!";F!#%$!%;@)%$%$!67%!$%.#$!0%E-"=!<%)!678!
$.G"!0%!2%)!%#!XYYl=!<%)0(&"444D$!E%)-,",4
El President 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, un vot en contra del
regidor senyor FERRAN GONTÁN del grup municipal ERC-EV-AM, set abstencions
dels regidors del grup municipal CiU, i per tant, amb el quòrum legal.

8.- RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS 2/2009.- EL senyor
*%+)%,")-! ##%B%-A! #"! @"),! 0-$@($-,-E"! 0%! #"! $%Bi%&,! @)(@($,"! 0%! #.r)%"!de Planificació
Econòmica i Règim Interior.
VISTES les factures que es relacionen en el present document per despeses realitzades a
#."&'! XYYv! 67%! &(! G"&! @(B7,! +(;@,"F-#-,^")-$%! "#! @)%$$7@($,! 0%! #./:7&,";%&,! 0."67%##!
any per manca de dotació pressupostària.
LN*Q! #.-&2();%! 0.N&,%)E%&+-K! -! "##O! 67%! %$,"F#%-A! #."),-+#%! jY! 0%#! P%-"#! S%+)%,! ]YYVlY1!
0%!XY!0."F)-#1!)%2%)%&t al reconeixement extrajudicial de crèdits.
AQUESTA Àrea de Planificació Econòmica i Règim Interior proposa al Ple Corporatiu
#."0(@+-K!0%#$!$%Bi%&,$
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
S61':84TSN13'_K6'4[K9:T653'L84574;9c'
Proveïdor

Concepte
Contenciós 594/2001.Honoraris relatius
- Riquerabogados,SL a la direcció lletrada: interposició recurs
Contenciós 594/2001.Honoraris relatius
a la direcció lletrada: presentació
- Riquerabogados,SL al·legacions prèvies

Import

Data Fact. Partida Pressup. 2008

3.375,60 e' 05/03/2007

03.1211.22703

3.375,60 e 05/03/2007

03.1211.22703
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- Riquerabogados,SL
- Riquerabogados,SL
- Riquerabogados,SL
- Riquerabogados,SL
- Riquerabogados,SL
- Riquerabogados,SL
- Riquerabogados,SL
- Riquerabogados,SL
- Riquerabogados,SL

Contenciós 404/2001.Honoraris relatius
a la direcció lletrada: presentació
conclusions
Contenciós 418/2001.Honoraris relatius
a la direcció lletrada: sentencia
Contenciós 406/2001.Honoraris relatius
a la direcció lletrada: presentació
conclusions
Contenciós 251/2001.Honoraris relatius
a la direcció lletrada: presentació
al·legacions prèvies
Contenciós 177/2005.Honoraris relatius
a la direcció lletrada
Contenciós 163/2005.Honoraris relatius
a la direcció lletrada
Contenciós 164/2005.Honoraris relatius
a la direcció lletrada: presentació recurs
cassació
Recurs civil 515/2005.Honoraris relatius
a la direcció lletrada
Contenciós 406/2001. Honoraris relatius
a la direcció lletrada: sentencia
TOTAL DESPESA

3.375,60 e 02/03/2007

03.1211.22703

3.375,60 e 06/03/2007

03.1211.22703

3.375,60 e 02/03/2007

03.1211.22703

3.375,60 e 02/03/2007

03.1211.22703

1.392,00 e 02/03/2007

03.1211.22703

1.392,00 e 02/03/2007

03.1211.22703

2.320,00 e 05/03/2007

03.1211.22703

1.392,00 e 02/03/2007

03.1211.22703

3.375,60 e 02/03/2007

03.1211.22703

30.125,20 B

Segon.- NOTIFICAR aquests acords a RIQUERABOGADOS, SL.
5#!$%&'()!<)%$-0%&,!(F)%!%#!,()&!0.-&,%)E%&+-(&$4
Pren la paraula la senyora NÚRIA CLAVERIA: Exactament el mateix que he comentat
amb el tema anterior, si no estan informades favorablement és que tenen algun problema
-! &(! $.G"7)-%&! 0%! @"B")4! I! $-! $.G"7)-%&! 0%! @"B")1! %#! ,8+&-+! +())%$@(&%&,1! 67%! %&! "67%$,!
+"$!$%)-"!*%+)%,")-"1!G"7)-"!0.-&2();")!0%!$-!$K&!+())%+,%$!(!&(!G(!$K&4!
Intervé el senyor ALCALDE, i manifesta: Aquestes factures corresponent a feines
%&+"))%B"0%$! 0-)%+,";%&,! @%)! #.! %A-alcalde. Per tant, els tècnics no es veuen capacitats
per conformar-les.
Continua la senyora CLAVERIA: Si són correctes, senyor Ribalta, paguin-les. No hi
estem en desacord.
A continuació, manifesta el senyor FERRAN GONTÁN: Si són correctes es pagaran
ara. La pregunta és per què no les van pagar el 2007?
S-7!#"!$%&'()"!CH/L5PN/R!>(!$D!+(;!G(!G"-B!0.%A@#-+")444!<%)0(&-&444
Segueix el senyor GONTÁN: O sigui, és ben senzill. Vostès carreguen el mort sobre el
funcionari de torn, com han fet sempre. En aquest Ajuntament mentre ha governat el
senyor Torné, aquí no es movia una ploma sense que ell ho sabés. O sigui, no carreguin
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el mort sobre el funcionari de torn. Les factures, simplement, el funcionari no tenia
ordres de passar-les, simplement. I Vostès, ja el procediment de contractació dels
serveis, de totes aquestes empreses, no el feien ni regularment. Ho feien a cop de
,)7+"0"! 0%! ,%#82(&1! @%)678! %&! +"@! 0."67%$,%$! 2"+,7)%$! G-! G"!7&!S%+)%,!0./#+"#0-"1!G-!G"!
un acord de Junta de Govern Local, per encarregar-#%$4! S."+()0=! N! "! #./0;-&-$,)"+-K!
@UF#-+"!"-AO!D$!$"B)",1!-!L($,8$!$.G(!E"&!$"#,")4!N!")"!"67%$,!B(E%)&!G(!G"!0%!)%+(&8-A%)4!
A mi em sap greu que, sense haver una comanda, ens podem trobar que aquí es coli de
,(,4! N! D$! 7&"! ##9$,-;"! 67%! "67%$,! /:7&,";%&,! G9B-;! 0."$$7;-)1! -! "67%$,! T(E%)&! G"B-!
0."$$7;-)! %))()! $%7$1! &(! E7##! @%&$")! 67%! -&,%&+-(&",$1! -! %#$! G"B-! 0."$$7;-)! ")"1! @%)678!
Vostès, havent-hi partida pressupostària, no ho van pagar. Per què? Això és el que
volem saber, per què no ho van pagar si hi havia partida pressupostària? I deixin de
carregar el mort al funcionari de torn, que aquí no es feia res sense que el senyor Torné
ho autoritzés.
Volia afegir una cosa: Insisteixo, aquest cas són trenta mil euros, o sigui cinc milions de
les antigues pessetes, hauria de reclamar a qui els va encarregar les feines, perquè és que
no tenim cap proba. De totes maneres, entenc el neguit dels empresaris.
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Aquestes factures, la persona responsable o
encarregada de conformar-les, com he de fer jo moltes vegades, era el propi Alcalde,
@%)678! $K&! 2%-&%$! %&+"))%B"0%$! 0-)%+,";%&,! 0./#+"#0-"4! /-AJ! +(;! G-! G"! (F)%$1! 67%! G"!
0.%&+"))%B")! %#! +"@! 0.(F)%$1! #"! @%)$(&"! 67%! G"E-"! 0%! +(&2();")! "67%$tes factures era
0-)%+,";%&,!#./#+"#0%1!@%)678!$K&!%&+9))%+$!0-)%+,";%&,!0./#+"#0-"4!
Intervé la regidora de CiU, la senyora NÚRIA CLAVERIA: A veure senyor Gontán,
@(,$%)! $K+! :(! 67%! &(! ;.%A@#-+(! @)(7! FD! -! @%)! "-AO! &(! G(! "+"F"! 0%! +(;@)%&0)%4! >(! #-!
estic di%&,! %&! +"@! ;(;%&,! 67%! &(! $.G"B-&! 0%! @"B")! "67%$,%$! 2"+,7)%$! "#$! @)(E%M0()$!
+())%$@(&%&,$4! ?$! F%&! %E-0%&,! 67%! G-! G"! G"B7,! 2"+,7)%$! 0."67%$,%$! 67%! G"&! %$,",!
%&+9))%+$! 0-)%+,%$1! -! %&+9))%+$! 0.7)B8&+-"4! o-)-! "67%$,! @7&,! 67%! %$,%;! ,)"+,"&,! ")"1! &(!
són obres, ni! +($%$! 0."67%$,%$! 67%! "! L($,8! ,"&,! B)9+-"! #-! 2"&1! $K&! "+,7"+-(&$! 0.7&!
T"F-&%,! 0./0E(+",$! 67%1! %&! %#! $%7! ;(;%&,1!@)(F"F#%;%&,!G"!%$,",!&%+%$$")-!+(&,)"+,")!
@%)678! 0%2%&$%$$-&! "! #./:7&,";%&,! 0%! \A_! $-,7"+-(&$4! o(#,! FD4! /67%,%$! 2"+,7)%$! G"&!
"))-F",! "! #./:7&,";%&,4! *-! $.G"! 2%,! #"! 2%-&"1! %E-0%&,;%&,! 67%! $.G"&! 0%! @"B")1! $-! &(! $.G"!
2%,! (! $.G"! 2%,! 0%! ;"&%)"! &(! $",-$2"+,O)-"! @%)! @"),! 0%! #./:7&,";%&,! -! &(! $.G"! -&2();",!
0%B70";%&,1!(!2"E()"F#%;%&,1!@%)!"-AO!D$!67%!$.G"&!"&",!)%,")0"&,4!>(!(F$,"&,1!#-!G%!0%!
dir, totes aquestes factures són del 2007. A nosaltres, ens van fer fora el març del 2008,
E"#=! <%)0K=! *J1! $K&! 0%! ;")`! 0%! XYYv4! S"))%)"! 0."67%$,%$! 2"+,7)%$1! 67%! &(! %&,)")D! %&!
detall per no avorrir tampoc al públic, hi ha molta història. No solament de les activitats
0%2%&$"0%$! (! G-@(,8,-+";%&,! 0%2%&$"0%$! @%)! "67%$,! T"F-&%,! 0./0E(+",$1! $-&K! @%)! #"!
)%#"+-K! 0."67%$,! T"F-&%,! 0./0E(+",$! ";F! #./:7&,";%&,4! /#%$G()%$1! ;(#,! FD4! *K&! 0%#!
;%$! 0%! ;")`! 0%! XYYv4! *-! "! #./:7&,";%&,! %&! %#! $%7! ;(;%&,! G-! %$,9E%;! (! &(! %$,9E%;1!
0."+()01! (! no estaven informades favorablement perquè es considerava o no, que
$.G"E-"! 2%,! FD!(!&(1!"67%##"!2%-&"4!S(&+$!FD1!G-!G"!7&!@)(+D$!67%!E"!$%B7-&,!-!G-!G"!7&"!
discussió probablement, i això es va dilatant en el temps. Però és que el 2007 es va
tancar amb un superàvit important. Si això és així, i és correcte, si Vostès ara consideren
67%! D$! +())%+,%1! D$! 2"E()"F#%1! $.G"! 2%,! "67%$,"! 2%-&"! -! "67%$,! $%&'()! ,D! )"K! %&! )%+#";")!
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aquests pagaments, doncs paguin-,.G(4!?$!67%!:(!&(!G%!0-,!@"$!67%!&(!$.G"B-&!0%!@"B")4!
El! 678! E7##! D$! 67%! $.-&2();-! 2"E()"F#%;%&,! ! -! 67%! %$! $-B7-! +())%+,%! (! &(4! <%)678! %;!
consta que hi ha factures anteriors, de construccions o altres encàrrecs fets, que si no
estaven informades favorablement és perquè els tècnics en el seu moment, havien
cons-0%)",!67%!&(!%)%&!+())%+,%$4!S."+()0=
Pren la paraula el senyor FERRAN JIMÉNEZ, manifestant: Només és fer un
"+#")-;%&,4! 5&! 0."#,)%$! (+"$-(&$1! 67"&! $.G"&! @)%$%&,",! )%+(&%-A%;%&,$! %A,)":70-+-"#$! 0%!
crèdit, sempre he demanat la opinió del senyor Interventor. No li tornaré a demanar, en
tot cas ja li recordo i així li simplificaré la feina, però ell ja va manifestar en el seu
moment que no ens podíem negar al pagament perquè podíem incloure en una
responsabilitat judicial. A més a més, en aquest punt resulta que són defenses
jurídiques, que estan emparades la seva comanda en una acceptació de la defensa en un
h7,:",4! <%)! ,"&,1! &(! $D! (&! D$! #"! $-,7"+-K! 0%! &(! E(#%)! "++%@,")! %#! +(;@)(;J$! 0."67%$,%$!
feines. En altres qüestions, en altres feines potser no, però amb aquestes està molt clar
que són sobre procediments judicials. Per tant, torno a manifestar el mateix que hem
;"&-2%$,",! "#,)%$! E%B"0%$4! >(! @(0%;! "0;%,)%! 67%! #./:7&,";%&,! ,-&B7-! )%$@(&$"F-#-,",$!
@%)!-&+#(7)%!(!(;-$$-K!0.7&!@)(+%0-;%&,!67%!$.G"7)-"!0.G"E%)!fet en el seu moment.
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.

9.- APROVAR INICIALMENT EL PRESSUPOST
CORPORACIÓ PER A L'EXERCICI DE 2009.-

GENERAL

DE

LA

El senyor ALCALDE explica que: A petició del regidor, senyor Ferran Gontán, hem
decidit deixar-lo sobre la taula. Hem cregut que, tot i que es podia portar a Ple i es
podia aprovar aquest punt, hem cregut que era molt important esgotar totes les
@($$-F-#-,",$! 0.%&,%$"1! -! %$B(,")! ,(,%$! #%$! @($$-F-#-,",$! 0%! 0-9#%B! -! 0."@(),"+-K! 0%#$!
diferents grups municipals, pensem que el regidor Gontán pot fer les seves aportacions
que realment ja hi hem treballat molts dies, però pensem que hi podem treballar molt
;D$1!-!%#$!%&+(;"&%;!"!7&!<#%!%A,)"()0-&")-!!"@)(A-;"0";%&,!0."67J!"!67-&^%!0-%$!(&!
votarem aquests pressupostos, tal i com hem pactat amb el regidor senyor Gontán.
N&,%)ED! %#! $%&'()! a5PP/>! TI>Qt>1! -! 0-7R! h(1! )%-,%)")! #."B)"-;%&,! 0%! #.%67-@! 0%!
Govern, pel que significa un esforç per intentar arribar a un acord. Només dir que em
sap greu haver de deixar sobre la taula un punt com són els pressupostos, però també
D$! 0.-&,%#f#-B%&,$! $"F%)! +())%B-)! %))()$! (! $"F%)! )%+,-2-+")! "! ,%;@$1! (! E%7)%! 7&! @($$-F#%
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%))()! -! )%+,-2-+")! "! ,%;@$4! <%)! ,"&,1!"B)"-)!"!#.%67-@!0%!T(E%)&1!%$@%+-"#;%&,!"#!$%&'()!
Alcalde el seu esforç.
Manifesta el senyor ALCALDE: Evidentment dir a la resta de grups municipals i de
regidors que si hi ha elements del pressupost que consideren que no han tingut prou
temps per fer els aportacions, doncs ara disposaran de molt més temps i que la nostra
voluntat és buscar sempre el consens, esgotar totes les possibilitats de diàleg, i no tirar
pel dret i aprovar les coses de manera sense escoltar les diferents veus i opinions que
hi pugui haver. Per tant, també encomano i demano al grup municipal de CiU i al
)%B-0()!0.d&-K!"!2%)!"@(),"+-(&$!-!+(&,-&7")!%&)-67-&,!"67%$,!@)%$$7@($,4
Pren la paraula el senyor FRANCESC COLOMÉ: El senyor Gontán ha parla,!0.%))()$4!
o."B)"0")-"!$"F%)!67-&$!%))()$!G-!G"!%&!%#!@)%$$7@($,1!$-!%$!@(0%&!$"F%)4
Respon el senyor FERRAN GONTÁN: Timings, només timings.

10.- MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS PSC-PM I ERC-EVAM, EN RELACIÓ ALS FETS A LA FRANJA DE GAZA.- El senyor Secretari
llegeix la part dispositiva de la següent moció presentada pels grups municipals PSCPM i ERC-EV-AM.
S"E"&,! %#$! ","+$! "%)-$! 67%! G"&! +"7$",! 7&"! ;","&`"! $%&$%! @)%+%0%&,$! "! T"^"! -! #."+,7"#!
-&,%)E%&+-K! ;-#-,")! ,%))%$,)%! @%)! @"),! 0%! #.%A8)+-,! -$)"%#-91! 0."+()0! ";F! %#! ;"&-2%$,! 0%#$!
membres del Consell Català de Foment de la Pau expressem:
5#! &($,)%! %&8)B-+! )%F7-B! "! #."++-K! 0%#! B(E%)&! -$)"%#-9! -! 0%! e";"$4! C(&$-0%)%;! 67%! #"!
2(&";%&,"+-K! 0%! #"! )%$@($,"! 0%#! B(E%)&! 0.N$)"%#! %&! %#! $%7! 0)%,! "! #"! 0%2%&sa pel
##"&`";%&,! 0%! +(%,$! @%)! @"),! 0%! #.()B"&-,^"+-K! e";"$1! D$! 0%$@)(@()+-(&"0"1! +)7%#1!
mancada de tota ètica i fonament de dret (el govern israelià ha actuat al marge de tots
els procediments, criteris i normes establertes internacionalment per afrontar conflictes)
i de lògica, en clau de seguretat (aquest atac, lluny de fomentar la pau, incrementarà la
inestabilitat de la zona i perjudicarà la seguretat de ciutadans i ciutadanes tant de la
població palestina com israeliana).
La nostra solidaritat amb el! @",-;%&,! 0%! #"! @(F#"+-K! +-E-#! 0%! T"^"! -! 0.N$)"%#! -! "#G()"! %#!
nostre suport a les ONG, grups i persones que a Israel i a Palestina, clamen per una pau
justa, manifestant-se per la fi del setge, dels atacs militars i per la renovació de la treva.
Amb la profunda convicció que aquest conflicte només pot tenir una solució que passa
,")0! (! 0.G()"1! @%#! 0-9#%B1! #"! &%B(+-"+-K1! %#! @%)0K! -! #"! )%+(&+-#-"+-K1! -! 67%! #"! E-(#8&+-"!c
E-&B7-! 0.(&! E-&B7-!c no resoldrà res ni farà desistir ningú de les seves posicions, ans al
contrari, no farà més que generar més violència i odi, els regidors i les regidores dels
grups municipals del PSC-PM i ERC-EV-AM demanem:
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1. g7%! #"! +(;7&-,",! -&,%)&"+-(&"#1! 67%! ,D! )%$@(&$"F-#-,",$! ,"&,! %&! #.()-B%&! +(;! %&!
#.%$,",! "+,7"#! 0%#! +(&2#-+,%1! 2"+- la màxima pressió i els màxims esforços
@($$-F#%$!@%)!"+(&$%B7-)!7&!"#,(!%#!2(+!@%);"&%&,1!#.",%&+-K!G7;"&-,9)-"!7)B%&,!"!
la població de Gaza, el diàleg entre tots els actors implicats i la represa del
procés de pau.
2. g7%!%#!B(E%)&!0%!#.5$,",!%$@"&'(#!-!%l de la Generalitat de Catalunya utilitzin les
vies de pressió política necessàries i oportunes per contribuir a la consecució
dels objectius esmentats en el punt anterior.
3. g7%! +(;! "! ;($,)"! 0%! #"! $%E"! E(#7&,",1! %#! B(E%)&! 0%! #.5$,",! %$@"&'(#! ",7)-! %#!
comerç!0.");%$!";F!#.5$,",!0.N$)"%#4
4. Que el govern de la Generalitat de Catalunya manifesti aquest posicionament i el
)%F7-B!"!#"!B7%))"!-!#.(+7@"+-K!"!#./;F"-A"0"!0.N$)"%#!"!#.5$,",!5$@"&'(#4
Fer arribar aquest acord al president del Parlament de Catalunya; als grups
parlamentaris del Parlament de Catalunya, al govern de la Generalitat de Catalunya; als
grups parlamentaris del Congrés dels Diputats i del Senat; i als presidents de
#./$$(+-"+-K!C","#"&"!0%!o7&-+-@-$!-!"!#"!a%0%)"+-K!0%!o7&-+-@-$!0%!C","#7&'"4
L"!<P5*NSb>CN/!(F)%!%#!,()&!0.-&,%)E%&+-(&$4
Pren la paraula el senyor FRANCESC COLOMÉ: Breument. El nostre vot serà
#."F$,%&+-K4! 5$,%;! ,(,"#;%&,! %&! +(&,)"! 0%! #"! 0%$@)(@()+-K! 0%#$! ","+$! 0.N$)"%#4! 5$,%;!
també totalment en contra de la política de Hamas, que està considerada una
organització terrorista, el que passa és que en aquesta moció es carreguen les tintes més
cap a un sector que cap a un altre. A nosaltres ens hagués agradat que es carregués les
tintes cap els dos sectors, amb la contundència que es mereixen els dos sectors.
Intervé el senyor ALCALDE: És una moció en la qual es demana tant al Govern
0.N$)"%#! +(;! "#! B)7@! ,%))()-$,"! e";"$1! %#! +%$$";%&,! 0%! #"! $%E"! "+,-E-,",! F8#f#-+"! -1! @%)!
tant, pensem que no és qüestió de si carrego les tintes o no. Pensem que hi ha una
0-2%)8&+-"!-;@(),"&,!67%!D$1!67%!%#!T(E%)&!0.N$)"%#!D$!7&!T(E%)&1!D$!7&!5$,",!-!;"#B)",!
manifestem la nostra repulsa als grups terroristes, és molt diferent la violència que
genera un Estat que la violència que genera un grup terrorista. Penso que hem de ser
+(&$+-%&,$!0."-AO4
A continuació, manifesta la regidora senyora TERESA BUIGUES: Jo crec que estem
educats amb la cultura de la petita pantalla, i de les notícies que tendeixen a fer que
tothom sigui igual, i que aquell que dóna la bufetada i aquell que la rep, tingui la
mateixa responsabilitat. Israel és un poble que fa molts anys, no els últims dies, fa molts
anys que té una situació insostenible com a poble, de la qual és molt difícil que nosaltres
%&$!@7B7%;!@($")!"!#"!@%##!0."67%##a gent, que estan patint un seguit de situacions molt
difícils de suportar, que aquests dies hi ha hagut una guerra atroç, una guerra on han
;(),! +%&,%&")$! 0%! +)-",7)%$1! +-E-#$1! (&! $.G"! +)%;",! "! #"! B%&,! ";F! F(;F%$! @)(G-F-0%$4!
Però quan no hi ha aquest tipu$! 0%! B7%))"1! &.G-! G"! 7&! "#,)%4! *K&! %#$! +(&,)(#$1! D$! #"!
matança selectiva, són els camps de refugiats, són quan falta aigua, quan falta llum,
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quan no es deixen entrar medicaments a un poble, i si quan aquesta poble, durant tants
anys pateix aquesta situació! ;%&,)%! 67%! #."#,)"! %$,9! )%+(#^",! 0%! ,(,%$! ;"&%)%$! @%#!
capitalisme internacional, i en primer lloc pels Estats Units, que no els manca
absolutament res, que poden tancar fronteres, que poden deixar que no entrin
medicaments, que poden bombardejar i matar a plaer sense que les consciències
0%;(+)9,-67%$! $."-A%67-&! +(;! 7&! $(#! +)-,4! /67%##! @(F#%! 67%! %$,9! @",-&,! "67%##"! $-,7"+-K!
que no cal expressar més perquè tots coneixem, té la mateixa consideració que els altres.
És a dir, si jo rebo una bufetada, intento tornar-me amb una mà molt més petita que
"67%##"!;.G"!0(&",!#"!F72%,"0"1!:(!$%)D!,%))()-$,"4!5&,%&+!67%!%#!@(F#%!0%!<"#%$,-&"1!D$!7&!
deure per a tota aquella persona que se senti lliure, que se senti democràtica és lluitar
perquè aquell Estat sigui un Estat, es trenquin aquell tipus de fronteres,puguin circular
lliurement i tinguin els drets mínims que cada un de nosaltres demanem per nosaltres. I
aquella gent no els tenen. Per tant, jo crec que aquesta moció es queda inclús una mica
+7),"4! *-! :(! #.G"B7D$! 2%,1! #.G"B7D$! 2%,! ;D$! 07)"1! @%)O! %#! 67%! $J! 67%! 0%;"&(! D$! 67%! %$!
tingui en compte. Una cosa és votar-la o no votar-la, i una altra cosa és prendre
consciència, que no és votant una moció que se solucionen les coses, és demanant que
es respecti el dret a un país, a viure en llibertat, a créixer i a desenvolupar-se i no veure
els seus fills més menuts enterrats a la runa.
Pren la paraula el regidor senyor FERRAN GONTÁN: Espero que no tinguin por de la
@)%$$-K! 0%#! T(E%)&! 0.N$)"%#1! +(;! %$,9! 2%&,! "+,7"#;%&,1! -! "@%l·la a certes coses que fan
vergonya, però miri, potser té raó, igual té una mica de desproporció la moció, però les
bombes també tenen desproporció. I em sembla que és més greu que et caiguin deu
bombes per cada una que tira Hamas, que a més a més, no tenen la tecnologia
$(2-$,-+"0"!67%!"@7&,%&!"!#"!@(),"!-!+"7%&1!67%!7&"!;(+-K!67%!&(!G-!%$,-+!B"-)%!0."+()01!
@%)O!@(0)-"!$%)!67%!0%+"&,D$!+"@!"!e";"$4!<%)O!;-)-1!#"!G-$,O)-"!$%;@)%!#.%A@#-67%&!%#$!
que guanyen. Quan manava el Quico, els que lluitavem per la democràcia erem els
terroristes. Només recordar que el fet que aconseguir que Hamas aparegués en el llistat
de grups terroristes, ho va aconseguir Israel i la seva pressió que exerceix sobre el
T(E%)&! 0.5$,",$! d&-,$4! <%)O! &(! $D! $-! $"@! 67%! e";"$! %#! E"! +)%")! #.5$,",! 0.N$)"%#1! @%)!
##7-,")! +(&,)"! #./)"2",1! -! 67"&! &(! %#$! E"! +(&E%&-)! @%)678! E"! B7"&'")! 7&%$! %#%++-(&$!
democràticament netes, dit per tots els observadors internacionals que les van seguir,
67"&!"-AO!&(!#-!E"!+(&E%&-)!"#$!$%&'()$!0.N$)"%#1!E"&!##%&`")!#.ofensiva. Es més, aquesta
ofensiva no era casualitat, la tenien preparada des de feia sis mesos, la van preparar sis
;%$($!"F"&$1!-!)%$7#,"!67%!D$!+"$7"#-,",!67%!G-!G"!7&!+"&E-!0%!T(E%)&!"!#.-;@%)-1!"#!+"@!
0%!#.-;@%)-4!N!)%$7#,"!,";FD!67%!%#!67%!%&,)"!"#!+"@!0%!#.-;@%)-!;-)"!+"@!"!#."#,)"!F"&0"4!
<%)678!$%)9!;(#,!IF";"1!@%)O!E"!;-)")!+"@!"!#."#,)"!F"&0"4!N!&(!G"!0-,!)%$4!<%)!,"&,1!7&"!
mica de desproporció en una moció que en el fons, que ens entenguem tots, és gairebé
un brindis al sol, més un posicionament polític que res més, perquè no podem arribar a
fer res més, malauradament, home...i veure el seu vot abstencionista encara fa més mal.
Seguidament, intervé el senyor FERRAN JIMÉNEZ: Veig que per aquesta moció ha
tingut molt temps, tempus, el tíming, i tot això no li han afectat. Ha tingut temps per
redactar, per fer, preparar un discurs. En fi, ja veig en què ha utilitzat el temps Vostè.
Està molt bé quan són feines que fan altres departaments, altres estaments, potser aquí
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no som al lloc on les decisions que prenem sobre aquest tema desgraciadament tinguin
una transcendència. No obstant, no és una qüestió de posicionar-se a favor o en contra
0%!0."67%$,!,%;"4!e-!G"!@7&,$!%&!"67%$,"!@)(@($,"!67%!L($,8!2"&!67%444##%B-)D!&(;D$!7&R!
\g7%! %#! B(E%)&! 0%! #"! T%&%)"#itat de Catalunya manifesti aquest posicionament i el
)%F7-B!"!#"!B7%))"!-!#.(+7@"+-K!"!#./;F"-A"0"!0.N$)"%#!"!#.5$,",!5$@"&'(#4_!/!E%7)%1!"-AO!
és una il·legalitat. Però bé, faig una menció perquè jo els faig una proposta de
modificació. Perquè també crec que si fem una crítica també hem de donar opció a
donar altres possibilitats i altres arguments. Els en passaré un per cada grup, qui ho
vulgui llegir que ho llegeixi, i jo faré la lectura i llavors Vostè ho posen a la seva
consideració:
\<)-;%)! - Reclam%&! #."0(@+-K! 0.7&! "#,(! "#! 2(+! @%);"&%&,! -! 0%2-&-,-7! +(;! )%+#";"!
Nacions Unides.
Segon- Promoure iniciatives de solidaritat de caràcter urgent a favor de les
col·lectivitats locals i de la població civil de la Franja de Gaza.
Tercer c Reiterem la nostra fer;"! +(&E-++-K! 67%! %#! 0-9#%B! %&,)%! #%$! @"),$! D$! #.U&-+"!E-"!
per una solució pacífica i durable al conflicte, des del compromís amb la cultura de la
pau, que ha expressat de manera àmplia i reiterada la ciutadania de Catalunya.
També vull fer esment que molt$! 0."67%,$! @7&,$! G"&! %$,",! "+()0",$! @%)! 0-2%)%&,$!
corporacions municipals que també estan regides pels socialistes, el PSC i Esquerra
P%@7F#-+"&"!0%!C","#7&'"4_
Pren la paraula el regidor de CiU, senyor FRANCESC COLOMÉ, i manifesta:
Nosaltres també teníem una proposta, el què passa és que no la llegiré. Però que quedi
clar el nostre rebuig a la violència com a via per resoldre els conflictes, amb la
convicció que alimenta només la dinàmica de creixent tensió a la zona. Així emplacem
a les parts a respectar lleis internacionals humanitàries definides a la Convenció de
Ginebra. Teníem diversos punts, no obstant, el que presenta el senyor Jiménez també ho
,)(F%;!+())%+,%!$-!E(,%;!"67%$,"!%$;%&"4!N!$7@)-;-;!#."#,)%4
El senyor ALCALDE pregunta: Què suprimim, a veure aclareixi si us plau?
P%$@(&! %#! $%&'()! CIHIo?R! 5#$! @7&,$! 0%! #.7&! "#! +-&+! -! +"&E-")! @%)! #.%$;%&"! 67%!
@)%$%&,"!%#!$%&'()!h-;D&%^!0%!#.7&!"#!67",)%4
Intervé de nou el senyor ALCALDE i manifesta: Jo els agrairé que quan vulguin
presentar esmenes, com que tenen la informació des del passat divendres, que ens ho
diguin amb temps. És clar, no volem improvisar tampoc, no volem prendre decisions
així ara canvio de cop i volta tot el text. Han tingut temps suficient per informar-nos de
que volien fer canvis. No obren la boca i aquí en públic ara ho volen canviar.
Continua la senyora TERESA BUIGUES: Jo crec que, i agraeixo al senyor Jiménez
#."@(),"+-K! 67%! 2"1! @%)! #"! ;%E"! @"),1! @%)! #"! -&+#7$-K! 0."67%$,"! ;(+-K! %;! $%;F#"!67%!D$!
positiva i enriqueix el text, i per tant, per part meva li dono les gràcies. Senyor Colomé,
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L($,8! E(#! 67%! ,)"-%;1! 7&! @7&,! 67%! 0-71! L($,8! 0-7! 67%! ,)"-%;! 0%! #.7&! "#! +-&+1! %#! ,%)+%)!
@7&,!0-7R!\g7%!+(;!"!;($,)"!0%!#"!$%E"!E(#7&,",1!%#!B(E%)&!0%!#.5$,",!%$@"&'(#!",7)-!%#!
+(;%)`!0.");%$!";F!#.5$,",!0.N$)"%#4_!L(#!67%!,)"-%;!"67%$,!@7&,=!<%)0(&-1!0%$@)D$!%;!
pot contestar. Jo el que lamento, i ho torno a dir, és que confonguem David i Golliat,
";F!0($!T(##-",$4!H.5$,",!0.N$)"%#!,D!,(,%$!#%$!2"+-#-,",$!0%#!;K&!@%)!)%F)%!");%$4!QD!,(,%$!
les facilitats del món per escombrar un poble amb unes bombes prohibides en territori
G"F-,",! 67%! G"&! +"7$",! 7&%$! +)%;"0%$! -;@)%$$-(&"&,$! "! 7&"! B)"&! @"),! 0."67%$,"!
població. És a dir, la moció sí però les mans lliures a Israel perquè continuï fent allò que
vol fer, és! "! 0-)1! ,"##")! #"! ##7;1! ,"##")! #.%&,)"0"! 0%! ;%0-+";%&,$1! F(;F")0%:")1! ,%&-)! ,(,!
,-@7$! 0.");%$444! h(! %&,%&+! 67%! &(1! -! ,()&(! "! 0-)1! -! ,()&(! "! )%@%,-)1! %;! $%;F#"! 67%! @%)!
qualsevol poble del món, el que hauríem de desitjar és allò que tenim nosaltres, i amb la
$7@)%$$-K!0."67%$,$!+-&+!@7&,$1!@%)$(&"#;%&,!:(!&(!G(!"++%@,(4
Pren la paraula el regidor senyor FERRAN JIMÉNEZ, i diu: Jo accepto que aquest punt
de Vostè, el número tres, també consti, el podem afegir en aquesta proposta de
modificació i incloure..., és el número tres, ...sí perquè aquest és una il·legalitat, que me
#.G%! ##%B-,! )%@%,-0";%&,4! k444m! ?$! 67%! &(! D$! +(;@%,8&+-"! 0%! #"! T%&%)"#-,",4! o"&-2%$,-!
"67%$,!@($-+-(&";%&,1!-!%#!)%F7-B!"!#"!B7%))"!-!#.(+7@"+-K444!S."+()0!@%)O!678!G"&!0%!2%)!
"!#.";F"-A"0"!"!#.5$,",=!k444m!?$!67%!@")#"!0%!#.(+7@"+-K1!&(!,D!$%&,-,4!
Afegeix el senyor ALCALDE: A mi em sembla que han interpretat malament aquest
"&7&+-",! 0%! #.()0)%! 0%#! 0-"! 67%! 0-7! \#"! T%&%)"#-,",! ;"&-2%$,-! %#! )%F7-B! "! #"! B7%))"!
iniciada per Israel i de la ocupa+-K! 0.N$)"%#! 0%! #"! 2)"&:"! 0%! T"^"_4! 5;! $%;F#"! 67%! %$,9!
dient això. No sé si ho han interpretat bé o no.
Continua el regidor de CiU, senyor FRANCESC COLOMÉ: Jo proposo que ...esmenes
diferents. Jo proposo que ho deixem sobre la taula, i en el proper Ple que tindrem el dia
67-&^%1! #"! @(),%;! -! %&$! )%7&-;! 7&! 0-"! 0."67%$,"! $%,;"&"! -! %&! +(&2%++-(&%;! 7&"! ,(,$!
plegats.
Respon el senyor ALCALDE i manifesta: Jo lamento vàries coses. Lamento primer
#.%$@%+,"+#%! 0.7&! ,%;"! 67%! G"7)J%;! 0.%$,")! 0."+()01! 67%! %&$! @($-+-(&%;! 0."67%$,"!
manera i caiguem en debats tant maniqueistes dels bons i els dolents. I també lamento
que haguem tingut una setmana per parlar-ne, no haguem dit res i ara haguem de buscar
aquest acord. Em sembla que, ...la guerra triga més que el pressupost senyor Colomé,
%;! $%;F#"! 67%! ;"&-2%$,%;! %#! &($,)%! %&8)B-+! )%F7-B! "! #."++-K! 0%#! T(E%)&! -$)"%#-9! -! 0%!
Hamas, em sembla que és prou contundent aquesta afirmació com per no crear
malentesos. El senyor Colomé diu que carreguem més les tintes contra Israel. Israel, li
recordo, que ha creat milers i milers de morts, centenars de nens, i Hamas només ha
causat una desena de morts de civils dels nens que ha matat Israel. Veient aquestes
dades diria que carreguem massa contra Hamas, potser. No, no, ja han tingut prou temps
per debatre i em sembla molt trist que... Bé li donaré perquè crec en el diàleg i en el dret
a la paraula, però em sembla que...digui.
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Pren la paraula el regidor senyor COLOMÉ afegint: I és una manifestació de partit. El
nostre criteri coherent amb les resolucions de les Nacions Unides és que els palestins
,%&%&!0)%,!"!#.%$,"F#-;%&,!0%#!$%7!@)(@-!5$,",1!&(!G(!&%B7%;4!5#$!-$)"%#-"&$!G"&!0%!@(0%)!
E-7)%! @%)O! ";F!$%B7)%,",!0-&$!0%#!$%7!,%))-,()-1!$%&$%!G"E%)!0.%$,")!@%&0%&,$!67%!+(;!"!
milicians de la franja de Gaza es llancen coets qassam sobre les seves llars. Els
+-7,"0"&$!0.N$)"%#!G"&!0%!@(0%)!E-7)%!";F!$%B7)%,",!-!#.5$,",!0.N$)"%#!&(!G"!0.%$,")!,";FD!
@%);"&%&,! $(,"! #.";%&"`"4! /;F! "-AO! %$,-+! 0-%&,! 67%!&.G-!G"!0($!0%!0(#%&,$4!>(!&(;D$!
un. Llavors, a part-)! 0."67J! 0%;"&%;! 67%! %$! )%2#%+,%-A-! "-AO! "! #"! ;(+-K4! P%$! ;D$! 67%!
això.
Continua el senyor ALCALDE responent-li: Miri queden moltes mocions per debatre i
no li dono la paraula. Penso que la votem perquè la moció diu clarament el nostre
%&8)B-+! )%F7-B! "! #."++-K! 0%#! T(E%)&! -$)"%#-91!-!%#!&($,)%!;D$!%&8)B-+!)%F7-B!"!#."++-K!0%#!
grup terrorista Hamas. I em sembla que amb el que diu és prou contundent i prou clar i
no cal donar-li més voltes. Però que sigui la última si us plau.
Seguidament intervé la regidora TERESA BUIGUES: Si molt petit. A mí em sembla
una feina que està molt bé, quan fa dies que tenim una proposta a la mà. Jo, en tot cas, el
que demanaria, si us sembla bé, que votem el punt un de la moció, que incloguem també
%#!@7&,!,)%$!-!$.-&+#(B7-&!"67%sts punts.
Pregunta el senyor ALCALDE: La proposta del senyor Jiménez és sumar al text que
Vostè ha aportat, o és eliminar el text de la moció i substituir-lo pel que Vostè ha
portat?
El senyor FERRAN JIMÉNEZ respon: Era una modificació, i fer aquest text. Ara bé, en
#"! @)(@($,"! 67%! %$,9! 2%&,!#"!$%&'()"!37-B7%$!%&!"67%$,!;(;%&,!0.-&+#(7)%!0."@"),",!7&!
0%!#"!@)(@($,"!0%!L($,8$!-!#."@"),",!,)%$1!:(!%$,")-"!+(&2();%4
El senyor PRESIDENT proposa votar la moció un cop introduïdes les esmenes.
\S"E"&,! %#$! ","+$! "%)-$! 67%! G"&! +"7$",! 7&"! ;","&`"! $%&$%! @)%+%0%&,$! "! T"^"! -! #."+,7"#!
-&,%)E%&+-K! ;-#-,")! ,%))%$,)%! @%)! @"),! 0%! #.%A8)+-,! -$)"%#-91! 0."+()0! ";F! %#! ;"&-2%$,! 0%#$!
membres del Consell Català de Foment de la Pau expressem:
5#! &($,)%! %&8)B-+! )%F7-B! "! #."++ió del govern israelià i de Hamas. Considerem que la
2(&";%&,"+-K! 0%! #"! )%$@($,"! 0%#! B(E%)&! 0.N$)"%#! %&! %#! $%7! 0)%,! "! #"! 0%2%&$"! @%#!
##"&`";%&,! 0%! +(%,$! @%)! @"),! 0%! #.()B"&-,^"+-K! e";"$1! D$! 0%$@)(@()+-(&"0"1! +)7%#1!
mancada de tota ètica i fonament de dret (el govern israelià ha actuat al marge de tots
els procediments, criteris i normes establertes internacionalment per afrontar conflictes)
i de lògica, en clau de seguretat (aquest atac, lluny de fomentar la pau, incrementarà la
inestabilitat de la zona i perjudicarà la seguretat de ciutadans i ciutadanes tant de la
població palestina com israeliana).
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H"! &($,)"! $(#-0")-,",! ";F! %#! @",-;%&,! 0%! #"! @(F#"+-K! +-E-#! 0%! T"^"! -! 0.N$)"%#! -! "#G()"! %#!
nostre suport a les ONG, grups i persones que a Israel i a Palestina, clamen per una pau
justa, manifestant-se per la fi del setge, dels atacs militars i per la renovació de la treva.
Amb la profunda convicció que aquest conflicte només pot tenir una solució que passa
,")0! (! 0.G()"1! @%#! 0-9#%B1! #"! &%B(+-"+-K1! %#! @%)0K! - la reconciliació, i que la violència c
E-&B7-! 0.(&! E-&B7-!c no resoldrà res ni farà desistir ningú de les seves posicions, ans al
contrari, no farà més que generar més violència i odi, els regidors i les regidores dels
grups municipals del PSC-PM i ERC-EV-AM demanem:
[4!g7%!#"!+(;7&-,",!-&,%)&"+-(&"#1!67%!,D!)%$@(&$"F-#-,",$!,"&,!%&!#.()-B%&!+(;!%&!#.%$,",!
actual del conflicte, faci la màxima pressió i els màxims esforços possibles per
"+(&$%B7-)!7&!"#,(!%#!2(+!@%);"&%&,1!#.",%&+-K!G7;"&-,9)-"!7)B%&,!"!#a població de Gaza,
el diàleg entre tots els actors implicats i la represa del procés de pau.
2. g7%! +(;! "! ;($,)"! 0%! #"! $%E"! E(#7&,",1! %#! B(E%)&! 0%!#.5$,",!%$@"&'(!",7)-!%#!+(;%)`!
0.");%$!";F!#.5$,",!0.N$)"%#4
u4! P%+#";%&! #."0(@+-K! 0.7&! "#,(! "#! 2(+! @%);"&ent i definitiu com reclama Nacions
Unides.
4. Promoure iniciatives de solidaritat de caràcter urgent a favor de les col·lectivitats
locals i de la població civil de la Franja de Gaza.
5. Reiterem la nostra ferma convicció que el diàleg entre les parts és!#.U&-+"!E-"!@%)!7&"!
solució pacífica i durable al conflicte, des del compromís amb la cultura de la pau, que
G"!%A@)%$$",!0%!;"&%)"!9;@#-"!-!)%-,%)"0"!#"!+-7,"0"&-"!0%!C","#7&'"4_
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per unanimitat dels setze membres
assistents, sobre els disset que de dret i de fet componen la Corporació, i per tant, amb
el quòrum legal.

11.- MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS PSC-PM I ERC-EVAM, A FAVOR DELS DRETS DELS ANIMALS I CONTRA EL SEU
MALTRACTAMENT.- El senyor Secretari llegeix la part dispositiva de la següent
proposta dels grups municipals del PSC-PM i ERC-EV-AM.
ATÈS que el poble català, tradicionalment sensible i respectuós amb els drets dels
"&-;"#$1! 0-$@($"! 0.7&"! 0%! #%$! ##%-$! 0%! @)(,%++-K! 0%#$! "&-;"#$! ;D$! "vançades de tota
57)(@"!k%#!S%+)%,!H%B-$#",-7!XVXYYZ1!0%![]!0."F)-#1!@%#!67"#!$."@)(E"!%#!,%A,!)%2K$!0%!#"!
Llei de Protecció dels Animals), però que encara permet la celebració de lamentables
%$@%+,"+#%$! ,"7)-&$1! +)7%#$!-!E-(#%&,$!%&!678!$.%$,)%$$"1!$.%$B(ta i es fereix de mort a un
animal com a forma de divertiment.
ATÈS que les Franqueses del Vallès és un municipi sensible envers els animals i el
,)"+,%! 67%! G"&! 0%! )%F)%! -! 67%! "67%$,! ,-@7$! 0.%$@%+,"+#%! %&$! (;@#%! 0%! E%)B(&'"! -!
0.-&0-B&"+-K1! %&! ,"&,! 67%! D$! manifestament contrari a la tendència evolutiva que estan
demostrant la resta de països civilitzats del món.
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/Qb*! 67%! D$! 7&"! E(#7&,",! ;"&-2%$,"! 0."67%$,! C(&$-$,()-! 2(;%&,")! %#$! E"#()$! 0%#!
respecte a la natura i als éssers vius, la cura del medi ambient en totes les seves
E%$$"&,$1! #.%07+"+-K! F"$"0"! %&! %#! )%$@%+,%1! #"! +(&E-E8&+-"! -! )%@)%$%&,",-E-,",! %&! #"!
societat, i que aquests espectacles no estan en consonància amb els esmentats valors i
contribueixen a fomentar una educació contrària al respecte a la vida en totes les seves
formes i expressions, fomentant la cosificació dels animals.
/Qb*! 67%! ;D$! 0%! +-&67"&,"! ;7&-+-@-$! 0%! #.5$,",! :"! $.G"&! 0%+#")",! 2"E()"F#%$! "#$! 0)%,$!
dels animals.
ATÈS que la gram majoria dels ciutadans de Catalunya (el 81% segons enquesta de
Gallup de desembre de 2005) es mostren contraris a les curses de braus i partidaris de
67%! %#! <")#";%&,! @)(G-F%-A-! "67%$,! ,-@7$! 0.%$@%+,"+#%$! k7&! vu1[y! $%B(&$! %&67%$,"! 0%!
Demoscopia).
5&!E-),7,!0%!#.%A@($",1!%#$!B)7@$!;7&-+-@"#$!0%#!<*C-PM i ERC-EV-AM proposen al Ple
0%!#./:7&,";%&,!#."0(@+-K!0%#$!$%Bi%&,$
ACORDS:
Primer.- DECLARAR les Franqueses del Vallès municipi amic dels animals i
respectuosa amb els seus drets.
Segon.- Que el municipi de les Franqueses del Vallès esdevingui municipi antitaurí,
;N531914' 9' :9' S1X;34;9' 76' :6L' ;K1L6L' 76' W19KL' 4' 9' :86V61;4;4' 76' _K9:L6ON:' 34SKL' 76'
O4N:I5;49'65O61L'6:L'954T9:L'_K6'6:L'SK[K4';9KL91'6L393L'7895L46393/'SN1/'T9:319;39T653/'
patiment o qualsevol dany físic o psicològic.
Tercer.- MANIFESTAR la nostra voluntat que no es celebrin curses de braus ni altres
6LS6;39;:6L' N5' 6L' S1N7K64V4' :9' TN13' N' L845R:4[64V4' 6L31IL' SL4;NRaL4;' 9' K5' 954T9:' 65' ;9S'
plaça de toros dels Països Catalans, així com que aquests espais es converteixin en
equipaments públics o tinguin a:316L' R459:4393L/' 65' ;N5LN5X5;49' 9:L' 9;N17L' 789_K6L39'
moció.
Quart.-' $#DJD+E+,)-' 9:' &91:9T653' 76' E939:K5d9' :9' TN74R4;9;4M' 76' :89;3K9:' ::64' 76'
protecció dels animals per tal que prohibeixi la tauromàquia en totes les seves formes,
així com qualsevol espectacle que produeixi patiment a un animal.
Cinquè.- FER ARRIBAR aquesta moció al Parlament de Catalunya, al govern de la
=65619:4393/' 9' :9' ^67619;4M' 76' @K54;4S4L' 76' E939:K5d9/' 9' :8)LLN;49;4M' E939:959' 76'
Municipis i Comarques de Catalunya, a la Fundació FAADA, a la Plataforma
Animalista de Manlleu i a la Fundació Fauna.
Sisè.- NOTIFICAR aquesta moció als Parlaments de la Comunitat Valenciana i de les
Illes Balears.
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El senyor ALCALDE manifesta: Jo demanaria primer si el vot pot ser lliure i no de
partit. Ho anuncio perquè quedi clar.
5#!$%&'()!<P5*NS5>Q!(F)%!%#!,()&!0.-&,%)E%&+-(&$4
Pren la paraula el regidor senyor FERRAN GONTÁN, i diu: A mi em semblava que
sempre era lliure però... En fi. Una moció molt semblant van presentar el grup dels
Verds a la legislatura passada i per raons de notar cert rebuig, varem preferir esperar el
moment idoni. Sembla que ja és el moment idoni, tot i que la iniciativa cal reconèixer
67%! &(! D$! &($,)%1! :"! G"! E-&B7,! %A,%)&"1! -! @%)! ,"&,1! "-AO! $.G"! 0%! ,%&-)! %&! +(;@,%1! @%)O!
nosaltres ens hi afegim. Ja veiem que, poc a poc, les tendències van canviant. Només,
@%)678!0."-AO!;%!&.G%!"0(&",!"67%$,$!0-%$!)%@"$$"&,!#"!;(+-K1!67%!E(#0)J%;!"2%B-)!%&!%#!
+-&678! @7&,1! 67"&! 0-7_2%)! "))-F")! "67%$,"! ;(+-K! "#! <")#";%&,! 0%! C","#7&'"_1!
;."B)"0")-"! 67%! %$! 2%$! "))-F")! ,";FD! "! #."$$(+-"+-K! /SS/1! "$$(+-"+-K! @%)! #"! 0%2%&$"!
dels animals, que en aquell moment va ser la promotora i la que ens va animar a fer-ho,
-!D$!67-!E"!@(),")!2-&"#;%&,!"#!<")#";%&,!7&"!NH<!@%)!-&,%&,")!"+(&$%B7-,!67%!$.",7)%$$-&!
les c7)$%$! 0%! F)"7$4! *-;@#%;%&,! "-AO1!%$@%)(!67%!$%!;."++%@,-1!:"!67%!0."#B7&"!;"&%)"!
també en sóc també promotor.
Seguidament, intervé la regidora senyora TERESA BUIGUES, i diu: Jo suposo que no
hi haurà cap problema per acceptar que es posi (...)
A continuació, pren la paraula el regidor senyor JOSEP BADIA, manifestant: senyora
TERESA BUIGUES, aquesta moció la presenta Vostè com a Esquerra Republicana?
oD$!67%!)%$!#-!@)%B7&,(!@%)678!+(;!67%!L($,8!G"!@)%B7&,",!"#!@UF#-+1!;."B)"0")-"!$"F%)!
si la fa Vostè o la @)%$%&,"! 5$67%))"! P%@7F#-+"&"4! N! 0-B7-.;! $-! E"! 0%! +")"! "! H%$!
Franqueses.
P%$@(&! #"! $%&'()"! 3dNTd5*R! *%&'()! 3"0-"1! ;.%&+"&,"! 67%! ;.-&,%)@%#f#-4! e(! G%! 0-,! "#!
públic, perquè entre el públic hi ha un amic que ens ha fet arribar aquest text. Si no
llegeixo malament, ho presentem PSC-PM, ERC i Els Verds, i té a veure amb tots els
pobles, i concretament amb Les Franqueses perquè seria maco que fóssim poble amic
dels animals. Aquí no tenim un problema en el poble, que són les curses de braus, a
menys que Vostè ho 0%;"&-!67%!"!o")","!-!"!C())K!0./;7&,!%$!2"+-!7&"!@#"`"!0%!F)"7$4!
Si no és així, aquí no existeix aquest problema, però hi ha altres animals i ens agradaria
molt comptar amb el seu recolzament per ser Les Franqueses ciutat amiga dels animals.
Gràcies.
Seg7%-A! %#! )%B-0()! $%&'()! hI*5<! 3/SN/R! 5$+(#,-.;1! #-! 0-+! 7&"! +($"1! ;-)-! 67-&"!
+"$7"#-,",! 67%! "! ;-! ;."B)"0%&! %#$! ,()($1! E%7=! <%)! "-AO! #-! @)%B7&,"E"! 67%! "67J! &(! G-! G"!
curses de toros, no sé a què ve aquesta moció. També li vull dir que si Vostè vota a
favor i "67%$,"! ;(+-K! $."@)(E"1! G"7)9! 0%! ;-)")! L($,8! #"! H#%-! uX! 0%#! XYYv1! 0%! v! 0%!
novembre, que es va aprovar el 2007, i està firmada per Juan Carlos, el rei, i també pel
president del govern. Vull dir que com que Vostè té una àrea que és de Pagesia, i
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$.%&+"))%B"! 0%! ,(,%$! #%$! +"$%$! 0! @"B8$1! $-! $."@)(E"! "67%$,"! ;(+-K! %$@%)(! 67%! L($,8!
aprofiti i controli com maten els animals a Les Franqueses. Perquè Vostè si sap, que és
de Les Franqueses, no ho té bastant controlat això i Vostè que està a Pagesia suposo que
ho cont)(#")9! "-AO4! S%! ,(,%$! ;"&%)%$! #-! @"$$")D! "67%$,"! H#%-1! @%)678! ;%! #.G"&! @"$$"0"!
"E7-1!-!L($,8!&(!$%!#.G"!;-)"0"1!-!G-!G"!;(#,$!@7&,$!-&,%)%$$"&,$4
P%$@(&!#"!$%&'()"!Q5P5*/!3dNTd5*R!o."B)"0"!;(#,!E%7)%.#!B7%))%)!%G=!a%-"!,%;@$!
que no treia tant de geni. A Les Franqueses el que es pot arribar a matar amb tota
llibertat pels pagesos és algun conill i alguna gallina. Coses que també lamentem, aquí
&(!,%&-;!%$+()A"0()!+(;!"!,"&,$!"#,)%$!@(F#%$4!N!,";@(+!@(0%;!%$,")!0."+()0!%&!+%),%$!
maneres de sacrificar animals. De la mateixa manera que potser seria millor que tots
tendíssim una mica més a certs productes menys carnívors, però els hàbits són difícils
0%!,)%7)%4!5&!,(,!+"$1!D$!7&"!+($"!";F!#"!67%!G"7)%;!0."&")!##7-,"&,4!h(!"B)"%-A(!#"!$%E"!
preocupació per aquest! ,%;"1! @%)678! ,(,! $K&! @7&,$! 0%! E-$,"! 0-2%)%&,$4! >(! ;."B)"0")-"!
entrar en cap polèmica amb Vostè, amb tu, perquè et tinc molt apreci, però en tot cas jo
mantinc que signi el que signi el nostre il·lustre rei, Les Franqueses pot ser ciutat amiga
dels animals.
C(&,-&7"! %#! $%&'()! 3/SN/R! h"! #-! @"$$")D! @%)678! $.G(! ;-)-! FD! -! 7&! 0%#$! @7&,$1! ")"! E%-B!
"#B7&"! +($"1! @($"! \#%$! "0;-&-$,)"+-(&$! @UF#-67%$! "0(@,")"&! #%$! ;%$7)%$! &%+%$$9)-%$! @%)!
"$$%B7)")! 67%! %#$! "&-;"#$! &(! \@"0%^+"&! 0(#()%$1! $72)-;-%&,($! (! 0"{($! -&U,-#%$__4
5$+(#,-.;1! ;-)--$.G(! FD! "-AO1! 0."+()0=! <%)678! %;! $%;F#"! 67%! %#! $%&'()! P"&0K$! 67%!
controla la Policia, no pararà la policia, hauran de posar més policies per controlar totes
les cases com ho fan.
Pren la paraula el senyor ALCALDE i manifesta: Abans de passar a votació, jo volia
manifestar la meva objecció de consciència en relació al grup socialista perquè el grup
$(+-"#-$,"!G"!@)%$%&,",!#"!;(+-K!-!:(!2")D!7&!E(#!@"),-+7#")!-!0%2%)%&,1!;."F$,-&0)D1!@%)678!
tot i que estic a favor que Les Franqueses sigui un municipi en defensa dels animals i
amb gran part dels enunciats de la moció, considero que la tauromàquia és un fet
antropològic, és un fet cultural i no es pot carregar les tintes de forma genèrica i global
contra aquest fet. No tot és dolent, ni tot és bo, i com ha dit el senyor Badia també hi ha
2();%$!0%!$"+)-2-+-!(!,)"&$@(),!0."&-;"#$!67%!G"7)J%;!0%!E%,##")!@%)678!2($$-&!+())%+,%$4!
<%)!,"&,1!:(!;."F$,-&0)D!%&!"67%$,!@7&,4
Finalitzades les intervencions, el senyor PRESIDENT dóna pas a les votacions.
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per vuit vots a favor dels regidors dels
grups municipals PSC-PM, ERC-EV-AM i el regidor senyor FERRAN JIMÉNEZ, un
vot en contra del regidor del grup municipal PP i vuit abstencions del senyor Alcalde i
dels regidors del grup municipal CiU, i per tant, amb el quòrum legal.

12.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL CiU, EN RELACIÓ A LA
DOTACIÓ ECONÒMICA PROPOSADA PEL DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ
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PER ALS AJUTS INDIVIDUALS DE MENJADOR PER AL CURS ESCOLAR
2008/2009.- El senyor SECRETARI llegeix la part dispositiva de la següent moció
presentada pel grup municipal CiU.
RE núm. 2009/386 de data 13 de gener
5#! +"@J,(#! 0.":7,$! -&0-E-07"#$! 0%! ;%&:"0()! 67%! 0%$,-&"! #"! T%&%)"#-,",! 0%! C","#7&'"!
mitjançant el Consell Comarcal, per aquest curs escolar 2008/2009 és insuficient per
donar resposta a les necessitats actuals de les famílies del Vallès Oriental.
/67%$,! "&'1! $.G"&! @)%$%&,",! %&! ,(,"#! 7&! -;@(),"&,! &(;F)%! 0%! $(#f#-+-,70$! 0.":7,!
-&0-E-07"#!0%!;%&:"0()4!S."67%$,%$1!+"#!E%7)%!"!quantes es donarà resposta.
/! @"),1! $.G"! 0%! ,%&-)! %&! +(;@,%! 67%! 07)"&,! %#! +7)$! @(0%&! G"E%)! $-,7"+-(&$! 0%!
reagrupaments o canvis de domicili entre comarques que poden implicar noves
&%+%$$-,",$!0.":7,$!-!&(!G-!G"7)-"!+)80-,!"!#"!@"),-0"!@)%$$7@($,9)-"!@%) donar-hi resposta.
La immersió en un període de crisi econòmica fa que els greuges socials i econòmics
$."++%&,7M&! 2%&,! 67%! ;(#,%$! 2";J#-%$! $(#f#-+-,"&,$! -1! ;(#,$! +(@$1! &%+%$$-,"0%$! %&! 7&"!
situació molt complicada acabin per no portar els nens al centre!%07+",-7!-!$.-&+)%;%&,"1!
"-AJ1! #."F$%&,-$;%! %$+(#")4! /! ;D$1! +"#! @%&$")! 67%! ;(#,$! 0."67%$,$! &%&$1! @(0%&! @",-)!
@)(F#%;%$! 0%! ;"#"! "#-;%&,"+-K! "#! &(! B"70-)! 0%! #.":7,! -1! ;(#,%$! E%B"0%$1! &(! @(0%)!
menjar.
La pressió de les famílies, de les AMPES i dels mateixos centres educatius és constant
cap a les administracions comarcals i municipals i ningú entén com en un moment
0."0E%)$-,",! %+(&O;-+"! &(! %$! 0K&"! @)-()-,",! "! "67%##%$! 0%$@%$%$! $(+-"#$! 67%! ":70%&! "!
reduir les desigualtats i a oferir unes mateixes possibilitats per a tothom.
5&! )%#"+-K! "#$! "&,%+%0%&,$! %A@($",$! %#$! $(,"$-B&",$! @)(@($%;! "#! <#%! #."0(@+-K! 0%#$!
següents
ACORDS:
Primer.- $#DJD+E+,)-'9:'*6S9139T653'78%7K;9;4M'76':9'=65619:4393'76'E939:K5d9'_K6'
7N34';N116;39T653'4'789;N17'9':6L'56;6LL4393L'76:'TK54;4S4'6:';9Sa3N:'78)ZK3L'+574O47K9:L'
76' @65Z97N1' 9TW'K5':845;16T653'56;6LL914'S61'R61'R1N53'9:L'9ZK3L'_K6'L8m95'7893N1[91'
de forma imprescindible i un suplement, si cal, per fer front als ajuts pendents de
valorar i als casos de nouvinguts durant el curs escolar.
Segon.- -%+>+.*+E)-':9'56;6LL4393'_K6'6:'*6S9139T653'78%7K;9;4M'7N54'T9ZN1'ITR9L4'
9':6L'SN:a34_K6L'LN;49:L';NT'9'S4:91L'RN59T6539:L'76':86L393'76:'W656L391'65'K5'TNT653'
76' ;14L4' 6;N5PT4;9' 4TSN139532' )TW' 3N3/' ;N5314WK41' 65' :9' 4[K9:393' 78NSN13K543ats en
:865L65d9T653' YL' K59' RN1T9' 76'167K41'6:L'[16K[6L'LN;49:L'76':6L'R9Ta:46L'_K6'S9364V65'
L43K9;4N5L'S16;X146L'4'9_K6L39'm9K149'76'L61':8NW:4[9;4M'76'3N3'[NO6159532''
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Tercer.- COMUNICAR aquests acords al Parlament de Catalunya, al Departament
78%7K;9;4ó, a les entitats municipalistes de Catalunya (ACM i FMC) i també als
diferents centres educatius i AMPES del municipi com a agents implicats.
5#!$%&'()!<P5*NS5>Q!(F)%!%#!,()&!0.-&,%)E%&+-(&$4
Pren la paraula el regidor senyor FERRAN JIMÉNEZ, manifestant: Sempre acostumo a
dir quin serà el meu sentit del vot, perquè llavors es pugui entendre també les
;"&-2%$,"+-(&$!67%!2"-B4!h(!E(,")D!"!2"E()!0."67%$,"!@)(@($,"4!<%)O!$J!67%!";F!"67%$,"!
;(+-K!G-!G"!7&!,%;"!67%!;."B)"0")-"!2%)!7&!"+#")-;%&,1!7&!+(;%&,")-!%nvers el Consell
C(;")+"#1!67%!D$!%#!67%!)%B7#"!,(,!"67%$,!,-@7$!0.":7,$4!<7+!0-)1!"!;D$!"!;D$!$K&!0"0%$!
67%! $."@(),%&! "#$! 0-2%)%&,$! ;7&-+-@-$1! 67%! ";F! ;(#,%$! (+"$-(&$! G-! G"! 7&! )%F7-B!
0."67%$,$!":7,$!67%!%$!2"&!7&!+(@!+(;%&`",!%#!+7)$1!-!"-AO!G"!@)(E(+",!6ue altres famílies
67%!%$,-B7%$$-&!;D$!&%+%$$-,"0%$!67%!"67%##%$!67%!$.G"E-%&!"@7&,",!0%$!0.7&!@)-&+-@-1!&(!
en puguin gaudir. I això per què es produeix? Doncs per exemple per un fonament de la
0-$,9&+-"!0%$!0%#!##(+!(&!)%$-0%-A%&!2-&$!%#!##(+!(&!$.G"&!0%!0%$@#"`")!@%)!"&")!"!#.%$+(#"4!
<%)!,"&,1!:"!0-+!67%!G-!%$,-+!0."+()01!@%)O!,";FD!0%;"&(!7&"!+(&$+-8&+-"!0%!,(,G(;1!%&!
definitiva dels pares de que sàpiguen molt bé el lloc on porten els seus fills, i que si no
els agrada el menjador després resulta que els porten amb el cotxe i li paguen el dinar
";F! %#! 2)"&|27),4! H#"E()$1! ,(,! "-AO! %&,%&+! 67%! %;! 0%! @%&$")! 0%$! 0.7&"! 2();"! 0%! ;D$!
solidaritat. No solament les administracions han de tenir cura en aquest tema, sinó que
hem de tenir una responsabilitat com a pare$! -! 0%;"&")! "! #./0;-&-$,)"+-K! )%"#;%&,! %#!
que farem ús.
Seguidament intervé la regidora del PSC, senyora DOLORS ISART i diu: Nosaltres no
votarem a favor pel fet que creiem que des de que el Govern de la Generalitat ha
+"&E-",1! $.%$,"&! 2%&,! ;(#,$! %$2()`($! %&! @(#J,-67%$! $(+-"#$4! *.%$,"&! -&+)%;%&,"&,!
;(#,J$$-;! #%$! @"),-0%$! 0%0-+"0%$! "! "67%$,$! ":7,$! -! 0."#,)%$4! Q";FD1! U#,-;";%&,! %&! %#$!
0-")-$! %&$! G(! %$,"&,! 0-%&,! -! $%B7)";%&,! $."@)(E")"&! 7&$! @)%$$7@($,($! ;(#,! ;D$! "#,$! @%)!
totes aquestes altres ajudes. Creiem que si ja ho estan fent no tenir perquè. També en el
tema que està dient Vostè, jo també li puc garantir que si una família arriba a mig curs
escolar i realment necessita un ajut, també se li dóna. Això ho fem amb tots els nens.
Crec que és de lògica, si una família ho necessita, per una via o per una altra, segur,
$%B7)!67%!,D!"67%$,"!":70"1!0%!2%,4!H-!"$$%B7)(!@%)678!&.G%!$-B&",4
Continua la regidora del grup municipal CiU, senyora ROSA COLOMÉ dient: Si
nosaltres hem presentat aquesta moció és veritablement perquè tal com està la situació
econòmica, veiem que possiblement hi haurà molta gent que no tenien beques de
;%&:"0()1!@%)O!";F!#"!0-2-+7#,",!0%!#.",7)!-!0%!#"!$-,7"+-K!%+(&O;-+"!67%!%$,%;!@",-&,!%&!
aquests moments, hi haurà molta més demanda. I per això ho demanem. Simplement
per això. Ja sabem que la Generalitat fa un esforç i el Consell Comarcal també, però
demanem més ajuts pel que pugui venir.
Finalitzades les intervencions, el PRESIDENT dóna pas a les votacions.
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SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per nou vots a favor dels regidors dels
grups municipals CiU, el regidor senyor FERRAN JIMÉNEZ i el regidor senyor
FERRAN GONTÁN del grup municipal ERC-EV-AM, vuit vots en contra dels regidors
dels grups municipals PSC-PM, PP i la regidora senyora Ma TERESA BUIGUES del
grup municipal ERC-EV-AM, i per tant, amb el quòrum legal.

13.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL CiU, SOBRE LA CRISI
ECONÒMICA EN ELS SECTORS AGRÍCOLA I RAMADER.- El senyor
SECRETARI llegeix la part dispositiva de la següent moció presentada pel grup
municipal de CiU.
RE núm. 2009/387 de data 13 de gener
Davant la recent aprovació de la reforma de la Política Agrària Comuna (PAC), el 20 de
novembre passat, per part de la Comissió Europea, i després que tots els sindicats
agra)-$!-!#"!a%0%)"+-K!0%!C((@%)",-E%$!G"B-&!;($,)",!%#!$%7!0%$"+()01!#.":7&,";%&,!0%!#%$!
Franqueses del Vallès mostra el seu rebuig a aquesta nova PAC ja que la seva aplicació
suposarà pèrdues importants al sector pagès del nostre país.
ACORDS
Primer.- Davant la nova crisi que està patint el sector porcí de Catalunya i la
importància estratègica que representa aquest sector en el món rural de Catalunya,
:89ZK539T653'76':6L'^195_K6L6L'76:'>9::IL'45L39'9:'=NO615'76':9'=65619:4393'9c
a.
b.

Adoptar mesures oportunes per tal que els pagesos que així ho sol·licitin
facin el cessament anticipat de la seva activitat amb condicions dignes.
Crear uns ajuts de mínims per tal que el sector pugui superar aquesta
crisis.

Segon.- Atès el cobrament indegut de la taxa sanitària als ramaders catalans des de fa
TYL' 78K5' 95d/' :89ZK539T653' 76' :6L' ^195_K6L6L' 76:' >9::IL' 45L39' 9:' [NO615' 76' :9'
Generalitat a:
a.
b.

Fer complir la legislació vigent de manera immediata i que aquesta taxa
sanitària no sigui cobrada.
Retornar als ramaders, els diners cobrats de manera indeguda.

Tercer.- En data 11 de febrer de 2008, es va declarar en concurs voluntari la
;NNS61934O9' ENS9:T6/' $EED' 4' :9' L6;;4M' 76' ;1I743' 76' :9' T9364V9/' 78):T6591' f$6[14XQ2'
Davant aquesta situació, molta gent té amb aquesta secció de crèdit tots els seus
6L39:O4L2' GL' S61' 9_K6L39' 19M' _K6' :89ZK539T653' 76' :6L' ^195_K6L6L' 76:' >9::IL' 45L39' 9:'
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Govern de la Generalitat a garantir als impositors de COPALME que cobraran els seus
estalvis.
Quart.-' ENTK54;91' :897NS;4M' 789_K6L3L' 9;N17L' 9' &91:9T65t de Catalunya, al Govern
de la Generalitat i a les entitats municipalistes de Catalunya (ACM i FMC).
5#!$%&'()!<P5*NS5>Q!(F)%!%#!,()&!0.-&,%)E%&+-(&$4
Pren la paraula la regidora senyora TERESA BUIGUES, i manifesta: Jo no sé perquè
però tinc la impressiK! 67%! ;D$! 67%! ;(+-(&$! "! 2"E()! 0."#B7&"! +($"1! $-B7-&! ;(+-(&$! %&!
+(&,)"! 0.7&! T(E%)&4! /! ;-! %;! +(&$,"! 67%! $.%$,"&! 2%&,! %$2()`($! -;@(),"&,$1! ;(#,!
importants en quant a ajudar els diferents sectors. El nostre Govern de la Generalitat
està fent esforços, i els continuarà fent, per solucionar els problemes que cada dia més
$."@#%B7%&! $(F)%! %#! +(&:7&,! 0%! #"! @(F#"+-K1! &(! &(;D$! %#$! @"B%$($! -! %#$! )";"0%)$1! ,(,!%#!
conjunt de la població. I fem, o en aquest cas faig, un vot de confiança al Govern de la
Generalitat perquè sabrà posar les mesures per solucionar els problemes de tots els
sectors amb la mesura del possible. És cert que hi ha un problema al sector porcí, un
@)(F#%;"! %&08;-+1! 7&! @)(F#%;"! 67%! &(! $.G"! $(#7+-(&",! ";F! %#$! 0-2%)%&,$! "&'$! 0%!
B(E%)&! 0."#,)%$! B(E%)&$! 0e la Generalitat. I també és cert que COPALME va tenir un
@)(F#%;"1!@%)O!"67%$,!@)(F#%;"!$.%$,D&!"E7-!%&!0-"1!-!$."&-)9!%$,%&%&,!"!"#,)%$!##(+$1!-!%#!
que el govern de la Generalitat ha de fer és en cada moment, i ho fa, respectar els drets i
intentar solucionar els problemes que comporta de vegades, com podria ser en aquest
cas o algun altre, algun tipus de situació que potser no estava prou controlada. En tot
cas, ens agradaria que la gent que tenia els diners a COPALME els pogués recuperar, i
estem segurs que la Generalitat, perquè ho estem vivint, està fent esforços importants en
el sector agrícola i ramader, en el conjunt dels aturats, en el tema de solucionar els
problemes socials, i entenem que no són mocions a favor sinó que més aviat són
mocions en contra.
Pren la paraula el regidor de CiU, senyor JOSEP MARIA DIA, i manifesta: Aquesta
moció que presentem avui, és una mica per afavorir aquest sector, i no per anar en
contra. Com a mínim aquesta és la nostra intenció. Ja sabeu que és un sector que
normalment ho veiem que pateix, i si a sobre amb aquesta crisi que tant es parla, i
,(,G(;! $.(;@#%!#"!F(+"1!%E-0%&,;%&,!"67%$,!$%+,()!,";FD!G(!@",%-A4!H"!&($,)"!-&,%&+-K!
D$! )%+(#^")! %#! $%+,()! "B)J+(#"! -! )";"0%)! @%)678! $."0(@,-&! ;%$7)%$! @%)678! "67%$,! $%+,()!
pugui tenir uns ajuts com cal i no com per exemple, aquesta setmana em sembla que ha
estat, o aquests últims dies, la Unió Europea ha aprovat els pressupostos i hi ha hagut
una disminució de quasi un deu per cent del que són els ajuts per aquest sector. Vull dir
que la nostra proposta és en sentit positiu.
Intervé a continuació el senyor FERRAN JIMÉNEZ: En el fons de la moció no hi ha
cap comentari advers perquè tot el que sigui ajudar a sectors que tinguin dificultats, està
molt bé. Però el que no podem obviar és el que és una realitat. I la realitat és que hi ha
molts autònoms, que hi ha petits empresaris, que hi ha botiguers, que hi ha comerços i
sobretot que hi ha famílies. Per tant, jo entenc que si hem de demanar, hem de demanar
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a tots els col·lectius. A més a més, aquí estem fent una especificació només amb el tema
0.7&"! (@%)",-E"! 0%! +)80-,! %&! +(&+)%,1! +(;! $-! %#! ;(,-E"&,!0%!,(,"!7&"!)%"++-K!0%#!$%+,()!
$-B7-!0."67%$,"!+((@%)",-E"4!h(!%$,")-"!0."+()0!%&!@(0%)!)%+(#^")!"-AO1!$-!%#!+(&,-&B7,!2($!
més ampli, tal i com ha manifestat la senyor Buigues, amb el sentit que tenim molts
autònoms, gent que ha treballat tota la seva vida, ha posat tots els seus esforços, el seu
capital, i també el seu patrimoni, com també els ramaders i també els agricultors, i que
en aquest moment, per situacions financeres de no atorgar crèdit, de no atorgar facilitats,
G"&! 0%! ,"&+")1! G"&! 0."+(;-"0")! @%)$(&%$1! 67%! "67J! "! H%$! a)"&67%$%$! %$,9! @"$$"&,! -!
,"&+"&,! F(,-B7%$! -! $.%$,9! @)(07-&,4! N! @%)! ,"&,1! %&,%&+! 67%! %#! ;D$! :7$,1! %#! )%"#! D$! 67%
,)%@-,B%;! 0%! @%7$! "! ,%))"! -! 67"&! 2%;! ;(+-(&$! 0."67%$,! &-E%##! #%$! 2%;! )%"#;%&,! @%)!
tothom, i per tothom que estigui necessitat.
No havent-hi més intervencions, es dóna pas a les votacions.
SOTMESA a votació la proposta, és rebutjada per set vots a favor dels regidors del grup
municipal CiU, vuit vots en contra dels regidors dels grups municipals PSC-PM, PP i la
regidora senyora Ma TERESA BUIGUES del grup municipal ERC-EV-AM, dues
abstencions del regidor senyor FERRAN JIMÉNEZ i del regidor senyor FERRAN
GONTÁN del grup municipal ERC-EV-AM i per tant, amb el quòrum legal.

14.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL CiU, SOBRE LA
GRATUÏTAT DE LA T-INFANT I EL REBUIG A L'AUGMENT DE LES
TARIFES DE TRANSPORT PÚBLIC PER A LA T-10.- El senyor SECRETARI
llegeix la part dispositiva de la següent moció presentada pel grup municipal CiU.
RE núm. 2009/388 de data 13 de gener
d&"!0%!#%$!@)-()-,",$!0%!#."0;-&-$,)"+-K!@UF#-+"!G"!0%!$%)1!@%)!7&"!F"&0"1!#.-&+)%;%&,!0%!
la utilització del transport públic per part dels ciuta0"&$1! -! @%)! #."#,)"1! #.%2-+-8&+-"! 0%#!
,)"&$@(),! @UF#-+4! <%)! "67%$,! ;(,-71! D$! &%+%$$9)-"! #"! -;@#%;%&,"+-K! 0.7&"! ,")B%,"!
metropolitana gratuïta per als menors de dotze anys.
/67%$,"! ;%$7)"! ,D! E(#7&,",! @%0"BOB-+"1! @)%E%&,-E"! -! ;%0-";F-%&,"#4! 5#! 2%,! 0.G"E%)! 0e
;")+")!#"!,")B%,"!k%&+")"!67%!$-B7-!B)",7M,"m!%07+"!%&!#.G9F-,!0%!@"B")!%#!,)"&$@(),!@UF#-+!
-! "! @)%&0)%! +(&$+-8&+-"! 0%#! $%7! +($,4! /;F! "67%$,"! ,")B%,"! ,";FD! $."+(&$%B7%-A!67%!#%$!
&(E%$! B%&%)"+-(&$! $."+($,7;-&! "! #.U$! 0%#! ,)"&$@(),! @UF#-+1! ,(,! 0-$;-&7-&,! %#s viatges en
vehicle privat.
H"! ;%$7)"! ,";FD! E"! 0-)-B-0"! "!#%$!2";J#-%$4!/;F!#"!+)%"+-K!0."67%$,"!,")B%,"!B)",7M,"!-1!
#"! +(&$%6i%&,! -&+%&,-E"+-K! "! #.U$! 0%#! ,)"&$@(),! @UF#-+! 0%! #"! @(F#"+-K! ;D$! :(E%1!
$."+(&$%B7%-A! 67%! ;(#,%$! 2";J#-%$! 0%-A-&! %#$! $%7$! E%G-+#%s privats en els desplaçaments
casa-escola. Aquests desplaçaments són causants de múltiples retencions, amb la
+)%"+-K!0.7&"!,")B%,"!%$@%+J2-+"!@%)!"#$!-&2"&,$1!$.%07+"1!%$!@)(,%B%-A!%#!;%0-!";F-%&,!-!"!
més a més es descongestiona la circulació durant les hores punta.
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/,8$! 67%! %#! @"$$",! u[! 0.(+,7F)%! #.":7&,";%&,! 0%! 3")+%#(&"! "@)(E"E"! @%)! 7&"&-;-,",R!
\N&$,")!#.5&,-,",!o%,)(@(#-,"&"!0%#!Q)"&$@(),!67%!%&!%#!;")+!0%#!&(7!+(&,)"+,%!@)(B)";"!
aprofundeixi en la política tarifària, contempli un ampli suport a les famílies amb
#."0"@,"+-K! 0%! #"! Q-familiar i la T-jove i creï un nou títol gratuït per la menors de 12
"&'$_
/,8$!67%!%#!j!0%!&(E%;F)%!#.5oQ!"@)(E"E"!7&"!@)(@($-+-KV;(+-K!%&!%#!;",%-A!$%&,-,4
/,8$! 67%! #.[! 0%! 0%$%;F)%1! %#! C(&$%##! 0./0;-&-$,)"+-K! 0%! #./Qo! "@rovava el nou títol
T-Infant, per a menors de 12 anys amb un cost de 35 n! "&7"#$1! -! "@)(E"E"! ,";FD! 7&!
-&+)%;%&,!;-,:9!0%!#%$!,")-2%$!0%#!,)"&$@(),!@UF#-+!0.7&!W1vy1!7&!j1ly!@%)!"!#"!Q-10.
En relació als antecedents exposats els sotasignats proposem al ple! #."0(@+-K! 0%#$!
següents
ACORDS:
Primer.- @).+^%$,)-' 6:' 5NL316' 16WK4[' 9' :845;16T653' 6V;6LL4K' 76' :6L' 3914R6L' 76:'
transport públic.
Segon.- MANIFESTAR el nostre rebuig respecte a la no gratuïtat del títol per a menors
de 12 anys i reiterar el compromís qu6/'6:'S9LL93'g'76'5NO6TW16/'97NS39O9':8%@,'9TW'
6:L' 9;N17L' 76' :9' S1NSNL4;4M' 9S1NO979' 6:' S9LL93' C0' 78N;3KW16' 9' :89ZK539T653' 76'
Barcelona.
Tercer.- DEMANAR la revisió del sistema de finançament del transport públic
metropolità.
Quart.- E#@<.+E)-' :897NS;4M' 789_K6L3L' 9;N17L' 9:' &91:9T653' 76' E939:K5d9/' 9:'
=NO615' 76' :9' =65619:4393/' 9' :89ZK539T653' 76' (91;6:N59/' 9' :8%534393' 76:' ,195LSN13'
@631NSN:43X'4'9':8)K3N14393'76:',195LSN13'@631NSN:43X2
5#!$%&'()!<P5*NS5>Q!(F)%!%#!,()&!0.-&,%)E%&+-(&$4
Pren la paraula la regidora, senyora NÚRIA CLAVERIA, i manifesta: Nosaltres
presentem aquesta moció perquè, tal com hem demanat en ocasions anteriors, la
)%07++-K! 0%! ,")-2%$! (! B)",7M,",! @%)! "! -&2"&,$! (! @%)! "! :(E%$! 67%! E"&! "! #.%$+(#"1!%&!"67%$,!
cas considerem que aquesta target"!@%)!"!-&2"&,$!G"7)-"!0.%A-$,-)1!@%)678!,"#!-!+(;!%$!0-7!
en al moció, creiem que això té un component o aspecte pedagògic, perquè inicialment
$.%07+"! "#! &%&! %&! #"! 7,-#-,^"+-K! -! %&! #"! -0%"! 67%! @%)! 7,-#-,^")! 7&! ,)"&$@(),! @UF#-+!$.G"!0%!
pagar, si més no inicialment perquè és gratuït i fomenta a la vegada el transport públic.
Per una altra banda, la presentem perquè considerem també que, lligat amb el què us
+(;%&,"E"! "F"&$! ";F! %#! ,%;"! 0.":7,$! 0%! ;%&:"0()1! %,+1!D$!7&"!F(&"!":70"!@%)!"67%##%$!
famílies que en aquests moments estan patint situacions més complicades degut a la
crisi que vivim.

Ple 22 01 09 ! Pàg. 53

Acte seguit, intervé el regidor, senyor JOSEP BADIA, i diu: Aquesta moció que Vostès
@)%$%&,%&1!D$!)%2%)%&,!"!#."7,(FU$!0%!H%$!a)"&67%$%$!(!D$!444!3D!0."+()04!h(!E"-B!%$,")!!a
#.U#,-;"!)%7&-K!(&!%$!E"!"@)(E")!7&"!,")B%,"!67%!L($,8!0-7!67%!&(!%A-$,%-A1!67%!$.G"!,)%,!
nova la T-10, que és pels menors de 12 anys. Són trenta-cinc euros que pagaran. Podran
@7:")! "! #."7,(FU$! ,(,! 7&! "&'1! ,)%&,"-cinc euros en un any, vull dir... Escolt-.;!:(!,";FD!
vull que sigui gratuït. De totes maneres aquí Les Franqueses estem estudiant sobre
aquest tema, els dotze anys, i també pels pre-:7F-#",$4! C(;! 67%! "+"F"! 0."))%&+")!
#."7,(FU$!@%&$-!67%!,D!7&!+($,1!-!"-AO!G(!,-&0)%;!%&!+(;@,%4
Segueix la senyora NÚRIA CLAVERIA: Senyor Badia, penso que segurament per
Vostè trenta-+-&+! %7)($! #."&'1! -! @)(F"F#%;%&,! @%)! ;-! -! @%)! ;(#,$! 0%#$! 67%! %$,%;! %&!
aquesta sala, no siguin cap problema ni cap inconvenient, però és ben segur que hi ha
famílies que sí que els afecta, i que trenta-cinc euros és una quantitat que
presumiblement en moltes ocasions no poden pagar. No estic pagant de la T-10, estic
parlant de la T-infant, de la nova tarifa.
Respon el senyor BADIA: Si la nova targeta T-10, si. Que es va aprovar precisament hi
G"E-"! B%&,! 0%! C(&E%)B8&+-"! 67%! ,";FD! E"&! %$,")! 0."+()01! $(F)%! "67%$,! ,%;"4! Q";FD! #-!
E7##! 0-)1! :(! ,";FD! G(! E(#0)-"! B)",-$1! @%)O! $.G"! 2%,! 7&! %$2()`! -! %$! +(;%&`"! $(F)%! "67%$,!
sistema. De totes maneres, no es preocupi, aquí a Les Franqueses, ho trobo estrany que
Vostè no em pregunti també pels avis, però també estem estudiant aquest tema aquí. Ho
tirarem endavant.
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Jo, només dir-li senyora Claveria que està
comprovat que la gratuïtat universal i per se no és una mesura pedagògica, en el sentit
que cobrar trenta-+-&+! %7)($! ";F! 7&! "&'! "! 2";J#-%$! 67%! ,%&%&!&%&$!67%!E"&!"!#.%$+(#"!-!
7,-#-,^%&! #."7,(FU$! 67",)%! E%B"0%$! "#! 0-"! ";F! ;D$! 0%! 0($-cents cinquanta dies de curs
escolar, estem parlant que per trenta-cinc euros poden fer fins a mil viatges al dia,
"67%##$!67%!#.7,-#-,^%&!"#!;-B0-"!,";FD!@%)!"&")!"!+"$"!-!$-&K1!0(&+$!+-&+-cents. Per tant,
és una mesura universal, pedagògica. Està demostrat que amb la gratuïtat el que es
genera a vegades és vandalisme, utilització incorrecte del transport públic, i també mala
educació perquè quan una cosa no es valora, pensem que per accedir a aquesta gratuïtat
$.G"! 0.%A-B-)! (! $.G"! 0%! 0%;"&")! 7&! ;J&-;1! -! "67%$,! ;J&-;! %;! $%;F#"! 67%! ,)%&,"-cinc
euros per any amb un recorregut il·limitat de trajecte, em sembla que és una mesura que
és una aposta clara d¡un govern progressista, que quan el govern de la Generalitat no era
progressista durant vint-i-tres anys, no va fer cap mesura, i ara que es fa una mesura
realment progressista de transformac-K!0.7&"!$%;--gratuïtat, ara la critiquen. Em sembla
7&"!@)(@($,"!0%;"BOB-+"1!(@(),7&-$,"1!0."@)(2-,")!#"!$-,7"+-K1!67%!")"!67%!$.%$,9!"@($,")!
veritablement pel transport públic, ara aprofitarem i ho criticarem, quan no hem fet res
per aquest tema. Com no han fet res a Les Franqueses pel transport públic i ho hem
G"B7,!0%!2%)!&($"#,)%$1!67%!G%;!-&$,"#f#",!7&"!&(E"!#J&-"!0."7,(FU$4!
Finalitzades les intervencions, la PRESIDÈNCIA dóna pas a les votacions.
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SOTMESA a votació la proposta, és rebutjada per set vots a favor dels regidors del grup
municipal CiU, vuit vots en contra dels regidors dels grups municipals PSC-PM, PP i la
regidora senyora Ma TERESA BUIGUES del grup municipal ERC-EV-AM, dues
abstencions del regidor senyor FERRAN JIMÉNEZ i del regidor senyor FERRAN
GONTÁN del grup municipal ERC-EV-AM i per tant, amb el quòrum legal.

15.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL CiU, SOBRE LA
TRANSPOSICIÓ DE LA DIRECTIVA 2006/123/CE DE SERVEIS EN EL
MERCAT INTERIOR.- El senyor SECRETARI llegeix la part dispositiva de la
següent moció presentada per grup municipal CiU.
RE núm. 2009/389 de data 13 de gener
El desembre de 2006, el Parlament i el Consell Europeu varen aprovar la Directiva
2006/123/CE de serveis en el mercat interior, que haurà de ser transposada a
#.()0%&";%&,!:7)J0-+!0%!#.%$,",!%$@"&'(#!"F"&$!0%!2-&"#-,^")!#."&'!XYYl4
H"!S-)%+,-E"!,D!+(;!"!(F:%+,-7$!2(&";%&,"#$!#.%#-;-&"+-K!0%#$!(F$,"+#%$!@%)!"!B")"&,-)!%#!
0)%,!0.%$,"F#-;%&,!0%#$!@)%$,"0()$!0%!$%)E%-$!-!#"!$%E"!##-7)%!+-)+7#"+-K!"!,(,!%#!,%))-,ori de
la Unió Europea.
Per a aconseguir aquests objectius, la Directiva de Serveis introdueix una sèrie de
mecanismes com ara criteris de simplificació administrativa, sistemes de cooperació
%&,)%!"0;-&-$,)"+-(&$!0.%$,",$!;%;F)%$1!"-AJ!+(;!7&"!E(+"+-K!0.aplicació de la directiva
de manera homogènia a tot el territori de la Unió.
Des del govern espanyol, per tal de procedir a la transposició de la directiva de serveis,
$.%$,9!,)%F"##"&,!%&!0($!@)(:%+,%$!67%!E"&!;D$!%&##9!0%#!678!!%A-B%-A!#"!,)"&$@($-+-K!0e la
Directiva. En cas de mantenir-$%! #."+,7"#! )%0"+,",! 0.";F0K$! @)(:%+,%$1! 67%0")9!
0%$;"&,%##"0"! #.()0%&"+-K! +(;%)+-"#! -! %#$! B)"&$! %$,"F#-;%&,$! +(;%)+-"#$! B"70-)"&! 0%!
\F"))"!##-7)%_4!
5&! "67%$,! $%&,-,1! %#! ;-&-$,%)-! 0.5+(&(;-"! -!e-$%&0"!%$,9!,)";-,"&,!7&!\"E"&,@)(:%+,%!0%!
##%-! $(F)%! %#! ##-7)%! "++D$! -! %A%)+-+-! 0%! #%$! "+,-E-,",$! 0%! $%)E%-$_! -! %#! ;-&-$,%)-! 0.N&0U$,)-"!
ha posat a consulta del sector i de les CCAA un text articulat per reformar la Llei
0.I)0%&"+-K!0%#!C(;%)`!o-&()-$,"4!
En cas de prosperar aqu%$,$! @)(:%+,%$! ,"#! +(;! %#$! G"! @#"&,%:",! %#! T(E%)&! 0%! #.5$,",! %$!
@)(07-)91! $%&$! 07F,%1! 7&! ,)%&+";%&,! -))%@")"F#%! 0%! #.%67-#-F)-! %&,)%! 2();",$! 67%!
caracteritza el model comercial català, el teixit de mitjanes i petites empreses del sector,
que constitueix un factor de redistribució de la renda i de creació de treball autònom,
patiria danys irreparables.
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El comerç a Catalunya ha tingut un paper determinant en la configuració de les nostres
ciutats, contribuint a configurar unes ciutats compactes, cohesionades, convivencials i
0-E%)$%$4! H.()0%&";%&,! +(;%)+-"#! 67%! G"! "&",! @($$-F-#-,"&,! "#! ##")B! 0%#$! "&'$! ;"&,%&-)!
aquest comerç integrat en trama urbana i amb una gran participació de petites i mitjanes
empreses ha estat elaborat sempre per un ampli consens polític i social.
5#! ;(0%#! +","#9! 0%! +(;%)`1! $%;@)%! G"! %$,",! 7&! ;(0%#! 0.%67-#-F)-! %&,)%! #%$! B)"&$!
$7@%)2J+-%$! -! %#! @%,-,! +(;%)`1! -! &(;D$! #"! 0-E%)$-,",! -! #.%67-#-F)-! 0%! #.(2%),"! +(;%)+-"#1!
B")"&,%-A! #"! ##-F%),",! 0.%#%++-K! 0%#$! +(&$7;-0()$! -! %#! 0)%,!0%#$!+-7,"0"&$!"!0-$@($")!0.7&!
comerç de proximitat.
<%)!,"&,1!+"#!@($")!0%!;"&-2%$,!67%!67"#$%E(#!)%B7#"+-K!"!C","#7&'"!-!"!#.5$,",1!G"!0%!$%)!
+(;@",-F#%! ";F! %#! ;(0%#! +(;%)+-"#! @)(@-! 0%! C","#7&'"1! 67%! 0%$! 0%! 2"! ,"&,$! "&'$! $.G"!
demostrat eficaç i competitiu.
Cal que des del Govern de la Generalitat es defensi el model de comerç català que
$%;@)%! G"! %$,",! 7&! ;(0%#! 0.%67-#-F)-! %&,)%! #%$! B)"&$! $7@%)2J+-%$! -! %#! @%,-,! +(;%)`! -! 67%!
sempre ha estat un model plantejat des del consens de totes les forces polítiques
catalanes. Trencar aquest model suposa un risc i el comerç en patirà les conseqüències.
5&! )%#"+-K! "#$! "&,%+%0%&,$! %A@($",$! %#$! $(,"$-B&",$! @)(@($%;! "#! <#%! #."0(@+-K! 0%#$!
següents
ACORDS:
Primer.- MANIFESTAR la voluntat de mantenir i de potenciar la funció del comerç
urbà com a element imprescindible de la vertebració de les nostres ciutats i barris.
Segon.- EXPRESSAR la nostra disconformitat davant del fet que des del govern central,
excusant-L6'9TW':9'<%/'6L'OK:[K4'76LT9536::91':89;3K9:'TN76:';NT61;49:';939là, donant
llum verda a que els grans establiments comercials es puguin instal·lar sense estar
LKWZ6;36L/';NT'R45L'919/'9':8NW365;4M'78K59'::4;I5;49';NT61;49:'6LS6;aR4;9/'6V4[4W:6'9'3N3L'
ells amb caràcter general.
Tercer.- REIVINDICAR davant del Govern de' :86L393/' 39:' 4' ;NT' S16O6K' :8%L393K3'
78)K3N5NT49/':9';9S9;4393';NTS6365;49:'S:659'76':9'=65619:4393'65'T93I149'78N17659;4M'
i planificació del comerç.
Quart.- RECLAMAR al Govern de Catalunya que prengui la iniciativa per transposar
la Directiva de Serveis a la legislació catalana i que, a tal efecte, endegui el diàleg amb
les entitats representatives del sector i amb totes les forces polítiques presents al
Parlament de Catalunya, sense més dilació i sense supeditació a la voluntat
centralitzadora i homoge56k3{97N19'76':8)7T454L319;4M'E65319:'76':8%L3932'
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Cinquè.- REBUTJAR':9'S16365L4M'76:'=NO615'76':86L393'76'R4V91'76'RN1T9'mNTN[I549':9'
superfície per a la consideració com a gran establiment comercial a partir de 2.500m2.
La determinació de la condició de gran establiment comercial és una competència
6V;:KL4O9' 76' :9' =65619:4393' 76' E939:K5d9' _K6' 7614O9' 76' :8%L393K3' 78)K3N5NT49' 4' _K6'
16;N564V' :89;3K9:' 1679;393' 76' :9' D:64' 78#17659;4M' 76:' ENT61U' @45N14L392' %5' 6:' 5NL316'
país aquest límit ha de ser variable en funció dels diferents sistemes territorials que
coexisteixen.
Sisè.- %z+=+-' 6:' T953654T653' 76' :9' LKWZ6;;4M' 9' K59' q::4;I5;49' ;NT61;49:' 6LS6;aR4;9r'
S61'9'3N3L'6:L'[195L'6L39W:4T653L';NT61;49:L/'39:';NT'S16O6K':89;3K9:'1679;393'76':9'D:64'
78#17659;4M' 76:' ;Nmerç Minorista. Així mateix, rebutjar la derogació expressa de
:89;3K9:' 9134;:6' g2H2' _K6' 16;N564V' 6:' 7163' 76' :6L' ENTK54393L' )K3P5NT6L' 76' ;1691'
ENT4LL4N5L'78%_K4S9T653L'ENT61;49:L2')'E939:K5d9/'9_K6L36L'ENT4LL4N5L'm95';NTS393'
sempre amb representació de les' 6534393L' TK54;4S9:4L36L/' 93IL' :84TS9;36' 76' :9'
implantació de grans establiments sobre el comerç de totes les poblacions situades dins
:9'L6O9'X169'7845R:KI5;492
Setè- EXIGIR al Govern de la Generalitat que es planti, i demani que es rectifiquin
aquests avantprojectes, ja que a part que en alguns aspecte comporten una invasió de
competències de la Generalitat de Catalunya, suposen un trencament del model
;NT61;49:';939:X'786_K4:4W14'65316L':6L'[195L'LKS61Ra;46L'4'6:'S6343';NT61U2
Vuitè.- EXIGIR'_K6':89134;:6'0\2H2'4':89134;:6'00/'SK53'0/'9S91393'[Q'76':8)O953S1NZ6;36'76'
Llei sobre el lliure exercici de les activitats de serveis que impulsa el Ministeri
78%;N5NT49'4'j4L6579'L4[K45'TN74R4;93L'76'T95619'_K6'_K6745'1679;393L':43619:T653'65'
els mateixos termes _K6' :89134;:6' 0F/' 9S91393' H' 4' :89134;:6' 0H/' SK53' ?/' 9S91393' [Q' 76' :9'
*416;34O9' 76' L61O64L/' 16LS6;34O9T6532' D89;3K9:' 1679;393' 76' :89134;:6' 0\2H2' 4' 76' :89134;:6'
00/'SK53'0/'9S91393'[Q'76':8)O953S1NZ6;36'6V;6764V65';:919T653':9'3195LSNL4;4M'4'SN71465'
desvirtu91' 9LS6;36L' 6LL65;49:L' 76' :9' D:64' 78#17659;4M' 76:' ENT61U'@45N14L39/'R45L'4'3N3'
65;919'_K6'5N'L685'TN74R4_KYL':89;3K9:'1679;3932
Novè.- COMUNICAR :897NS;4M' 789_K6L3L' 9;N17L' 9:' =NO615' 6LS95dN:/' 9:' EN5[1YL' 4'
Senat, al Parlament de Catalunya, al Govern de la =65619:4393/'9':8)LLN;49;4M'E939:959'
de Municipis i a la Federació de Municipis de Catalunya.
5#!$%&'()!<P5*NS5>Q!(F)%!%#!,()&!0.-&,%)E%&+-(&$4
<)%&! #"! @")"7#"! %#! )%B-0()! 0.5#$! L%)0$1! $%&'()! a5PP/>! TI>Qt>1! -! 0-7R!
Malauradament només han defensat una, que això és el mínim que es fa quan es
presenta una moció. Però bé, ja els aviso que votarem a favor. Però que aquesta moció
E-&B7-! 0%! @"),! $%E"1! 67%! E"&! "@)(E")! 7&! <I5C1! 0%-"! "#B7&"! +($"! $%;F#"&,!-!$.G(!E"&!
passar per allà on no sona, i fan el sector N comer+-"#1!;-)-1!@%);%,-.;1!D$!\:7B")!"!#"!
@7,"!-!!#"!)";(&%,"_4!h(!+)%+!67%!G"&!0%!$%)!;D$!+(G%)%&,$!";F!%#!$%7!@#"&,%:";%&,1!$-!
estan pel comerç no facin polígons com el sector N, i si estan per les grans superfícies
diguin-ho obertament i no cal presentar mo+-(&$!0."67%$,"!;%&"4
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*%B7-0";%&,! -&,%)ED! ! #"! )%B-0()"! 0.5PC1! $%&'()"! Q5P5*/! 3dNTd5*1! ;"&-2%$,"&,R!
h(!,";FD!E(,")D!"!2"E()!0."67%$,"!%$;%&"1!@%)678!+)%+!67%!$.G"&!0%!@)%&0)%!;%$7)%$!
serioses sobre el tema del comerç de proximitat, sense vetar qualsevol altre tipus de
comerç que es pugui implantar degudament regulat, i el que entenem i entre altres
coses per això plantegem que hi hagi un centre urbà a Les Franqueses a partir de
#./:7&,";%&,1! @%)678! %&,%&%;! 67%! D$!7&"!;"&%)"!67%!#"!B%&,!$."B)7@-!-!%$!@(,%&+-M el
+(;%)`!0%!@)(A-;-,",4!L(,")D!"!2"E()1!-!%&!,(,!+"$1!%$,-+!+(&,%&,"!67%!$.G"B-&!@)%(+7@",!
per aquest tema, que és un tema important per un poble com el nostre.
A continuació, manifesta el senyor ALCALDE, i diu: El grup socialista votarem en
contra i...perdó...senyor Ferran Jiménez.
Pren la paraula el senyor FERRAN JIMÉNEZ: Només fer un aclariment senyor
Ferran. Es va fer un POEC com Vostè diu, i a la normativa que hi havia en aquell
;(;%&,1! 0%@%&-"! 0%! #"! S-)%++-K! T%&%)"#! 0%! C(;%)`1! -! #.",)-F7+-K! 0%#$! %spais
+(&$-0%)",$! B)"&$! $7@%)2J+-%$! &(! 0%@%&-"! 0%! #./:7&,";%&,1! %$,"E"! ,(,! )%B7#",! @%)! #"!
Generalitat, exactament com està ara. Per tant, quan varem aprovar el què varem
"@)(E")1! E"! $%)! %&! 0%2%&$"! 0%! #"! 0-&";-,^"+-K1! @%)678! 7&! @#"! 0."67%$,%$!
característiques, no comporta solament delimitar com han de ser les botigues o els
%$,"F#-;%&,$! +(;%)+-"#$1! $-! &(! ,D! 7&%$! &();",-E%$! 0."+(;@"&'";%&,! @%#!
desenvolupament i dinamització del sector. Per tant, li demano que faci memòria i que
vegi aquet tema. Evidentment, ja sé que votarà a favor i per tant també veig que en sí
%&!%#!2(&$!,";FD!G(!%&,%&+!67%!G%;!0."2"E()-)!%#!+(;%)`!;-&()-,")-!67%1!"!;D$!"!;D$1!
ens afecta aquí a Les Franqueses.
Continua el senyor ALCALDE: Simplement manifestar el vot negatiu del grup
socia#-$,"! -! ,";FD! 0%#! )%B-0()! 3"0-"1! 67%! ")"! ;.G(! +(;%&,"E"1! @%)678! &(! %$,%;! +%&,!
@%)!+%&,!%&!+(&,)"!0."67%$,"!##%-1!G-!G"!"$@%+,%$!67%!%&$!$%;F#%&!@($-,-7$4!L(,")%;!%&!
contra.
Torna a prendre la paraula el senyor FERRAN GONTÁN: Jo no dubto de la bonança
del POEC, tot i que no hi crec, ja ho vaig demostrar amb la votació, amb les
discussions, però al què em referia és que no es pot plantejar un POEC que a la
mateixa vegada fa un polígon industrial i comercial que tendeix cap a les grans
superfícies. I això no és mentida.
Continua el regidor de CiU, senyor FRANCESC TORNÉ, i diu: Només per aclarir una
cosa, i com que ha dit que votarà a favor no és per aixecar Ple però sí per aclarir-ho.
Ha repetit dues vegades, no li volia contestar el primer perquè no hi havia motiu de
polèmica, però el polígon industrial aquest, nosaltres no el varem planificar. Ja estava
%&!%#!<#"!T%&%)"#!0%![lZu1!#.U&-+!67%!%#!E")%;!@(),")!D$!"!%A%+7,")4!e(!0-+!@%)6781!"!
vegades amb voluntat de dir..., nosaltres no el varem planificar aquest polígon
industrial. Aclarir-ho.
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Manifesta el senyor FERRAN GONTÁN: I el fet que determinessin Vostès també...
Bé, però Vostès ho podrien haver canviat, i no van fer res, no van fer res.
*%B7%-A!%#!$%&'()!QIP>?R!>(!%;!0(&-!#."7,()-"!0.7&"!+($"1!444
Intervé el senyor ALCALDE dient: Em sembla que els senyors regidors tenen una
+(&27$-K4!<%&$(!67%!%#!$%+,()!>!&(!%$,"E"!"#!<#"!T%&%)"#!0%#!.Zu1!444"G444%##!@")#"E"!0%!
#.>!-!L($,8!0%!#.d4!<%)!"-AO!G-!G"!"67%$,"!+(&27$-K4
Continua el senyor GONTÁN: I comercial,!-!$-&K!;-)-.$!%#!$%7!@)(:%+,%1!D$!-&07$,)-"#!-!
comercial.
S-7!%#!$%&'()!QIP>?R!<%)0K1!;.G%!%67-E(+",1!G%!2%,!7&"!-&,%)E%&+-K4441!:(!@")#"E"!0%!
#.d!-!,7!0%!#.>1!G(!$%&,(4
Continua el senyor GONTÁN: Ei, obrim ampolles de cava, que avui ha reconegut que
$.ha equivocat.
a-&"#-,^"0%$!#%$!-&,%)E%&+-(&$1!$.(F)%!@"$!"!#%$!E(,"+-(&$4
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per deu vots a favor dels regidors dels
grups municipals CiU, ERC-EV-AM i el regidor senyor FERRAN JIMÉNEZ, set vots
en contra dels regidors dels grups municipals PSC-PM i PP i per tant, amb el quòrum
legal.

16.- MOCIONS, PRECS I PREGUNTES.-

5#! $%&'()! /HC/HS5! %A@#-+"R! e-! G"! 7&"! ;(+-K! 0.7)B8&+-"! @)%$%&,"0"! @%#! B)7@!
;7&-+-@"#! $(+-"#-$,"! $(F)%! 0(&")! $7@(),! "! #"! H#%-! 0.507+"+-K! 67%! $.%$,9! %laborant al
<")#";%&,! 0%! C","#7&'"4! <)-;%)! G%;! 0%! E(,")! #"! 7)B8&+-"1! -! $-! $.%$+"7! ##%B-)J%;! -!
votaríem la moció.
SOTMESA a votació la urgència de la moció, 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.

PROPOSTA DE MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA DE
*,!-./#!0&/#$%&$*&'$CD!/E.&'&'$*&'$CD!/E.&'&'$%&*$F!**G'$%&$
'.+HD#$ !$ *!$ **&($ %,&%."!"()$ %&$ "!#!*./I!J- El senyor SECRETARI
llegeix la part dispositiva de la següent moció presentada pel grup municipal socialista.

Ple 22 01 09 ! Pàg. 59

S%$@)D$! 0%! 67"$-! uY! "&'$! 0."7,(B(E%)&1! #.%07+"+-K! "! C","#7&'"! &(! 0-$@($"! 0.7&! ;")+!
legislatiu propi que consolidi un model educatiu català. En aquests prop de 30 anys
0."7,(B(E%)&1! -! %$@%+-"lment en les darreres etapes, Catalunya ha anat construint el
sistema educatiu, dotant-lo de les infraestructures necessàries, així com del personal
$72-+-%&,1! @%)! ",%&0)%! #.%$+(#")-,^"+-K! -! @%)! 0(&")! 7&"! ",%&+-K! "0%67"0"! "#$! ;-#%)$! -!
;-#%)$! 0."#7;&%$! 67%! $.G"&! -&+()@()",! "#$! &($,)%$! +%&,)%$! %07+",-7$4! Q";FD! G%;! 0%!
remarcar, en aquest sentit, les dues Lleis de Política Lingüística de 1983 i 1998, el
$-$,%;"!0%!@)(,%++-K!0%!#"!##%&B7"!+","#"&"!-!%#!$%7!%&2(),-;%&,!0%$!0%!#.%0",!%$+(#")4!
El cert és que en a67%$,$!uY!"&'$!0."7,(B(E%)&1!C","#7&'"!&(!G"!@(B7,!0-$@($")!0.7&"!
#%B-$#"+-K!@)O@-"!67%!+(&$(#-0D$!%#!$%7!;(0%#!%07+",-7!-!#.%&2(),J$!:7)J0-+";%&,1!-!",%&%&,!
#%$!+(;@%,8&+-%$!67%!2-&$!##"E()$!G"E-"!0-$@($",!%#!T(E%)&!0%!#"!T%&%)"#-,",1!$.G"!#-;-,",!
a despl%B")! #"! &();",-E"! F9$-+"! 0%! #.%$,",4! /67%$,"! &();",-E"! F9$-+"1! "! ;D$1! G"! @",-,!
constants reformes, derivades dels corresponents canvis de Govern a Madrid. Les
reformes, però, en cap cas, han acabat reeixint com a Lleis suficientment consensuades
%&! #.")+! @arlamentari per poder donar estabilitat jurídica i consistència suficient al
sistema educatiu.
També són de significació els resultats educatius que Catalunya obté, tant si prenem
com a referència els resultats de les diferents avaluacions que el Consell Superior
0./E"#7"+-K! G"! E-&B7,! 2%&,! 0%$! 0%! #."&'! XYY[1! +(;! %#$! )%$7#,",$! 0%#$! 0-2%)%&,$! -&2();%$!
-&,%)&"+-(&"#$! 0%! #.ICS54! /67%$,$! )%$7#,",$! 0%;($,)%&! 67%! C","#7&'"! %$! $-,7"! %&! #"!
;-,:"&"! %7)(@%"1! )%+7@%)"&,! %#! ,%))%&'! @%)07,! %&! #.9;F-,! %07+",-7! +(;! "! +(&$eqüència
dels llargs anys de la dictadura. Els resultats demostren que els nostres alumnes han
"++%0-,! "! #.%67-,",1! %&,%$"! "67%$,"! +(;! "! :7$,J+-"! -! -B7"#,",! 0.(@(),7&-,",$! @%)! "++%0-)! "!
uns estudis universals i obligatoris. El nostre sistema educatiu, amb els seus mestres i
professors per endavant, ha aconseguit malgrat els canvis econòmics, socials i
0%;(B)92-+$1!;"&,%&-)!%#!&-E%##!0.%67-,",!-!"$$(#-)!7&$!)%$7#,",$!67%!"&'$!%&)%)%!&-&BU!&(!
hauria posat en dubte perquè donaven resposta en aquell context a les necessitats i a les
aspiracions del país.
?$!2)7-,!0."67%$,$!+"&E-$!}econòmics, socials i demogràfics} que aquests resultats ara
%$! ;($,)%&! +#")";%&,! -&$72-+-%&,$1! -! %&! "#B7&$! "$@%+,%$1! 0."+()0! ";F! %#$! (F:%+,-7$!
educatius de Lisboa per a 2010, demanen! 0.7&! -;@7#$! 7)B%&,! 67%! @%);%,-! ;"&,%&-)! -!
-&+)%;%&,")! #%$! 67(,%$! 0.%67-,",! "+,7"#1! "-AJ! +(;! -&+)%;%&,")! %$@%+J2-+";%&,! %#$! &-E%##$!
0.%A+%#f#8&+-"!0%#!&($,)%!"#7;&",4!/67%$,!&(7!-;@7#$!%&$!G"!0%!@%);%,)%!-&+)%;%&,")!%#$!
@%)+%&,",B%$! 0."#7;&%$! 67%! (F,%&%&! %#! B)"07",! %&! #.%&$%&'";%&,! $%+7&0")-! (F#-B",()-1!!
)%07-)! #."F"&0(&";%&,! %$+(#")! @)%;",7)! -! -&+)%;%&,")! %#! &(;F)%! 0.%$,70-"&,$! "!
#.%07+"+-K!@($,(F#-B",O)-"4!N!"-AO!";F!7&"!U&-+"!2-&"#-,",R!67%!%#$!&($,)%$!-&2"&,$!-!:(E%$!
esdevinguin ciutadans lliures, formats i responsables; que permetin al país afrontar amb
garanties el salt cap a una economia basada en la recerca, la innovació i el
0%$%&E(#7@";%&,4!5&!;(;%&,$!0.-&+%),%$"!%+(&O;-+"!}de canvis de model que han de
comportar profundes reformes estructurals, culturals i socials}1! #.%07+"+-K! D$!
#.(@(),7&-,",4! <%)! "-AO! %&$! +"#! ,";FD! 7&! &(7! ;(0%#! F"$",! %&! 7&"! @)(27&0"! )%2();"!

Ple 22 01 09 ! Pàg. 60

%$,)7+,7)"#!0%#!$-$,%;"!%07+",-7!67%!2"+-!0%!#.%07+"+-K!%#!@)-&+-@"#!;(,()!0%#!+"&E-!@%)!"!
un nou projecte de país al servei del benestar i la cohesió social.
S%$! 0%#! l! 0."B($,! 0%! XYYj1! %#! T(E%)&! 0%! #"! T%&%)"#-,",! +(;@,"! ";F! #.5$,",7,!
0./7,(&(;-"! 0%! C","#7&'"! 67%! #-! +(&2%)%-A! +(;@%,8&+-%$! %&! ;",8)-"! %07+",-E"!
$72-+-%&,$!@%)!%#"F()")!7&"!H#%-!0.507+"+-K!@)O@-"4
També des del 22 de març de 2006, el Govern de la Generalitat compta amb el Pacte
>"+-(&"#! @%)! "! #.507+"+-K1! $-B&",! @%)! F(&"! @"),! 0%#$! )%@)%$%&,"&,$! 0%! #"! +(;7&-,",!
%07+",-E"!-!#"!$(+-%,",!+-E-#!+","#"&"!67%!%A@)%$$"!%#!;"&0",!67%!C","#7&'"!0-$@($-!0.7&"!
H#%-!0.507+"+-K!@)O@-"4!
És per "-AO! 67%! "2-);%;! 67%! #"! H#%-! 0.507+"+-K1! 67%! ")"! 0%F",! %#! <")#";%&,! 0%!
Catalunya, ha de permetre donar aquest salt endavant en la nostra educació, amb el
;9A-;! +(&$%&$! %&,)%! 2();"+-(&$! @(#J,-67%$1! 0%! ;"&%)"! 67%! $.%E-,-&! ;D$! +"&E-$! 0%!
legislació en el futur!+(;!%#$!678!:"!G%;!E-$+7,4!H"!H#%-!0.507+"+-K!G"!0%!+(&$(#-0")!7&!
;(0%#! %07+",-7! +","#9! 67%1! "! F"&0"! 0.",%&0)%! ";F! 67"#-,",! #%$! +(&0-+-(&$!
0.%$+(#")-,^"+-K! 0%! ,(,! #."#7;&",1! G"! 0%! @(0%)! (2%)-)! %#! ;9A-;! 0.(@(),7&-,",$! @%)! "!
#.%67-,",! -! #.%A+%#f#8&+-"! 0%! ,(ts i totes de cadascun i cadascuna dels i de les alumnes
catalans.
?$!@%)!"-AO1!67%!%#!<#%!0%!#./:7&,";%&,!0%!#%$!a)"&67%$%$!0%#!L"##8$
ACORDA
Primer.-' *N591' LKSN13' 9' :6L' N146539;4N5L' [65619:L' 76:' S1NZ6;36' 76'D:64'78%7K;9;4M'76'
Catalunya que està debatent ara mateix el Parlament de Catalunya
Segon.-' *N591' LKSN13' 9' :6L' 76T9576L' _K6' 6VS16LL65' :9' 56;6LL4393' 76' 74LSNL91' 78K59'
D:64'78%7K;9;4M'76'E939:K5d9'6:'TYL'9O493'SNLL4W:62
Tercer.- Instar el Parlament de Catalunya a debatre amb celeritat i rigor la Llei
78%7K;9;4M'76'E939:K5d92
Quart.- Donar suport als grups parlamentaris en el procés de negociació perquè en
LK134' 6:' TXV4T' ;N5L65L' SNLL4W:6' L65L6' _K6' 6:' &1NZ6;36' 76' D:64' 78%7K;9;4M' S6174'
:89TW4;4M'6VS16LL979'454;49:T653
Cinquè.- Instar el Parlament de Catalunya a mantenir la clara determinació
6VS16LL979'65'6:L';9Sa3N:L'76:'S1NZ6;36'76'D:64'78%7K;9;4M'76'E939:K5d9';N116LSN5653L'
a les competències municipals en educació perquè aquells Ajuntaments que ho vulguin
puguin avançar significativament en la descentralització i la corresponsabilitat en
aquest àmbit.
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Sisè.-'$N:J:4;4391'_K6':9'D:64'78%7K;9;4M'76'E939:K5d9'_K6'LK134'9S1NO979'76:'&91:9T653'
pugui entrar en vigor el curs 2009-2010, i que la memòria econòmica de la Llei
contempli les inversions per als Ajuntaments i ens locals tal i com la van pactar amb el
=NO615' 76' :9' =65619:4393/' :9' ^67619;4M' 76' @K54;4S4L' 76' E939:K5d9' 4' :8)LLN;49;4M'
Catalana de Municipis
Setè.-' *N591' 319L::93' 789_K6L3' 9;N17' 9' :9' ^67619;4M' 76' @K54;4S4L' 76' E939:K5d9'
f^@EQ/' :8)LLN;49;4M Catalana de Municipis i Comarques (ACM), el Govern de la
Generalitat de Catalunya i el Parlament de Catalunya i els grups parlamentaris
constituïts en aquella cambra.
5#!$%&'()!<P5*NS5>Q!(F)%!%#!,()&!0.-&,%)E%&+-(&$4
Pren la paraula el senyor FERRAN GONTÁN: Tot i haver votat la urgència, que per
&($"#,)%$! &(! G-! G"! +"@! @)(F#%;"! "! 0%F",)%1! &(! G-! %$,%;! 0."+()01! -! %;! @%);%,)9! 67%!
##%B%-A-! 7&! %$+)-,! 67%! ;.G"! 2%,! 7&"! +(;@"&'"! 67%! 0(;-&"! ;(#,! ;D$! %#! ,%;"!
0.507+"+-K!67%!:(1!-!@%)!,"&,1!")B7;%&,")D!%#!@%)678!E(,"rem en contra.
5&,%&%;! 67%! "! C","#7&'"! 2"! 2"#,"! 7&"! &(E"! ##%-! 0.%07+"+-K! @%)! ",%&0)%! #%$! &%+%$$-,",$!
especifiques de la població del s. XXI, i en cap cas la nostra oposició a aquesta llei ve
motivada per una oposició a la necessitat establerta.
Per altra F"&0"! %&,%&%;! 67%! %&! 7&! @)(:%+,%! 0%! @"J$! 0."67%$,"! %&E%)B"07)"1! 7&! 0%#$!
@)-&+-@"#$! (! $-! ;D$! &(1! 7&! 0%#$! &%+%$$")-$! @"),J+-@$! 0%! #.%#"F()"+-K! 0."67%$,"1! G"7)-"!
0.G"E%)!%$,",!%#!@)(2%$$()",!0%!,(,$!%#$!&-E%##$!%07+",-7$4
5#!@)(2%$$()",!$.G"!2%,!$%&,-)!0%!;Ultiples maneres i en molts actes de diferent caràcter,
el 14 de novembre i el 13 de febrer en vagues multitudinàries a Barcelona i a la resta de
+"@-,"#$! +","#"&%$~! 07)"&,! %#! ;%$! 0%! 0%$%;F)%! ";F! #"! +(;@")%-A%&`"! 0."#B7&$! $-&0-+",$!
al Parlament amb present"+-K! 0.%$;%&%$~! -! )%"#-,^"&,! "+,%$! 2%$,-7$! -! 0-E%)$($! @%)! ,(,! %#!
territori català.
En general el professorat veu que aquesta llei dista molt del que en realitat necessita
#.%07+"+-K! @UF#-+"! -! D$! ;D$1! %&! ;(#,$! +"$($! #"! 0-)-B%-A! +"@! "! 7&"! ;":()! @)-E"+-,",4!
>%+%$$-,%;! 7&"! ##%-! 67%! "@($,-! 0%+-0-0";%&,! @%)! #"! B%$,-K! @UF#-+"! 0%! #.%07+"+-K1! 67%!
posi límits als centres privats que reben fons públic, que promogui una organització
democràtica i participativa en els centres públics i que posi els mitjans necessaris per
@(0%)! 0(&")! )%$@($,"! "! ,(,! #."#7;&",1! $(F)%,(,! %#! 67%! ,D! ;D$! 0-2-+7#,",$4! >(;D$! "-AJ!
@(0)%;!;-##()")!#"!67"#-,",!-!#.%67-,",!0%#!&($,)%!$-$,%;"!%07+",-74

5#! @)(:%+,%! 0%! H#%-! 0.507+"+-K! 0%! C","#7&'"! (LEC) $7@($"! #.(F%),7)"! 0%! E-%$! @%)!
avançar en el camí de la ! @)-E",-,^"+-K! 0%! $%+,()$! 0%! #.%&$%&'";%&,! @UF#-+! +(;! %#! ,)";!
educatiu de 0-3 anys, la formació professional, el batxillerat nocturn, la formació de
@%)$(&%$! "07#,%$1! +%&,)%$! %07+",-7$! %&! ^(&%$! 0%$"2"E()-0%$! -! 0."#,)%$1! +(;! %#$! $%)E%-$!
educatius, l%$!"+,-E-,",$!%A,)"%$+(#")$•
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El projecte atorga també als centres educatius un caràcter empresarial i comercial, ja
67%! %#$! @%);%,! 0%! +(;@#%,")! %#! 2-&"&`";%&,! @UF#-+! ";F! #.(F,%&+-K! 0%! )%+7)$($!
econòmics propis mitjançant donacions i venda de productes, fins a la possibilitat de
#.%&0%7,";%&,4! d&"! @)9+,-+"! 67%! "B)%7:")9! #%$! 0-2%)8&+-%$! %&,)%! +%&,)%$! $%B(&$! %#! $%7!
entorn social i territorial.
H"! @)(@($,"! 67%! 2"! 0.-&E%)$-K! @UF#-+"! %&! %07+"+-K1! "! ;D$!0%!$%)!0%#!,(, insuficient, no
prioritza en absolut la inve)$-K! %&! #.%&$%&'";%&,! @UF#-+1! #"! 67"#! +($"! "B)%7:")9! %#$!
problemes de massificació a les aules, de manca de professorat per atendre la diversitat
0%!#."#7;&",!-!0%!;"&+"!0.-&$,"#f#"+-(&$1!67%!@",%-A%&!"+,7"#;%&,!%#$!+%&,)%$!@UF#-+$4
Algunes de les esmenes!@)%$%&,"0%$!@%#$!$-&0-+",$!;":()-,")-$!"!&-E%##!0.507+"+-KR
-! <)-()-,^"+-K! 0%! #.(2%),"! @UF#-+"! 67"&! %$! &%+%$$-,-&! ;D$! @#"+%$4! Q(,! #."#7;&",! 67%! G(!
$(#f#-+-,-!G"!0%!,%&-)!7&"!@#"`"!%&!7&!+%&,)%!@UF#-+4!H.(2%),"!0%#$!+%&,)%$!+(&+%),",$!G"!0%!
ser complementària. (art. 4)
- Condicions clares per poder accedir al concert per part dels centres privats:
%$+(#")-,^"+-K! ;-A,"1!%$+(#")-,^"+-K!0."#7;&",!0%!&%%!k&%+%$$-,",$!%07+",-E%$!%$@%+-"#$m!-!
condicions socials desafavorides, i compliment de la seva funció social. (art. 41 i 187.3)
-! *7@)%$$-K! 0%#$! +(&+%),$! "#$! +%&,)%$! 0.%#-,! -! 0%! ,(,$! "67%##$! 67%! &(! +(;@#%-A-&! %#$!
requisits legals. (art. 43.4 i 48)
- Ajuts a les famílies, en lloc de contractes-programa, en aquells casos en què a
#."#7;&",! $%! #.(F#-B"! "! %$+(#")-,zar-se en un centre privat sense haver-ho demanat (art.
46.6)
- Elecció democràtica i directa de les direccions (arts. 128, 129, 130 i 131).
- Claustres i Consells Escolars dels centres públics han de continuar essent òrgans de
govern (arts. 123, 126 i 127)
- Enfortiment de les estructures horitzontals (arts. 123 i 125)
-!>(!"!#."7,(2-&"&`";%&,!0%#$!+%&,)%$!@UF#-+$!(arts. 92, 186, 187.
- No a la selecció de professorat per part de les direccions. Sistemes de provisió
objectius i transparents (arts. 90.2, 101, 102 i 110).
Per tot això no us podem votar a favor aqueta moció.
El senyor ALCALDE manifesta: Jo només dir-li dues coses. Primer que Vostè ha
##%B-,! "67%$,! ;"&-2%$,! +(;! $-! G(! 2%$! %&! &(;! 0%! ,(,! %#! @)(2%$$()",1! -! ;."B)"0")-"! 67%!
hagués dit part del professorat, alguns membres del col·lectiu del professorat, però
evidentment no pot posar unes opinions o unes afirmacions en boca de tot un col·lectiu
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sencer, perquè si he de fer la meva valoració, una gran majoria del professorat que no
G(!E%7!0%$!0."quest punt de vista. Per tant, quan diu el professorat, creu el professorat,
2"! %#! @)(2%$$()",14441! ;."B)"0")-"! 67%! 0-B7D$! @"),! 0%#! @)(2%$$()",4! N! 0%$@)D$1! "#B7&%$!
incorreccions, perquè la llei si que preveu les partides pressupostàries que Vostè diu
que h-!;"&67%&1!@)%E%7!,(,!%#!,%;"!0."+,-E-,",$!%A,)"%$+(#")$4!/#B7&"!0%!#%$!+($%$!"!#%$!
67%! G"! 2%,! %$;%&,1! $-! 67%! %$,"&! @)%E-$,%$! @%)! #"! ##%-! 67%! $.%$,9! ,)";-,"&,4! S-)-li que
moltes coses sí que estan previstes.
Finalitzades les intervencions, el senyor PRESIDENT dóna pas a les votacions.
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per quinze vots a favor dels regidors dels
grups municipals PSC-PM, la regidora senyora Ma TERESA BUIGUES del grup
municipal ERC-EV-AM, CiU i el regidor senyor FERRAN JIMÉNEZ, un vot en contra
del regidor senyor FERRAN GONTÁN del grup municipal ERC-EV-AM, i una
abstenció del regidor del grup municipal PP, i per tant, amb el quòrum legal.
17.- PRECS, PREGUNTES I PROPOSICIONS.- 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, i que disposen de
cinc minuts per cada grup polític per formular les seves preguntes. I després es donarà
pas a les intervencions del públic.
El regidor senyor JOSEP Ma DIA i formula una pregunta:
Primera.- Davant de la crisi aquesta a la que estem tots immersos, volia preguntar si des
del Consistori pensen prendre alguna mesura, ja que al pressupost que a principi hem
vis,! -! "E7-! &(! $.G"! "@)(E",1! &(! #"! E-%;1! @%)O! @%)! %A%;@#%! $-! %#$! $(7$! 0%#$! )%B-0()$! -!
#."#+"#0%!%$!+(&B%#"1!$."F"-A"1!(!67-&%$!;%$7)%$!@%&$%&!@)%&0)%4
Respon el senyor ALCALDE: El sou ha quedat congelat i evidentment que som molt
més seriosos que fixar-nos en aquest detall i estem treballant conjuntament amb algunes
àrees algun pla per aportar de partides pressupostàries més elevades tot el foment de
#.(+7@"+-K! -! ;%$7)%$! $(+-"#$4! e(! %$,%;! ,)%F"##"&,! -! %$,%;! 0-"#(B"&,! ";F! "#,)%$! 2()+%$!
polítiques, i si no estava inclòs en el pressupost potser ho estarà, o potser en tot cas
farem modificacions posteriors, però sí que hi estem treballant i els convidarem a
participar-hi.
La PRESIDÈNCIA dóna pas a les intervencions del públic.
(...)
El regidor senyor JOSEP BADI/!)%$@(&!"!7&"!@)%B7&,"!0.7&"!+-7,"0"&"R!*.G"&!,)%,!%#$!
B%)"&-$!@%)678!%$,%;!@-&,"&,!,(,"!#"!F")"&"!-!$.%$,9!@-&,"&,1!$-!L($,8!(F)%!")"!E%7)9!67%!
$.%$,9! @-&,"&,1! $.%$,9! "))%B#"&,! ,(,! %#! ,%;"! 0%#! F"#+K1! -! #"! @"&+"),"! $.G"! ,)%,! @%)! "-AO!
també. (...) Sí, si v(#!(F)-!")"!%#!F"#+K!-!E%7)9!67%!$.%$,9!@-&,"&,!#"!F")"&"!@%)678!%$,"E"!
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rovellada. És que em sembla que els geranis no els posarem més perquè sempre estant
morts, no ho sé, ja ho veurem.
(...)
El senyor ALCALDE respon a la pregunta que formula una ciutadana: Hi ha un
)%B#";%&,! 67%! $.%$,9! %#"F()"&,! 0%$! 0%! *%+)%,")-"1! &(! &(;D$! %#! $%&'()! *%+)%,")-! $-&K!
,";FD! "#,)%$! :7)-$,%$! 67%! 2();%&! @"),! 0%! #.r)%"1! %#! )%B#";%&,! %;! +(&$,"! 67%! %$,9! ;(#,!
%&0"E"&,1! ;"#"7)"0";%&,! #.U#,-;! ;D$! &(! G%;! @(B7,! ,)%F"##")-hi molt, perquè hi ha
"#,)%$! +($%$1! @%)O! %$,9! ;(#,! %&0"E"&,4! e-! G"! 7&"! )%"#-,",1! 67%! D$! #"! E(#7&,",! 0."67%$,!
Ajuntament, que vaig manifestar en el seu dia, és que els títols que eren de propietat i
així constava històricament, tornaríem la propietat o canviaríem a travD$! 0."67%$,!
reglament, la propietat. No així aquells que hagin estat adquirits en la seva posterioritat
a aquests acords que ara Vostè feia referència. Jo ara de memòria no sé quan es va fer el
canvi. Potser el senyor Torné si que ho recorda, jo no ho recordo, jo crec que va ser als
anys vuitanta quan es va passar a titularitat..., quan va ser que es va passar a titularitat
municipal la gestió dels municipis? El vuitanta-sis, hi ha aquest acord. Aquest acord és
%#!67%!L($,8!&.D$!EJ+,-;"!L($,8!-!;(#,"!"#,)%!gent a través del qual veiem que de cop i
E(#,"! E"&! @%)0)%! #"! @)(@-%,",! 0.7&! +($"! 67%! G-$,O)-+";%&,! ,%&-%&! 7&! 0(+7;%&,! 67%!
acreditava la seva propietat. La nostra voluntat és que els que històricament podien
acreditar la seva propietat, la puguin tenir. Tenim un municipi que té quatre parròquies,
i un altre lloc de culte però no..., i quatre cementiris, i hi ha tres capellans, en aquest cas
$K&!,)%$!-&,%)#(+7,()$!";F!%#$!67%!%&$!G%;!0%!@($")!0."+()0!@%)!"67%$,!)%B#";%&,4!e-!G"!
un mossèn, ell pretén que la gratuïtat sigui per tothom, fins i tot les noves construccions
(! #%$! ";@#-"+-(&$! 67%! %&! 7&! 27,7)! @7B7-! 2%)! "67%$,! /:7&,";%&,4! S.7&"! F"&0"! E(#%;!
respectar aquests drets històrics, aquests drets a través dels quals algú se li ha tret una
propietat, però no creiem que hagi de ser un dret universal la propietat del nínxol perquè
a partir del moment que històricament això va passar a ser propietat municipal,
#./:7&,";%&,! &."$$7;%-A! #"! +(&$,)7++-K! -! 7&"! $8)-%! 0%! +($%$1! -! "67%$,"! &();",-E"!
@%&$%;! 67%1! "! @"),-)! 0."67%$,! ;(;%&,! $-! E"!$%)!#."&'!E7-,"&,"-$-$1!+(&$-0%)%;!67%!$.G"!
de mantenir la propietat municipal. Aleshores hi ha aquesta divergència entre una
persona que pensa que tothom, fins i tot les persones que en un futur puguin adquirir un
nínxol construït per aquest Ajuntament amb ampliacions de cementiri, etc, considera
que també ha de ser de propietat, i nosaltres considerem que hem de respectar els drets
G-$,O)-+$! 0."67%##$! 67%! G(! @(0%&! "+)%0-,")! ";F! 7&! 0(+7;%&,1! (! @(,$%)! &(! G(! @(0%&!
acreditar, però es pot acr%0-,")! 0."#,)%$!;"&%)%$1!@%)678!G-$,O)-+";%&,!%$!)%+()0"1!@%)O!
67%!,%&-%&!#"!@)(@-%,",1!@%)678!$-!%#!0(+7;%&,!$.G"!0%$,)7M,!@%)O!G-!G"!"#,)%$!;"&%)%$!0%!
reconèixer-ho, ja vaig dir des del primer dia que no tenim cap voluntat especulativa amb
aquest tema, ni res. És un tema que ratlla molts elements emocionals i personals i
familiars, i per tant que tenim les portes i el cor molt obert, i per tant cedirem tot el què
haguem de cedir. El que no ens sembla és que, una cosa que sempre hagi estat, no hagi
estat de propietat com és el cas dels que ho van fer a partir de determinat moment, en
"67%$,! +"$! &(! G(! G%;! 0%! 0(&")! 0%! @)(@-%,",4! /67%$,! D$! #.%#%;%&,! @%#! 67"#! %$,9! ;D$!
%&+"##",1! @%)678! 7&! 0%#$! ;($$%&$! &(! %$,9! 0."+()0! ";F! "67%$,! )%B#";%&,! -! @)%,D&! 67%!
sigui gratuït i universal en el passat i en el futur, i nosaltres no ho veiem així. Pensem
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que hem de restituir aquells que històricament ho tenien de propietat, però que no ha de
ser una mesura universal.
k444m!S%$!0."67J!&(!G(!E%-B1!&(!$D!"!67-&!0(+7;%&,!2"!)%2%)8&cia.
(...)
/! #"! -&,%)E%&+-K! 0.7&"! +-7,"0"&"1! )%$@(&! %#! $%&'()! /HC/HS5R! /67%$,! 0(+7;%&,1! G(!
dic pel públic assistent, el què recull és que el propietari del cementiri és la Parròquia, i
67%! #"! <"))O67-"! %#! 678! 2"! D$! 7&"! +%$$-K! "! #./:7&,";%&,1! @%)O! &(! D$! @ropietat de
#./:7&,";%&,4! Q";FD! )%+7##! 67%! #%$! ";@#-"+-(&$! 67%! %$! 2"+-&! $J! 67%! $%)"&! @)(@-%,",! 0%!
#./:7&,";%&,1! @%)! ,"&,! "67J! G-! G"! %#! +(&2#-+,%1! #"! @"),! 67%! %$! E"! +%0-)! %#! ;-#! &(7-cents
vuitanta-sis entenem que és de la Parròquia, per tant és dels propietaris , i la part que es
va ampliar o que es va realitzar a partir de mil nou-cents vuitanta-sis entenem que és
propietat municipal.
(...)
El senyor ALCALDE respon a una ciutadana: Es pot dirigir perfectament a mi o al
)%B-0()!0.(F)%$1!D$!%#!$%&'()!h($%@ Badia. També sap Vostè que el coordinador general
0."67%$,! /:7&,";%&,! %$,9! )%+(##-&,! ,(,"! #"! -&2();"+-K! -! ,(,%$! #%$! ,)(F"0%$! &%+%$$9)-%$!
amb els mossens per elaborar aquest reglament.
(...)
El senyor ALCALDE continua: No, no hi ha normativa. Es va fer a! ,)"ED$! 0.7&"!
ordenança fiscal. Si, ja li facilitarem des de Secretaria. És una ordenança fiscal que es va
aplicar de forma genèrica sense distingir allò que era propietat de la Parròquia i allò que
era propietat municipal.
(...)
Després de la intervenciK! 0.7&! +-7,"091! @)%&! #"! @")"7#"! #"! )%B-0()"! $%&'()"! >zPN/!
CH/L5PN/1! -! ;"&-2%$,"R! 5;! $%;F#"! 67%! &(! ;.G%! %A@#-+",! @)(7! FD1! +(;! 0%-"! "F"&$1!
que a vegades tinc mal costum. Però em sembla que he repetit moltes vegades que no
0-+!@"$!67%!&(!$.G"B-&!0%!@"B")!"67%stes o altres factures que estiguin pendents sempre i
quan estiguin informades degudament pels tècnics. Què vol dir informades
degudament? Doncs que els tècnics, que són els que els hi correspon, confirmin i
)",-2-67-&!67%!"67%##%$!2%-&%$!$.G"&!@(),",!"!,%);%!-!$.G"!%A%+7,",!0%B70";%&,4!*-!"-AO!D$!
"-AJ1!G(!G%!0-,!E9)-%$!E%B"0%$1!%E-0%&,;%&,!67%!$.G"&!0%!@"B")4!k444m!5$+(#,-.;1!%&!%#!$%7!
moment, quan aquest Ajuntament, fa anys enrere, hi havia una activitat jo diria que molt
important amb elaboració de proje+,%$1! (F)%$1! %,+1! &.G-! G"E-"! ;(#,$! 0%! @)(:%+,%$! %&!
marxa, moltes obres i demés, i entraven evidentment moltes factures. Això comportava
habitualment, un volum de feina que feia que els tècnics habitualment no informessin
7&"!2"+,7)"!0."E7-!@%)!0%;94!*.G"E-en de comprovar. (...) Doncs llavors que es paguin,
$-!:(!&(!G%!0-,!@"$!67%!&(!$.G"&!0%!@"B")4!
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(...)
*%B7-,!"!#"!-&,%)E%&+-K!0.7&!+-7,"091!-&,%)ED!%#!$%&'()!aP/>C5*C!QIP>?!-!0-7R!<%)0K!
67%!%,!,"##-1!7&"!+($"4!a"!;(#,!67%!%$,9$!"!#.%;@)%$"!)%@)%$%&,"&,!" Arids? Quin termini
és això? Ho dic perquè per la relació que hi havia amb Arids, amb el Marín i el què
realment ha facturat i se li ha pagat, has de tenir una miqueta més de coneixement de
quina ha estat la relació amb aquest Ajuntament o el què ha fet Arids per aquest
Ajuntament. Ho dic, perquè si em vols respondre, em respons, si no segueixo
contestant. Et contestaré perquè ho entenguis. Aquestes factures, que realment estan
-&2();"0%$1! $-! &(! $.G"&! @"B",! G"! %$,",! @%)678! &(! $.G"! E(#B7,4! <%)678! %&! @)-&+-@i, una
2"+,7)"! &(! +())%+,%1! %$! ,()&"4! d&! ;(;%&,1! $-! &(! $.G"! ,()&",! +"@! 2"+,7)"1! %,! 0(&")D! 7&"!
recomanació com a jurista, ho dic perquè alguna cosa el puc donar, si una factura no se
us ha tornat, i la té per pagar, només que presenteu una demanada al Jutjat la cobrareu
0%! $%B7-0"1! @%)678! )%"#;%&,4444! <%)0(&"1! #."0;-&-$,)"+-K! (! #"! @"B"! (! #"! ,()&"4! H"! &(!
@"B"0"! E(#! 0-)! 67%! D$! +(&2();%4! N! $-! E(#$! ,.%&$%&'")D! ;(#,%$! $%&,8&+-%$! 67%! G(! 0-7%&4!
d&"!"#,)"!+($"!D$!67%!#."0;-&-$,)"+-K1!G"B-!67%0",!"##9!-!&-!G"B-!@"B", ni retornat pel que
$-B7-1!@%)!E(#7&,",!(!@%)!0%-A"0%$"4!/!@"),-)!0."67J1!%#!678!G%7!0%!2%)!D$!)%+K))%)-la i les
cobrareu, però no busquis més coses.
(...)
S%$@)D$! 0%! #"! -&,%)E%&+-K! 0.7&! +-7,"091! %#! $%&'()! QIP>?! +(&,-&7"R! >(! ,%! &.G"$!
assabentat. Aquí e$!E"!0-)!67%!7&%$!2"+,7)%$1!0.7&$!"&'$!+(&+)%,$!67%!&(!%)%&!"67%$,%$1!
%)%&!0.7&"!"#,)"!%;@)%$"1!G-!G"E-"!#"!$($@-,"!67%!2($$-&!07@#-+"0%$!(!&(!2($$-&!+())%+,%$1!
no eren les vostres.
Manifesta seguidament el senyor ALCALDE: Digui quines són si us plau, perquè és
que sinó..., està enganyant a tothom, quines factures sospita que són duplicades o
incorrectes? Digui-ho si us plau perquè, sinó està manipulant i enganyant a tothom.
Senyor Torné si us plau, Vostè acaba de dir que hi ha factures duplicades o que no
corresponen a obres. Digui quines factures són aquestes. Perquè sinó, està enganyant a
tothom.
Manifesta el senyor TORNÉ: Contestaré a una persona que no en sap. (...) Però és que
&(!%$,9E%;!@")#"&,!0."67%$,%$1!%)%&!7&%$!"#,)%$4!
Diu el senyor ALCALDE: Ja sabem alguna cosa més, són unes altres. La nostra
voluntat, ja he dit abans, que era pagar, però ja anem aproximant, de totes les que va dir,
unes ja sabem que no són. Són unes altres, no?
No es produeix cap més intervenció.
El President aixeca la sessió, de la qual, com a secretari estenc aquesta acta.

