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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE
Data: 27 de novembre de 2008
Caràcter: Ordinari
Horari: 20:00 a 22:20 hores
Lloc: Sala d’Actes de la Casa Consistorial
Hi assisteixen:
ESTEVE RIBALTA SÁNCHEZ, alcalde
JOSEP BADIA TORRENTS, 1r. tinent d’alcalde
MA. TERESA BUIGUES POVEDA, 2a. tinent d’alcalde
JUAN A. MARÍN MARTÍNEZ, 3r. tinent d’alcalde
MA. DOLORS ISART ROCA, 4ta. tinent d’alcalde
JOSEP RANDOS PARÉS, 5è. tinent d’alcalde
VANESA GARCÍA DOMÍNGUEZ, regidora
GISELA SANTOS GONÇALVES, regidora
FRANCESC TORNÉ VENTURA, regidor
MARTÍ ROSÀS PUJOL, regidor
FERRAN JIMÉNEZ MUÑOZ, regidor
FRANCESC COLOMÉ TENAS, 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
Excusats:
JOSÉ RAMÍREZ ALAYA, regidor

1.- APROVAR ESBORRANY ACTA SESSIÓ ANTERIOR.- El Senyor PRESIDENT
obre la sessió i pregunta als senyors ponents si desitgen realitzar alguna esmena al
contingut de l’acta de la sessió anterior.
No produint-se cap intervenció, es procedeix, per unanimitat dels assistents, a
l’aprovació i signatura de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior.
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2.- RATIFICAR L'ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, DE DATA 3
D'ABRIL DE 2008, PEL QUAL S'APROVA EL CONVENI A SUBSCRIURE
ENTRE L'AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS I EL
DEPARTAMENT
D'INTERIOR,
RELACIONS
INSTITUCIONALS
I
PARTICIPACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, DE COORDINACIÓ
I COL·LABORACIÓ EN MATÈRIA DE SEGURETAT PÚBLICA I POLICIA.- El
Senyor SECRETARI llegeix la part dispositiva de la proposta de l’Alcaldia:
ATÈS que la Junta de Govern Local, el passat 3 d’abril, va aprovar per unanimitat dels
assistents la proposta relativa a l’aprovació del conveni entre l’Ajuntament de les
Franqueses del Vallès i la Direcció General de la Policia del Departament d’Interior,
Relacions Institucionals i Participació de la Generalitat de Catalunya, de coordinació i
col·laboració en matèria de seguretat pública i policia d’acord amb el dictamen que es
transcriu a continuació:
“ATÈS que ja fa vuit anys des que es va fer el desplegament dels Mossos d’Esquadra a
la nostra comarca del Vallès Oriental, i en aquell moment històric ja s’havia d’haver
signat com a la resta de municipis d’arreu de Catalunya l’esmentat conveni. Es fa
necessari la regularització per tal que la Policia Local de les Franqueses del Vallès
compleixi la normativa vigent en matèria de seguretat pública, conforme a la Llei
4/2003, de 7 d’abril, d’Ordenació del Sistema de Seguretat Pública de Catalunya i
altres normatives concordants.
ATÈS que alguns dels principis que inspiren aquesta Llei 4/2003 son:
El sistema de seguretat pública, entès com un sistema integral, ha de garantir el
dret dels ciutadans a una prestació homogènia dels serveis de seguretat arreu
de Catalunya.
Les relacions entre els cossos de la policia de les institucions pròpies de
Catalunya es regeixen pels principis que inspiren el sistema general de
seguretat i, en particular, pels de complementarietat, coordinació,
col·laboració, cooperació, i auxili mutu, especialment en el si de les juntes
locals de seguretat. Els convenis subscrits entre el departament titular de les
competències en matèria de seguretat pública i els ajuntaments s’han d’adaptar
i concretar aquests principis a les circumstàncies de cada municipi.
AQUESTA Àrea de Seguretat Ciutadana, en compliment del que disposa el Decret
d’Alcaldia núm. 319/2008 de 27 de març, proposa a la Junta de Govern Local
l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- APROVAR el Conveni a subscriure entre l’Ajuntament de les Franqueses del
Vallès i el DEPARTAMENT D’INTERIOR, RELACIONS INSTITUCIONALS I
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PARTICIPACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, de coordinació i
col·laboració en matèria de seguretat pública i policia
Segon.- DONAR COMPTE d’aquest acord al DEPARTAMENT D’INTERIOR,
RELACIONS INSTITUCIONALS I PARTICIPACIÓ DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA. “
ATÈS que des del mateix Departament d’Interior es va suggerir la conveniència que
l’esmentat conveni fos ratificat pel Ple de l’Ajuntament, atès que és a aquest òrgan de
govern municipal a qui correspon prendre les decisions que afecten les relacions
competencials entre les diferents administracions públiques.
És per això que l’Alcalde proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels presents
ACORDS:
Primer.- RATIFICAR l’acord de la Junta de Govern Local, de data 3 d’abril de 2008,
pel qual es va acordar aprovar el conveni a subscriure entre l’Ajuntament de les
Franqueses del Vallès i el DEPARTAMENT D’INTERIOR, RELACIONS
INSTITUCIONALS I PARTICIPACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, de
coordinació i col·laboració en matèria de seguretat pública i policia.
Segon.- DONAR COMPTE d’aquest acord al DEPARTAMENT D’INTERIOR,
RELACIONS INSTITUCIONALS I PARTICIPACIÓ
DE LA GENERALITAT
DE CATALUNYA.
No es produeix cap intervenció en aquest apartat.
SOTMESA a votació la ratificació de l’acord, és aprovat 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, i
sis abstencions dels regidors dels grups municipals CiU i el regidor senyor FERRAN
GONTÁN del grup municipal ERC-EV-AM, i per tant, amb el quòrum legal.

3.- APROVAR EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE ELS
AJUNTAMENTS DE LA GARRIGA, L'AMETLLA DEL VALLÈS I LES
FRANQUESES DEL VALLÈS PER A LA POSADA EN FUNCIONAMENT DEL
PROJECTE DE SENYALITZACIÓ I MUSEÏTZACIÓ DE L'AERÒDROM DE
ROSANES.- El Senyor SECRETARI llegeix la part dispositiva de la proposta de
l’Àrea de Cultura:
Durant els anys 2006 i 2007, l’historiador David Gesalí i Barrera, per encàrrec de
l’Ajuntament de la Garriga, va realitzar un estudi sobre l’antic aeròdrom de Rosanes, els
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terrenys del qual ocupen part dels termes municipals de la Garriga, l’Ametlla del Vallès
i les Franqueses del Vallès.
Aquest estudi ha posat de manifest la gran quantitat d’informació existent sobre el camp
i, al mateix temps, l’importantíssim valor del patrimoni conservat in situ, el qual es
troba, majoritàriament, en bon estat.
Els ajuntaments de la Garriga, l’Ametlla del Vallès i les Franqueses del Vallès van
decidir, a finals de l’any 2007, tirar endavant una actuació de senyalització-museïtzació
de l’aeròdrom per a posar en valor el seu patrimoni i la seva història.
L’ajuntament de la Garriga va sol·licitar un ajut econòmic a la Direcció General de la
Memòria Democràtica, en nom i representació de tots tres ajuntaments, per a implementar
el projecte bianual (2008-2009) de senyalització-museïtzació de l’aeròdrom de Rosanes i
en va obtenir una subvenció de 27.179 €.
Al mes de maig de 2008 es va signar un conveni entre l’ajuntament de la Garriga, la
Fundació Bosch i Gimpera i el Taller de Projectes DIDPATRI, de la Universitat de
Barcelona, per tal que aquest últim redactés el projecte executiu museogràfic del camp
d’aviació de Rosanes.
Posteriorment, s’ha cregut convenient de redactar un conveni entre els tres ajuntaments
amb la pretensió que quedin clarament definits, entre d’altres, els aspectes següents:
- la descripció completa del contingut del projecte museogràfic (a desenvolupar entre els
anys 2008 i 2009)
- el seu pressupost per als anys 2008-09, així com la participació en ell de cadascun dels
tres ajuntaments (establerta en funció del tant per cent de territori propi que té inclòs dins
l’espai museïtzat):
- l’espai web del projecte.
- la imatge dels ajuntaments dels tres ajuntaments impulsors del projecte a les
senyalitzacions i comunicacions que es realitzin a l’entorn d’aquest.
- la presentació pública que en el seu dia es farà del projecte.
- la voluntat de que el projecte tingui una continuïtat més enllà dels dos anys assenyalats
anteriorment.
- el règim jurídic del conveni.
Es per això, que la regidoria de Cultura proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels
següents
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ACORDS:
Primer.- APROVAR l’esborrany del conveni de col·laboració entre els ajuntaments de
la Garriga, de l’Ametlla del Vallès i de les Franqueses Vallès que té per objecte regular
la posada en funcionament del projecte de senyalització i de museïtzació de l’antic
aeròdrom de Rosanes i que figura annex al present dictamen.
Segon.- NOTIFICAR-HO als ajuntaments de la Garriga i de l’Ametlla del Vallès, a la
regidoria de Cultura i al departament de Planificació Econòmica i de Règim Interior
de l’ajuntament.
La PRESIDÈNCIA obre el torn d’intervencions.
Pren la paraula el regidor del grup municipal CiU, senyor FRANCESC COLOMÉ i
exposa: aquest, aquest és un projecte que vaig iniciar jo ja fa gairebé una parell d’anys, i
amb coherència amb això votarem a favor.
El Senyor ALCALDE diu: bé, aquest és un projecte fruit de l’acord de tres municipis
que va coincidir que es va iniciar quan Vostè era regidor de Cultura. Molt bé,...
Finalitzades les intervencions, la PRESIDÈNCIA dóna pas a la votació
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.

4.- APROVAR REVISIÓ ANUAL DEL PADRÓ MUNICIPAL D'HABITANTS
AMB REFERÈNCIA A L'1 DE GENER DE 2008.- El Senyor SECRETARI llegeix
la part dispositiva de la proposta de l’Alcaldia:
ATÈS que l’article 81 del Reglament de població i demarcació territorial dels ens locals
recull que els Ajuntaments aprovaran la revisió dels seus padrons municipals
d’habitants amb referència a l’1 de gener de cada any.
DE CONFORMITAT amb el que disposen els articles 60 a 62 del Reial Decret
1690/1986, d’11 de juliol, pel què s’aprova el Reglament de població i demarcació
territorial dels ens locals; l’apartat 2 de l’article 17 de la Llei reguladora de bases de
règim local i altres normes concordants, segons les quals els Ajuntaments aproven el
Padró i les variacions que s’hi hagin produït.
AQUESTA ALCALDIA proposa al Ple de l'Ajuntament, l’adopció dels següents
ACORDS:
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Primer.- APROVAR la revisió anual del Padró Municipal d’Habitants, amb referència
a l’1 de gener de 2008, que dóna un resultat de 17.106 habitants (8.814 homes i 8.292
dones), de conformitat amb els resums numèrics que s’incorporen com annex a la
proposta.
Segon.- REMETRE els presents acords i els resums numèrics, a la DELEGACIÓ
PROVINCIAL DE BARCELONA DE L’INSTITUT NACIONAL D’ESTADÍSTICA.
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.
5.- APROVAR LA MODIFICACIÓ DE L'ACORD DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
DE DATA 27 DE JULIOL DE 2006, RELATIU A LA TRANSMISSIÓ, A TÍTOL DE
CESSIÓ GRATUÏTA, D'UNA FINCA SITUADA A LA PLAÇA CATALUNYA, PER
TAL DE DUR A TERME LA PROMOCIÓ DE 86 HABITATGES AMB
PROTECCIÓ OFICIAL, DE CONFORMITAT AMB EL CONVENI
FORMALITZAT EN DATA 10 D'OCTUBRE DE 2006 AMB L'INSTITUT CATALÀ
DEL SÒL.- El Senyor SECRETARI llegeix la part dispositiva de la proposta de
l’Alcaldia:
El Ple de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, en sessió que va tenir lloc el dia 27
de juliol de 2006, va adoptar, entre d’altres, els següents acords:
“ATÈS que el municipi de les Franqueses del Vallès està experimentant en els darrers
anys, un augment de població important, sobretot de parelles joves, fet que fa necessari
l'increment de les dotacions i equipaments municipals en serveis escolars i llars
d'infants, per tal de poder conciliar la vida familiar i laboral.
ATÈS que el municipi de les Franqueses del Vallès històricament ha patit un dèficit
important d'infraestructures i equipaments destinats als serveis a les persones, posat de
manifest, sobretot, en la manca d'oferta d'habitatge de lloguer per joves, amb totes les
conseqüències socials que això comporta.
ATÈS que l'Ajuntament de les Franqueses del Vallès disposa d'una finca de propietat
municipal, inscrita al Registre de la Propietat de Canovelles, Tom 2.614, llibre 245 de
les Franqueses del Vallès, foli 181, finca n.12543 de 6.297,12 metres quadrats, situada
al sector Z, qualificada d’equipament, en part de la qual s'hi podria dur a terme una
actuació consistent en la construcció d'habitatges socials de lloguer i construcció d'una
llar d'infants, que resoldrien, en bona part, els dèficits històrics que ha sofert el
municipi en aquests dos àmbits.
ATÈS que el Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del
patrimoni dels ens locals de Catalunya permet als Ajuntaments la cessió gratuïta de
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béns a altres administracions o entitats públiques, en benefici de la població de l'ens
local, i en el mateix sentit es manifesta l'article 159 de la Llei 2/2002, de 14 de març,
d'Urbanisme.
TENINT EN COMPTE els principis generals de cooperació i col·laboració que han de
regir les relacions entres les administracions públiques, establerts tant en la
Constitució com en la legislació administrativa vigent.
AQUESTA Alcaldia proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- OFERIR a la GENERALITAT DE CATALUNYA la cessió gratuïta de part de
la finca de propietat municipal, inscrita al Registre de la Propietat de Canovelles, Tom
2.614, llibre 245 de les Franqueses del Vallès, foli 181, finca n. 12543 de 6.297,12
metres quadrats, situada al sector Z, destinada a la construcció d'habitatges socials de
lloguer per a joves i construcció d'una llar d'infants.
La descripció de la part de la finca objecte de l’oferiment de cessió, un cop efectuada la
parcel·lació, grafiada en el plànol adjunt, és la següent:
URBANA. Finca qualificada d’equipaments segons el vigent Pla General
d’Ordenació, de superfície 2.845,09 m2, de forma irregular.
Limita al Nord, amb Plaça Catalunya i carrer Provença; al Sud, amb carrer del
Terme; a l’Est, amb finca de la qual es segrega; i a l’Oest, amb carrer de
l’Empordà.
Segon.- TRAMETRE el present acord al PRESIDENT DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA, al PRESIDENT DEL PARLAMENT, al CONSELLER DE
PRESIDÈNCIA, al CONSELLER D'EDUCACIÓ i al CONSELLER DE MEDI
AMBIENT I HABITATGE”.
Com sigui que, des de la data de l’acord transcrit anteriorment, hi han hagut diverses
modificacions respecte de la concepció del projecte constructiu que inicialment s’havia
dissenyat, l’Institut Català del Sòl ha requerit l’ajuntament per tal que adopti una nova
resolució plenària acordant o aclarint que la cessió ho és d’una porció de terreny de
2158,41 m2 i no (com es diu l’acord plenari de data 27 de juliol de 2006) de 2.845,09
m2 i aclarint que la cessió es fa a favor de l'Incasòl (i no, genèricament, a la Generalitat
de Catalunya). També demana l’Incasòl que el nou acord plenari faculti expressament
l'Alcalde per dur a terme aquest acte de disposició.
ATÈS que el Ple de l’Ajuntament, en sessió que va tenir lloc el dia 30 de novembre de
2006 (és a dir amb posterioritat a l’oferiment de terrenys acordat en el Ple de 27 de
juliol de 2006 esmentat), va acordar, amb la finalitat d’aconseguir habitatge dotacional
protegit per a joves al nucli de Bellavista, simultàniament a la reserva d’ús d’espai per a
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l’establiment d’una nova llar d’infants, aprovar inicialment la modificació puntual del
Pla General d’Ordenació Urbana per l’assignació d’habitatge dotacional públic a la
finca situada entre els carrers del Terme, de l’Empordà, de Provença i la Plaça
Catalunya.
ATÈS que l’esmentada modificació urbanística va ser aprovada per la Comissió
Territorial d’Urbanisme de Barcelona, en sessió de data 19 de juliol de 2007 (i
publicada al DOGC núm. 4988, de data 16 d’octubre de 2007).
ATÈS que de l’esmentada modificació urbanística se’n deriva que la finca de 6.297,12
metres quadrats a què fa esment el tercer paràgraf de la part expositiva de l’acord
plenari de juliol de 2006 quedava distribuïda d’aquesta manera:
-habitatge dotacional públic: 2.370,68 metres quadrats de superfície
-equipament: 3.066,44 metres quadrats de superfície
-zona verda: 860,00 metres quadrats de superfície
ATÈS que l’Incasòl també sol·licita a l’Ajuntament que autoritzi la segregació, prèvia a
la cessió, d’una porció de 212,27 metres de la finca de 2.370,68 metres quadrats
destinada a habitatge dotacional públic, la qual quedaria amb destinació a zona verda.
Es per això que l’Alcalde proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- MODIFICAR l’acord plenari de data 27 de juliol de 2006 en el sentit indicat
anteriorment, és a dir, fent constar que la cessió del terreny situat al sector Z per a la
construcció d’habitatge dotacional ho és d’un terreny de 2158,41 m2 de superfície, i
que la cessió es fa, més concretament, a favor de l'Institut Català del Sòl.
La descripció de la finca a cedir a l’Incasòl serà, per tant, la següent:
“URBANA. Porció de terreny de forma irregular destinada a habitatge dotacional
públic, de superfície dos mil cent cinquanta-vuit metres i quaranta-un decímetres
quadrats. Llindars: Al nord-oest, en part amb la plaça de Catalunya, en part amb el
carrer d’Empordà; al nord-est, en part amb el carrer Provença, en part amb la
parcel·la resultant número 2 destinada a espai verd públic; al sud-est, en part amb la
parcel·la resultant número 2, destinada a espai verd públic i en part amb la finca
segregada; i al sud-oest, amb el carrer Empordà i en part amb el carrer del Terme”.
Segon.- AUTORITZAR de la finca destinada a habitatge dotacional habitatge
dotacional públic, de 2.370,68 metres quadrats de superfície, esmentada anteriorment,

Ple 27 11 08 – pàg. 9

la segregació prèvia d’una porció de terreny, per la banda sud-est de la mateixa, amb
la finalitat que passi a ésser finca registral independent, sol·licitant del senyor
Registrador de la Propietat la seva inscripció, d’acord amb la següent descripció:
"URBANA.- Porció de terreny de forma irregular qualificada d’equipament per
habitatges dotacionals, de superfície 212,27 m2. LIMITA: al nord-oest, amb major
finca matriu de la qual se segrega qualificada d’equipament per habitatges
dotacionals; i pel nord-est, sud-oest i sud-est, amb la parcel·la resultant número 2
destinada a espai verd públic”.
DECLARAR la innecessarietat de l’atorgament de llicència de parcel·lació i
AUTORITZAR-NE la seva posterior agregació a la zona verda de 860 metres quadrats
esmentada anteriorment
Tercer.- FACULTAR l'Alcalde per dur a terme l’acte de disposició.
Pren la paraula el senyor FERRAN GONTÁN i exposa: A veure, funciona això?, a
veure, sense voler-me fer pesat però repetint els arguments que hem anat comentant
sempre, amb això ens abstindrem. Vull dir que, la llei de l’habitatge té trampes, i una
d’aquestes trampes és a la que es va agafar l’anterior govern per fer aquests habitatges
socials. I té trampes en el sentit que el què diu la llei d’habitatge és que es poden
canviar zones d’equipaments per fer habitatges socials, però això en zones que hi sigui
dificultós. No és el cas de Bellavista, quan a més a més s’estava posant en marxa un
pla parcial a Bellavista, allà a tocar, i no es va preveure vivenda de protecció oficial de
tipus de lloguer com aquesta, sinó que es va fer per la via de compra, amb el qual,
entenem que això és perdre terreny d’equipament pel municipi i donar-li al un
particular, per que, a fi i a comptes, això acaba així, tot i que hi hagi una escola bressol
a sota. Entenem que això és una argúcia i per tant ens abstindrem en aquest punt.
El Senyor ALCALDE explica: Jo li recordaria senyor Gontán que en el moment en
que es va fer aquest canvi en la planificació, nosaltres en el canvi global que
significava l’adequació d’equipaments d’aquesta zona verda, no hi estàvem d’acord en
quan al model de planificació urbanística que hi havia hagut, per que realment com
Vostè ha dit, és una manca de previsió en quan a zones verdes i equipaments. Pel què
fa a aquesta actuació en concret, em sembla que Vostè mateix ho ha dit, tot el què és la
planta baixa d’aquesta superfície va dedicada a construir una nova llar d’infants. Per
tant, des d’aquest punt de vista aquesta superfície, està ocupada realment per un
equipament. Que tenim l’oportunitat de fer pisos de lloguer de promoció al que és el
sostre o a sobre del què és l’equipament que és la llar d’infants, em sembla que és una
oportunitat que també hem d’aprofitar per la conjunció urbanística que hi ha al nucli
de Bellavista. Però jo considero, Sr. Gontán, que una guarderia és un equipament i
ocupa la totalitat de la superfície d’aquesta zona. Per tant, una cosa és que Vostè no
estigui a favor de com es va fer la planificació i les zones verdes que es van poder
perdre en el seu moment, però l’altre és que realment el que ara portem aquí a aprovar
són habitatges de protecció oficial, en concret vuitanta-sis, i a més a més, hi haurà un
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equipament que ocuparà la superfície total del solar. Per tant, em sembla que una cosa
no té relació amb l’altre.
Afegeix el Sr. GONTÁN: agafant el seu mateix argument, per això mateix no votarem
en contra i ens abstenim, i així portem fent uns quants plens, sempre que s’ha portat
això des de que, per desgràcia és va aprovar la planificació. Però aquest vot
abstencionista, ve en el sentit de que podent tenir una oportunitat, quan es va fer el pla
parcial no es va voler fer, i s’ha augmentat encara més la densitat poblacional en aquella
zona de Bellavista, ens sembla que seria, com a mínim, de falta d’ètica, acceptar això i
“tragar”. Per això ens abstenim i no votem en contra, per que evidentment, ningú ens
podrà dir que estem en contra de l’habitatge social. I ho hem demostrat sobradament.
Però per aquests mateixos motius que Vostè expressa, no votarem en contra i ens
abstenim, simplement.
Finalitzades les intervencions, la PRESIDÈNCIA dóna pas a la votació
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per quinze vots a favor dels regidors dels
grups municipals PSC-PM, PP, la regidora senyora Ma TERESA BUIGUES del grup
municipal ERC-EV-AM, CiU, i una abstenció del regidor senyor FERRAN GONTÁN
FERRER del grup municipal ERC-EV-AM, i per tant, amb el quòrum legal.

6.- APROVAR DEFINITIVAMENT LA MODIFICACIÓ DEL TRAÇAT DEL
CAMÍ DE CAN VALLS GROS A CAL SASTRE, EN EL SEU PAS PER CAN
CARBONELL.- El Senyor SECRETARI llegeix la part dispositiva de la proposta de
l’Alcaldia:
La Junta de Govern Local, en sessió que va tenir lloc el dia 3 de juliol de 2008 va
adoptar, entre d’altres, els següents acords:
“VIST el projecte de modificació del traçat del camí de can Valls Gros a Cal Sastre, en
el seu pas per Can Carbonell, presentat pel senyor FRANCESC FONTSECA
TORRENTS, representat per JOSEP FONTSECA BARJUAN, en data 10 de març de
2008, RE 2008/2487.
VIST l’informe emès per l’arquitecte municipal.
ATÈS que l’objectiu d’aquest projecte és el de definir les obres a realitzar per
l’adequació del camí de Can Valls Gros a Cal Sastre, al tram de Can Carbonell, a fi
d’aconseguir una millora en la comunicació viària de la zona.
DE CONFORMITAT, amb el que disposen els articles 235.2 del Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya, 93 del Reial Decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual
s’aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, i
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l’article 37 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals.
AQUESTA Àrea de Política Territorial i Obra Pública proposa a la Junta de Govern
Local, de conformitat amb el què disposa el Decret d’Alcaldia núm. 319/2008, de 27 de
març, l’adopció dels següents:
ACORDS:
Primer.- APROVAR INICIALMENT la modificació del traçat del camí de can Valls
Gros a Cal Sastre, en el seu pas per Can Carbonell, per un import de 24.088,30 €, (IVA
inclòs), amb la següent condició:
-

L'aprovació de la modificació del traçat del camí no inclou l'enderroc del
cobert ni el tancament de la finca, que hauran de ser objecte de la corresponent
llicència, prèvia a l'inici de les obres de modificació del traçat del camí (les
tanques hauran d'acomplir l'article 256 del Pla General d'Ordenació).

Segon.- APROVAR la taxa per a projectes d’urbanització corresponent a l’expedient
ESCRITS POLÍTICA TERRITORIAL I OBRA PÚBLICA 2008/209, per un import de
1.388,00 €, d’acord amb el que disposa la vigent Ordenança Fiscal núm. 9 d’aquest
Ajuntament.
Tercer.- SOTMETRE a informació pública l’expedient, que es diligenciarà pel
Secretari de la Corporació, mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la
Província, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en un dels diaris de
major circulació de la província i en el tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament, durant el
termini de 30 dies, a efectes de poder ésser examinat i formular pels interessats les
al·legacions pertinents.
Quart.- TRASLLADAR aquest acord als propietaris de les finques veïnes.
Cinquè.- FACULTAR a l’Alcalde per dictar les resolucions necessàries per a la
execució dels presents acords”.
ATÈS que en el tràmit d’informació pública i de notificació als propietaris de les
finques colindants no hi ha hagut al·legacions.
Es per això que l’Alcalde proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- APROVAR DEFINITIVAMENT la modificació del traçat del camí de can Valls
Gros a Cal Sastre, en el seu pas per Can Carbonell, en els mateixos termes en què va
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ser aprovat inicialment per acord de la Junta de Govern Local de data 3 de juliol de
2008.
ADVERTIR que la modificació del traçat del camí no inclou l'enderroc del cobert ni el
tancament de la finca, que hauran de ser objecte de la corresponent llicència, prèvia a
l'inici de les obres de modificació del traçat del camí (les tanques hauran d'acomplir
l'article 256 del Pla General d'Ordenació).
Segon.- NOTIFICAR-HO als propietaris de les finques veïnes, a la regidoria de
Política Territorial i Obra Pública i al Sr. FRANCESC FONTSECA TORRENTS,
representat per JOSEP FONTSECA BARJUAN.
La PRESIDÈNCIA obre el torn d’intervencions.
Pren la paraula el regidor del grup municipal ERC-EV-AM, senyor FERRAN
GONTÁN i manifesta: demanaríem, si fos possible, tot i que sé que la voluntat d’aquest
equip de govern és totalment contrària al que explicaré, que es demanés a qui presenta
el projecte que treies una part del projecte, concretament, la part que diu que deixa
oberta la possibilitat de l’asfaltat la modificació del camí a l’execució de l’Ajuntament.
Per tant, demanaríem que en la part de la descripció de les obres i en qualsevol part que
aparegui això, desaparegués qualsevol possibilitat, encara que fos remota, de què aquell
camí fos asfaltat en un futur. Sabem que la voluntat d’aquest equip és de no asfaltar cap
camí, però demanem això.
El Senyor ALCALDE pregunta: senyor secretari, ha pres nota?
El senyor SECRETARI respon: sí.
El Senyor ALCALDE diu: doncs, molt bé, prenem nota i recollim la seva aportació, i
passaríem a la votació.
Se sotmet a votació la proposta un cop introduïdes les esmenes, quedant de la següent
manera:
APROVAR DEFINITIVAMENT LA MODIFICACIÓ DEL TRAÇAT DEL
CAMÍ DE CAN VALLS GROS A CAL SASTRE, EN EL SEU PAS PER CAN
CARBONELL
La Junta de Govern Local, en sessió que va tenir lloc el dia 3 de juliol de 2008 va
adoptar, entre d’altres, els següents acords:
“VIST el projecte de modificació del traçat del camí de can Valls Gros a Cal Sastre, en
el seu pas per Can Carbonell, presentat pel senyor FRANCESC FONTSECA
TORRENTS, representat per JOSEP FONTSECA BARJUAN, en data 10 de març de
2008, RE 2008/2487.
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VIST l’informe emès per l’arquitecte municipal.
ATÈS que l’objectiu d’aquest projecte és el de definir les obres a realitzar per
l’adequació del camí de Can Valls Gros a Cal Sastre, al tram de Can Carbonell, a fi
d’aconseguir una millora en la comunicació viària de la zona.
DE CONFORMITAT, amb el que disposen els articles 235.2 del Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya, 93 del Reial Decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual
s’aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, i
l’article 37 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals.
AQUESTA Àrea de Política Territorial i Obra Pública proposa a la Junta de Govern
Local, de conformitat amb el què disposa el Decret d’Alcaldia núm. 319/2008, de 27 de
març, l’adopció dels següents:
ACORDS:
Primer.- APROVAR INICIALMENT la modificació del traçat del camí de can Valls
Gros a Cal Sastre, en el seu pas per Can Carbonell, per un import de 24.088,30 €, (IVA
inclòs), amb la següent condició:
-

L'aprovació de la modificació del traçat del camí no inclou l'enderroc del
cobert ni el tancament de la finca, que hauran de ser objecte de la corresponent
llicència, prèvia a l'inici de les obres de modificació del traçat del camí (les
tanques hauran d'acomplir l'article 256 del Pla General d'Ordenació).

Segon.- APROVAR la taxa per a projectes d’urbanització corresponent a l’expedient
ESCRITS POLÍTICA TERRITORIAL I OBRA PÚBLICA 2008/209, per un import de
1.388,00 €, d’acord amb el que disposa la vigent Ordenança Fiscal núm. 9 d’aquest
Ajuntament.
Tercer.- SOTMETRE a informació pública l’expedient, que es diligenciarà pel
Secretari de la Corporació, mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la
Província, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en un dels diaris de
major circulació de la província i en el tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament, durant el
termini de 30 dies, a efectes de poder ésser examinat i formular pels interessats les
al·legacions pertinents.
Quart.- TRASLLADAR aquest acord als propietaris de les finques veïnes.
Cinquè.- FACULTAR a l’Alcalde per dictar les resolucions necessàries per a la
execució dels presents acords”.
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ATÈS que en el tràmit d’informació pública i de notificació als propietaris de les
finques colindants no hi ha hagut al·legacions.
Es per això que l’Alcalde proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- APROVAR DEFINITIVAMENT la modificació del traçat del camí de can Valls
Gros a Cal Sastre, en el seu pas per Can Carbonell, en els mateixos termes en què va
ser aprovat inicialment per acord de la Junta de Govern Local de data 3 de juliol de
2008.
ADVERTIR que la modificació del traçat del camí no inclou l'enderroc del cobert ni el
tancament de la finca, que hauran de ser objecte de la corresponent llicència, prèvia a
l'inici de les obres de modificació del traçat del camí (les tanques hauran d'acomplir
l'article 256 del Pla General d'Ordenació).
Segon.- Que la secretaria municipal faci els tràmits necessaris per tal que es modifiqui
en la memòria de l’actuació presentada pel promotor de les obres aquells apartats (de
descripció de les mateixes i en qualsevol altre que pertoqui) que deixen oberta la
possibilitat, encara que sigui remota, que en el futur es procedeixi a asfaltar el traçat
del camí.
Tercer.- NOTIFICAR-HO als propietaris de les finques veïnes, a la regidoria de
Política Territorial i Obra Pública i al Sr. FRANCESC FONTSECA TORRENTS,
representat per JOSEP FONTSECA BARJUAN.
Finalitzades les intervencions, la PRESIDÈNCIA dóna pas a la votació
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.

7.- RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS 4/2008.- El Senyor
SECRETARI llegeix la part dispositiva de la proposta de l’Àrea de Planificació
Econòmica i Règim Interior:
VISTA la factura que es relaciona en el present document per una despesa realitzada a
l’any 2007 que no s’ha pogut comptabilitzar al pressupost de l’Ajuntament d’aquell any
per manca de dotació pressupostària.
VIST l’informe d’Intervenció i allò que estableix l’article 60 del Reial Decret 500/90,
de 20 d’abril, referent al reconeixement extrajudicial de crèdits.
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AQUESTA Àrea de Planificació Econòmica i Règim Interior proposa al Ple Corporatiu
l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- PROCEDIR al reconeixement extrajudicial de crèdits prèvia conversió
administrativa de les actuacions a efectuar per aquest Ple de la Corporació, i aprovar
la despesa, obligació i ordenar el pagament de la factura que es relaciona tot seguit per
l’import que igualment s’indica:
Proveïdor
Imes Api, SA

Concepte
Treballs de manteniment de les
instal·lacions d’enllumenat públic

Import

Data Fact. Partida Pressup. 2008

36.004,32 € 31/10/2007

TOTAL DESPESA

36.004,32 €

05.4324.22600

La PRESIDÈNCIA obre el torn d’intervencions.
Pren la paraula el regidor del grup municipal ERC-EV-AM, senyor FERRAN
GONTÁN i manifesta: Nosaltres ens abstindrem en aquest punt, com a protesta
igualment que amb el dels habitatges, per que aquesta factura és del mes de novembre
de l’any passat, quan governava Convergència i Unió, i fins que no s’ha pogut
justificar ha costat sang, suor i llàgrimes. Acceptem que aquesta és pagui, a diferència
d’altres reconeixements extra judicials, per que aquesta en certa manera queda raonada
en el conveni que hi ha amb l’empresa Imes Api, la que fa el manteniment de
l’enllumenat públic, però com a protesta per mala gestió de l’antic govern, ens
abstindrem.
EL senyor ALCALDE afegeix: estic d’acord amb part del què Vostè ha dit, però
nosaltres també tenim l’obligació de gestionar el municipi i fer front als empresaris
que hi ha prestat serveis i per aquest motiu la portem a aprovació.
El regidor de CiU senyor FRANCESC COLOMÉ pregunta: quin va ser el superàvit de
l’exercici 2007? Bé doncs, llavors hi ha factures que han d’anar a compte d’aquest
superàvit, com ara aquesta.
El senyor GONTÁN afegeix: I han d’anar justificades, cosa que l’empresa Imes Api,
per trucades telefòniques en les quals se’ls va encarregar la feina...
Replica el Sr. COLOMÉ: Si veritablement estigués justificat...
Continua el Sr. GONTÁN: sense cap comanda prèvia...
Contrareplica el Sr. COLOMÉ: Si veritablement està justificat, que es pagui.
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El Sr. GONTÁN respon: Sí, sí, però ha costat un any que l’empres Imes Api, després
de trucades telefòniques del Sr. Alcalde demanant segons quines feines que no hi
havia manera de justificar, per fi s’ha pogut justificar en certa manera. No justifiqui
ara el superàvit, quan les coses es feien malament. On està la comanda d’aquesta
feina? No, no s’ha fet. S’ha hagut de justificar posteriorment per que Vostès no van fer
cap comanda per escrit. Perdoni’m...demà presenti una factura aquí de que jo he fet
una feina, i com que és una trucada de telèfon del senyor Alcalde, tothom cola. I Vostè
com justifica que s’ha encarregat aquesta feina Sr. Colomé? Vostè és d’un
Ajuntament, sap com funciona això, sap que s’han de demanar per escrit les coses. És
que la feina està feta, jo puc justificar que la feina està feta, però qui me l’encarrega?
Vostès s’hna saltat procediments administratius. Si no és la primera vegada que anem
a reconeixements extrajudicials de crèdit. Però què ve a explicar aquí ara? Com a
mínim, reconeguin que les coses no s’han fet bé.
A continuació, afegeix el Sr. ALCALDE: Sí, jo penso que, com molt bé diu el Sr.
Gontán, aquesta factura correspon a una adjudicació irregular d’una feina a una
empresa que té uns procediments administratius, que en el seu moment no es van
seguir, i com diu el Sr. Colomé, si la feina està feta, s’ha de pagar. Per tant, nosaltres
la portem al Ple perquè es pugui pagar.
Finalitzades les intervencions, la PRESIDÈNCIA dóna pas a la votació
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per quinze vots a favor dels regidors
dels grups municipals PSC-PM, PP, la regidora senyora Ma TERESA BUIGUES del
grup municipal ERC-EV-AM, CiU i el regidor senyor FERRAN JIMÉNEZ, i una
abstenció del regidor senyor FERRAN GONTÁN FERRER del grup municipal ERCEV-AM, i per tant, amb el quòrum legal.

8.- APROVAR INICIALMENT LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 5/2008
DEL PRESSUPOST GENERAL DE LA CORPORACIÓ.- El Senyor SECRETARI
llegeix la part dispositiva de la proposta de l’Àrea de Planificació Econòmica i Règim
Interior:
ATESA l’existència d’aplicacions pressupostàries incloses al Pressupost General de la
Corporació que no tenen dotació pressupostària suficient per finalitzar l’exercici
econòmic actual.
ATESA la necessitat d’efectuar despeses imputables a dites partides sense possibilitat
d’ajornar-ho per al proper projecte pressupostari.
VIST l’informe favorable d’Intervenció i allò que estableixen els articles 34 a 45 del
Reial Decret 500/1990.
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AQUESTA Àrea de Planificació Econòmica i Règim Interior proposa al Ple Corporatiu
l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.a) APROVAR inicialment – i en el supòsit d’inexistència de reclamacions i
suggeriments, definitivament - l’expedient núm. 5/2008, de modificació de
crèdits, del pressupost Municipal, que es detalla en el document adjunt.
b) APROVAR inicialment – i en el supòsit d’inexistència de reclamacions i
suggeriments, definitivament - l’expedient núm. 1/2008, de modificació de
crèdits, del pressupost del Patronat d’Esports, que es detalla en el document
adjunt.
Segon.- APROVAR el nou quadre de finançament del programa d’inversions
municipals que s’adjunta a aquest expedient.
Tercer.- SOTMETRE l’expedient a informació pública per termini de 15 dies, a
efectes de suggeriments i reclamacions, transcorregut el qual i, de no presentar-se cap
reclamació ni suggeriment, es considerarà definitivament aprovat i es procedirà a la
seva reglamentària publicació al Butlletí Oficial de la Província.
La PRESIDÈNCIA obre el torn d’intervencions.
Pren la paraula el Sr. Interventor, i diu: en el nomenament de la proposta s’ha obviat
que també es passa a aprovació l’expedient número 2 de Modificació de crèdits del
Patronat d’Esports.
Intervé la regidora senyora NÚRIA CLAVERIA, i manifesta: Sí, ja l’haviem vist dins
de l’expedient el tema d’esports. Bé, nosaltres en aquest punt, també per coherència
votaren en contra, doncs en el seu moment ens varem oposar als pressupostos. No
obstant, jo voldria fer algun matís o algun comentari per que he vist que els majors
ingressos que s’han aconseguit i els canvis de partides on s’han aplicat, hi ha algunes
d’elles que considerem que són despeses que potser no són estrictament necessàries, i
menys en el temps de contenció que corren en aquests moments, com ara per exemple,
al voltant d’uns cinquanta mil euros en publicitat i despeses protocol·làries, que
considerem que potser no corresponen ara.
El Sr. ALCALDE explica: simplement dir-li que són factures de l’empresa de
comunicació que tenien Vostès abans i que són factures endarrerides que portem a
pagament. Pot consultar-ho Vostè a Intervenció.
Pren la paraula el senyor FERRAN GONTÁN i diu: com ja els he dit prèviament en el
Ple, els demanaria que aquest punt quedés sobres la taula, per que creiem sincerament
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que no està prou clarificat aquest moviment de modificació de crèdit en algunes
despeses, i si us plau demanaríem que quedés sobre la taula, l’aclarissin, i es portés
posteriorment a un altre Ple.
El Sr. ALCALDE replica: Penso que ha tingut temps i oportunitat de consultar-lo,
potser considera que no ha tingut prou temps. Nosaltres ara ho portarem a votació,
però pot continuar venint a consultar-lo, i mirar aquells aspectes que no vegi clars.
El Sr. GONTÁN contrareplica: Sense que m’estiri més de la llengua Sr. Ribalta, li diré
que amb el canvi de govern esperàvem canvis d’hàbits. No s’estan produint, i li
agrairia que quan fes servir aquestes afirmacions, les conservés més. Per que si
realment volen suport, l’hauran de conservar aquest suport, i l’hauran de mantenir.
El Sr. ALCALDE diu: Jo li agrairia que no fes insinuacions estranyes, “estirar de la
llengua” i que digui el què hagi de dir, li dono un torn de paraula més, per que no sé
què em vol dir.
El Sr. GONTÁN explica: miri li diré més clar. Vostès han tingut reiterades reunions i
no ens han posat sobre la taula això en cap moment. Tenim dos dies des de dilluns,
tres dies, dos dies i mig, per poder endevinar això. Quan demano aclariments, se’m diu
que són actes protocol·laris. Podem parlar que les atencions protocol·làries
representatives pugen un cent cinquanta-un per cent, que la zona esportiva de Corró
d’Avall puja un cinc-cents vuitanta per cent de modificació de crèdit, i si parlem de
residus seguim amb el dèficit de vint-i-set mil euros d’increment a més a més. Amb el
qual, un moviment encara del vint per cent. S’han anat fent modificacions de crèdit
prèvies i només hem tingut constància amb una. Si Vostès volen el nostre suport
hauran de cuidar-lo una mica més. Amb això em referia que no m’estiri de la llengua.
Si vol continuo.
El Sr. ALCALDE li respon: Vostè té llibertat d’expressió total Sr. Gontán. Jo no, ni
em fa por el què pugui dir, pot dir el que vulgui. Jo intentaré explicar-li una mica, per
que, aquesta modificació de crèdit, totes les anteriors modificacions de crèdit que he
fet s’han portat i s’han aprovat per Ple, llevat de la última que hi havia una urgència
d’una subvenció per Benestar Social, que ens havia de donar el Departament de
Polítiques Socials i es va fer per la via d’urgència per poder rebre aquesta subvenció.
Totes les altres, s’han portat al Ple, ha tingut Vostè oportunitat de consultar-les, etc,
etc. Si Vostè veu que algunes partides han augmentat, i això ja hem intentat explicarli, és producte de estem pagant les factures del 2007 i incloem les del 2008, no les
guardem pel 2009. Per tant, hi ha conceptes en els quals, és que cada concepte és
diferent, però alguns dels conceptes, el què estem fent és pagar les factures del 2007, i
pagar el mateix concepte del 2008. El criteri és aquest. Encara que no li pertoqui el
torn de paraules, si vol dir alguna cosa més, pot dir-ho.
Pren la paraula el senyor FERRAN JIMÉNEZ, i diu: Voldria fer un aclariment. El que
avui es demana és aprovar inicialment una modificació de crèdit. Això està contemplat
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en el procés administratiu. Per tant, una cosa és discutir quines són les partides, i si hi
ha hagut un creixement o no, però evidentment el que no podem provocar és, si
tothom votés en contra, hi haguessin persones o entitats que quedessin un altre cop
perjudicades per no fer el pagament, i haver de fer el què hem fet amb el punt anterior.
Per tant, si que hi ha alguna partida que jo podria mostrar la disconformitat pel
creixement que hi ha hagut, però entenc que per procediment administratiu, votaré
afirmativament aquesta proposta.
Finalitzades les intervencions, la PRESIDÈNCIA dóna pas a la votació
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per nou vots a favor dels regidors dels
grups municipals PSC-PM, PP, la regidora senyora Ma TERESA BUIGUES del grup
municipal ERC-EV-AM i el regidor senyor FERRAN JIMÉNEZ, set vots en contra dels
regidors del grup municipal CiU i el regidor senyor FERRAN GONTÁN del grup
municipal ERC-EV-AM, i per tant, amb el quòrum legal.

9.- INSTAR AL PARLAMENT DE CATALUNYA PER TAL QUE LA SARDANA
SIGUI DECLARADA INSTITUCIONALMENT COM A "DANSA NACIONAL DE
CATALUNYA".- El Senyor SECRETARI llegeix la part dispositiva de la proposta de
l’Alcaldia.
ATÈS que la sardana, com a expressió popular de la identitat catalana, té un arrelament
al Principat de Catalunya.
ATÈS que de la sardana se n’extreuen un seguit de valors democràtics i a favor dels
drets humans defensats pel conjunt de la ciutadania, com ara la tolerància, la integració,
la igualtat, la germanor i la solidaritat. Tot, des d’una perspectiva intergeneracional, de
defensa de la igualtat de drets home-dona i sense distinció de classe social i ètnia.
ATÈS que, a nivell popular, es reconeix la sardana, i el moviment social que la promou,
la seva tasca en pro de la democràcia i la considera com un element de vertebració.
AQUESTA Alcaldia proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- DEMANAR FORMALMENT al Parlament de Catalunya i als diputats que en
formen part, que es declari la sardana com a “dansa nacional de Catalunya”.
No hi ha intervencions.
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.
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10.- DECLARAR L'OBRA DE CONSTRUCCIÓ DE L'IES "LES FRANQUESES
DEL VALLÈS" COM A D'ESPECIAL INTERÈS O UTILITAT MUNICIPAL, ALS
EFECTES D'ALLÒ QUE DISPOSA L'ARTICLE 103.2a DEL REIAL DECRET
LEGISLATIU 2/2004.- El Senyor SECRETARI llegeix la part dispositiva de la
proposta de l’Alcaldia:
Els serveis territorials al Maresme-Vallès Oriental del Departament d’Educació de la
Generalitat de Catalunya han presentat escrit de data 28 d’octubre de 2008, registre
d’entrada 2008/10128, en què demanen que el Ple de l’Ajuntament declari l’obra de
construcció del futur “IES Les Franqueses del Vallès”, situat a la carretera de
Ribes/carrer de Joan Maragall/carrer de Sant Joaquim, com a obra d’especial interès o
utilitat municipal als efectes d’allò que s’estableix a l’article 103.2a del Text Refós de la
Llei reguladora de les bases de les Hisendes Locals.
L’article esmentat disposa literalment el següent:
“Las ordenanzas fiscales podrán regular las siguientes bonificaciones sobre la cuota del
impuesto (de construccions, instal·lacions i obres):
a) Una bonificación de hasta el 95 por 100 a favor de las construcciones,
instalaciones u obras que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal
por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico artísticas o de fomento
del empleo que justifiquen tal declaración. Corresponderá dicha declaración al
Pleno de la Corporación y se acordará, previa solicitud del sujeto pasivo, por
voto favorable de la mayoría simple de sus miembros”
ATÈS que aquesta bonificació fiscal va ser recollida en la ordenança municipal núm. 15
sobre construccions, instal·lacions i obres.
L’Alcalde proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- DECLARAR l’obra de construcció del futur “IES Les Franqueses del Vallès”
situat a la carretera de Ribes, cantonada carrers de Joan Maragall i de Sant Joaquim,
com a obra d’especial interès o utilitat municipal als efectes d’allò que s’estableix a
l’article 103. 2ona del Text Refós de la Llei reguladora de les bases de les Hisendes
Locals i a l’article 4 de l’Ordenança fiscal núm. 15 sobre construccions, instal·lacions i
obres.
Segon.- NOTIFICAR-HO al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya,
Serveis territorials al Maresme-Vallès Oriental, al departament de Planificació
Econòmica i Règim Interior i a la regidoria de Política Territorial i Obra Pública.
La PRESIDÈNCIA obre el torn d’intervencions.
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Pren la paraula el senyor ALCALDE, i explica: Bàsicament, aquest punt de l’ordre del
dia correspon, com tots els assistents saben, han començat les obres per a la construcció
del nou Institut aquí al carrer Joan Maragall, i aquest tipus d’equipaments estan
exempts de les taxes i els impostos municipals, però cal fer una ratificació per Ple, per
declarar-ho interès de bé públic, i és el que fem avui. Per tant, passaríem a votació.
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.- DECLARAR L'OPOSICIÓ DE L'AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES
DEL VALLÈS A LA INSTAL·LACIÓ DE LA PLANTA INCINERADORA DE
BIOMASSA AL TERME MUNICIPAL DE LA GARRIGA.- El Senyor SECRETARI
llegeix la part dispositiva de la proposta de Grup municipal d’Esquerra Republicana de
Catalunya i Els Verds:
ATÈS que l’empresa Rebrot i Paisatge, SL vol instal·lar una planta incineradora de
biomassa per produir energia elèctrica en les instal·lacions de la deixalleria Tamayo al
municipi de la Garriga, a menys d’un km. de distància del nostre municipi.
ATÈS que el Consell de Poble de Llerona ha mostrat públicament el seu malestar per la
implantació de la planta de cogeneració d’energia amb biomassa en les instal·lacions de
la deixalleria Tamayo al municipi de la Garriga, a menys d’un km. de distància del
poble.
ATÈS que la finalitat de la incineradora és produir energia elèctrica per la venda a
R.E.E.
ATÈS que el projecte de la planta tindrà dues calderes, una que cremarà biomassa amb
ajut de gas natural i l’altra només cremarà gas natural i això generarà 1200 Tm/any de
cendres per fet de la combustió.
ATÈS que aquesta planta de biomassa cremarà restes de poda de les urbanitzacions de
les rodalies i de l’àrea metropolitana de Barcelona (restes tractats químicament i
procedents de zones amb alts índexs de contaminació) i neteja de boscos.
ATÈS que la crema de tots aquests elements generaran unes emissions mínimes de
57.000 m3/gasos/hora
 11,1 Kg/hora de NOx (òxid de nitrogen)
 9 Kg/hora de SO2 (anhídrid sulfurós)
Aquest dos gasos provoquen pluja àcida
 1,5Kg/hora PST (partícules)
 7.067 Kg/hora de CO2 (gasos d’efecte hivernacle)
 8.122 Kg/h de H2O
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 2.991 Kg/h de O2
 26.300 Kg/h de N2
En total l’emissió serà de 355.980 Tm gasos/any
ATÈS que, segons informes mèdics, aquestes emissions són perjudicials per a la salut.
ATÈS que el projecte no ha estat definit.
ATÈS que no s’ha presentat cap mena d’estudi (meteorològic, d’impacte ambiental, de
dispersió de contaminants...) per valorar quins efectes poden produir a nivell local.
ATÈS que no existeix cap pla regulador d’explotació de biomassa, ni de quina manera
s’actuarà, si es fa, sobre les zones protegides de la xarxa natura 2000. No es garanteix la
disponibilitat durant els propers 20 de biomassa forestal. Hi ha altres projectes en marxa
(Sant Pere de Torelló i zona de Cassà de la Selva) que competiran en l’explotació de
biomassa forestal.
ATÈS que no s’ha fet cap mena de consulta ni s’ha fet participar els municipis de les
rodalies que es veuran afectats.
DEMANEM:
El Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya + Els Verds proposa al Ple
de l’Ajuntament l’adopció dels acords següents:
Primer.- Instar a l’Ajuntament de la Garriga a retirar el projecte de l'empresa Rebrot i
Paisatge, S.L. per instal·lar una planta incineradora de biomassa per produir energia
elèctrica en les instal·lacions de la deixalleria Tamayo
Segon.- Estudiar i engegar possibles accions, administratives i/o legals que puguin
aturar la construcció i/o la posada en marxa de la planta incineradora de biomassa.
Tercer.- Participar com institució, en les campanyes que s’han endegat i s’endeguin en
contra de la planta incineradora de biomassa i formar part de la Plataforma
Antiincineradora.
Quart.- Donar trasllat d’aquesta moció al Consell de Poble de Llerona i a tots els
veïns a tots els ciutadans de les Franqueses del Vallès, mitjançant tots els mitjans de
comunicació municipals. Donar trasllat d’aquesta moció a l’ajuntament de la
Garriga, a l’empresa Rebrot i Paisatge, S.L. i a l’associació de Veïns del Barri de Ca
n’Illa de la Garriga.
La PRESIDÈNCIA obre el torn d’internvencions.
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Abans de donar la paraula al senyor GONTAN, el senyor ALCALDE aclareix:
Nosaltres des del grup municipal del PSC hem cregut convenient fer unes petites
esmenes per poder-la votar a favor. Si vol li comentem les esmenes primer, i després
defensa la moció. Com vulgui, primer defensi la moció, després votarem les esmenes i
votarem la moció. Vinga, defensi la moció.
Pren la paraula el senyor GONTÁN, i explica: Com ja gairebé tothom deu saber,
l’empresa Rebrot i Paisatge, que no deixa de ser una empresa del grup Tamayo, en els
terrenys que el senyor Tamayo s’ha adjudicat “de facto”, vol instal·lar una planta
d’eco-generació d’energia en biomassa. Això que sembla tant bucòlic i sembla tant
ecològic i, com em van dir una vegada, com tu no defenses això, en el fons no deixa
de tractar-se d’una planta incineradora i la incineració és cremar, cremin en el cremin,
i emet contaminants. En principi Biomassa és tot, tot el què és orgànic és biomassa, i
per tant es pot cremar des de fusta que és la idea inicial de bosc, fins a animals, fins a
grasses, fins a fangs de depuradora. A priori, aquesta està destinada a cremar biomassa
vegetal, i tal com consta en el surrealista projecte que ha presentat Tamayo, cremarà
fusta de bosc, i té contracte sembla ser, amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona per
cremar restes de poda. Per no allargar-me i fer pesat, com ja es va demostrar a la
xerrada que va fe el Doctor Ferrís aquest dissabte passat, el què emet, segons
l’empresa, ja és pròpiament nociu, emet òxid de nitrogen, anhídrid sulfurós, i
partícules extremadament petites que són tant petites que el cos no té capacitat ni
elements per frenar que arribin fins els pulmons, per exemple, per les vies
respiratòries. Però a més a més, emeten altres “formaldates” i altres elements que són,
per defecte, cancerígens. La situació actual és que l’Ajuntament de La Garriga està
intentat, està esperant un informe de la Universitat Politècnica de Catalunya per
definir-se, no ha donat encara la llicència, per que a més a més, dintre de tot això, el
procediment administratiu és “de facto”, d’inici, s’està portant malament i per tant,
s’hauria de reconduir aquesta situació, per que el senyor Tamayo vol que, ara té un
tres per cent d’ocupació, se li permet, i vol passar a un quaranta per cent d’ocupació en
els seus terrenys que “de facto” ha anat agafant no massa clarament. Llavors el que
demanem des del grup municipal d’Esquerra Republicana i Els Verds és que aquest
Ajuntament es posicioni en contra, és que aquest Ajuntament es plantegi la possibilitat
d’iniciar si cal accions legals contra el procediment administratiu per tal que la planta
de Biomassa, que té un radi d’actuació immediat, el més proper i el que se sap que és
segur afectarà sense tenir en compte béns ni condicions tèrmiques, ni res de res, són
quatre quilòmetres a la rodona, des de la planta on es vol construir, a menys d’un
kilòmetre del primer nucli urbà de Les Franqueses i, encara més a prop de certes
masies de Llerona. Per tant, el què demanem és això, intentar parar la planta de
Biomassa com ja varem fer en el seu moment, i en aquell moment es va demanar
informació a L’Ajuntament de La Garriga, i ni això ha volgut complir l’Ajuntament de
La Garriga. Per tant, el què li demanem al Ple és això simplement, anar en contra del
Projecte de construcció d’una planta incineradora a La Garriga.
Afegeix el Sr. ALCALDE: Jo volia matisar el punt de vista del grup municipal del
PSC, en quant a aquest punt de l’ordre del dia. Nosaltres votarem a favor si s’admeten
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les nostres esmenes, les esmenes que ara proposarem al Ple, a favor de mostrar-nos en
contra de la planta de Biomassa, evidentment. Però jo volia matisar que el grup
municipal del PSC està a favor de les energies alternatives, està a favor d’aquest tipus
d’energies, i del què estem en contra i per això avui votarem en contra, és de la
ubicació. Considerem que aquest tipus de energies són necessàries, però no es poden
ubicar prop del nuclis habitats. I aquest és el factor que ens farà a nosaltres manifestarnos clarament en contra de la ubicació d’aquesta planta de biomassa a La Garriga.
Senyor MARÍN si vol llegir les esmenes que proposem.
El senyor MARÍN aclareix: El grup municipal socialista, en el punt que posa “ATÈS
que, segons informes mèdics”, ens agradaria esmenar-ho dient “alguns informes
mèdics”, “aquestes emissions són perjudicials per la salut”. Aquest és un punt. I
llavors, en el punt on es demana, punt segon que diu “Estudiar, i engegar possibles
accions”, afegir “valorar, estudiar i si s’escau, engegar possibles accions
administratives o legals que puguin aturar la construcció o la posada en marxa de la
planta incineradora de Biomassa”. Aquests serien els dos punts que posem sobre el Ple
per esmenar.
El senyor ALCALDE pregunta si hi ha alguna intervenció més.
Continua la regidora senyora NÚRIA CLAVERIA: Com és sabut, per part nostra, hi
ha una posició de no conformitat també amb aquesta planta. Des del Consell de poble
de Llerona, jo com a Presidenta, ja fa molt de temps que he fet una feina de facilitar al
màxim la informació a tots els veïns i veïnes de Llerona, hem demanat informació a
l’Ajuntament de La Garriga. A vegades se’ns ha dit alguna cosa, la majoria de les
vegades, res. Però ara ens trobem en una posició que recull, d’alguna manera, les
esmenes que fan Vostès en aquesta moció, i és que entenem que hi ha alguns
especialistes que evidentment consideren absolutament nociva aquesta instal·lació,
altres no ho consideren tant i evidentment, el que sí que sembla que tothom està
d’acord és en que la ubicació no pot ser tant a la vora d’un nucli urbà. Nosaltres estem
pendents, jo ho vaig demanar a l’Ajuntament de La Garriga, estem pendents de que
rebin un informe que els estaven elaborant d’ impacte mediambiental, elaborat per la
Universitat de Barcelona, si no tinc malentès, però no ens ha arribat. Teòricament,
això els havia d’arribar a finals d’aquest mes de novembre. No sé si els ha arribat
encara o no, però nosaltres no ens considerem en disposició en aquests moments de
votar ni favorablement ni contràriament, per que no tenim els suficients elements de
judici, tot i que evidentment hi ha un percentatge bastant elevat d’informacions que ho
farien valorar en contra, però que encara no és definitiu. Voldríem valorar aquesta
última informació.
Pren la paraula el senyor FERRAN JIMÉNEZ, i manifesta: Coincidim amb el tema de
la ubicació, no és el lloc més idoni. No obstant, jo he tingut l’oportunitat de veure el
projecte, i de fer una lectura bastant acurada. Hem pogut comprovar, de les constants
deficiències tècniques que, a més a més, han hagut de ser subsanades en diferents
informes de l’OGAU, per que primer hi havia a més, l’OGAU, que és l’oficina que
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tramita els temes mediambientals de la Generalitat, aquesta oficina és la que ha fet, a
més, diferents criteris a sol·licitud de les diferents plataformes o moviments que els
han demanat que es revisés aquest projecte. En base amb aquests estudis tècnics
d’altres persones, l’OGAU ha anat emeten diferents informes. I el que passa és que
continuen havent-hi ambigüitats, sobretot algunes que per ser viable aquest projecte, el
què no està clar és, o sigui la llei ens diu que s’ha de notificar específicament, quins
contractes de subministrament de matèria de biomassa s’ha de tenir. I a més a més,
quins contractes signats per qui han de vendre el producte que facin. Això ja és una
situació de principi, bàsica, no ho aporten amb el projecte, a part del inicial, el bàsic
que és el certificat de qualificació urbanística, que l’únic que van aportar va ser un
certificat d’usos del polígon industrial. Evidentment, això no és el necessari. Per tant,
entenem que aquest estudi ja no hauria d’haver passat, aquest projecte no hauria
d’haver iniciat l’estudi de l’OGAU. Evidentment, a més a més de totes les
consideracions de salut, que jo entenc que per la ubicació no són de procediment, i no
vull entrar en temes d’empresa. Jo crec que l’empresa, com totes les empreses, intenta
fer un projecte i intenta fer-ho el millor possible. El que sí és que en les condicions del
projecte que han presentat, les garanties que puguin complir tota la normativa
mediambiental, no està assegurada. I crec que això és l’important d’aquest fet.
Continua el senyor GONTÁN, i diu: li acceptem les esmenes, sense cap problema. Per
tant, jo crec que tirarem endavant. Però sí volia fer algunes puntualitzacions de coses
que s’ha dit, i altres que volia afegir en el torn. Primer: Als Verds no se’ns pot titllar
precisament de que no estem a favor de les energies alternatives, però aquesta planta
incineradora no és una energia alternativa, i ja ho diem així obertament, tot i que
creiem que per acord i per consens, defensarem que la ubicació no és correcte. Una
incineradora, és una incineradora, cremi el que cremi. Ara sortirà el comentari “si però
a casa també tenim llar de foc i cremem”, sí, però la diferència està en les hores i les
quantitats. Aquí es cremaran vint-i-quatre hores al dia, durant tres-cents trenta dies
l’any. I les quantitats evidentment no són les d’una llar de foc. Evidentment, la
climatologia en una llar de foc no afecta el mateix que en una planta incineradora com
aquesta. Per tant, considerem que això no és una energia alternativa. A més a més,
tenint en compte que per fer servir llenya ja hi ha tecnologies a Europa de sobres,
millors que fan crema sense emissions a fora amb oxigen pur, i per tant, no caldria
anar a una planta d’incineració de biomassa. Però, el més surrealista de tot, i ho ha
apuntat el Sr. Jiménez, és que el projecte o el pseudo-projecte no acabat i que no
hauria d’haver passat mai a tràmit, i que no hauria d’haver rebut mai un informe de
l’OGAU, que per cert, n’ha fet quatre quan normalment en fa dos, un per justificar i
l’altre si hi ha al·legacions, n’ha arribat a fer quatre diferents, algú ho haurà d’aclarir,
és aquesta planta rebrà beneficis de la societat. O sigui, per vendre la corrent, com que
cremarà energies netes, li donarem entre tots una subvenció, per que això funcioni.
Però per complir aquesta subvenció, segons Europa, ha de tenir un trenta per cent de
rendiment aquesta planta. Molt bé, doncs cremant llenya, en el seu propi projecte, diu
que només tindrà un rendiment d’un divuit per cent. I com he dit al principi, és una
planta d’ecogeneració. Per tant, el dotze per cent que falta fins els trenta, serà en gas
natural. O sigui, els ciutadans pagarem per unes teòriques energies netes, gas natural,
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precisament massa net no és. Aquest és el surrealisme del projecte. Però a més a més,
com també ha dit el senyor Jiménez, haurien de garantir d’on surt, els contractes, d’on
surt tota aquesta llenya que volen cremar. Hi ha un infome d’Abertis presentat , va
sortir publicat al Vallès, i Abertis precisament d’antiecològic, d’ecologista no se’l pot
titllar, que diu clarament que no hi ha prou llenya per les tres plantes de biomassa que
es volen implantar al Montseny, a la zona. Per que surti rendible hi ha d’haver un radi
d’acció d’uns cinquanta kilòmetres, mes enllà no surt rendible. El propi Abertis. Però,
el què fa més por, i quan escoltes en un debat que es va fer públic, que hi ha totes les
parts, polítics a favor i en contra de La Garriga, la plataforma, l’empresa,..., el què més
por fa és quan escoltes els senyors de l’empresa i, què es cremarà allà?, no nosaltres no
ho controlarem, ho ha de fer la Generalitat. Quines emissions farà? No, nosaltres no ho
controlarem, això ho farà la Generalitat. (...) Això va quedar implícit en preguntes que
se’ls va fer, i si no, parli amb ells, i si no, miri el seu propi informe, i quan t’assabentes
que la Generalitat no té ni recursos humans ni materials per fer aquests controls, i tot
es basa en unes càmeres web, doncs poses dubtes. Es posa tot en dubte. A més a més,
sabent que hi ha activitat que hi ha al costat, que és del propi senyor Tamayo. Més clar
no puc ser. Evidentment, pel consens de tots, ja els Verds diem obertament que no
estem a favor...
Interrumpeix el senyor ALCALDE: vagi acabant senyor Gontán, per que ja ha
exhaurit els seus dos torns i ha exhaurit el temps propi d’una intervenció.
Finalitza el senyor Gontán: Estarem d’acord que, per posar-nos tots d’acord en
consens, del que estem en contra és de la ubicació.
Pren la paraula el senyor JOSEP BADIA: Sr. Gontán, si jo faig memòria, fa un any,
em sembla que es va presentar una moció sobre aquest tema. La va presentar Vostè?
Què es va votar?
Respon el Sr. FERRAN GONTÁN: És cert, amb Vostè varem negociar, per que estava
llavors amb l’anterior govern, varem negociar la moció, i el què varem acordar entre
tots, precisament pel que argumenta el grup de Convergència i Unió avui, esperar i
demanar informació, que a més a més, no ha complert. A La Garriga em refereixo.
Pregunta el Sr. BADIA: Es va votar que no, no?
Respon el Sr. GONTÁN: No, no, es va aprovar per unanimitat. Es va aprovar la moció
de La Garriga i es va aprovar ...
El Sr. BADIA afegeix: Gràcies, gràcies.
El senyor ALCALDE manifesta: jo el que sí voldria aclarir és que, evidentment
aquesta moció és per evitar la construcció de la planta de biomassa, però si és una cosa
que no podem evitar, per que les competències municipals són de cada municipi, i és
molt difícil interferir en les competències d’un municipi veí, aquest Ajuntament sí que
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reclamarà a l’empresa un tècnic, pagat per l’empresa, que controli constantment,
diàriament, el què es fa en aquesta empresa. I això li puc garantir a Vostè i a tots els
ciutadans, per que com a mínim sí que demanarem i tindrem part en el control del què
es fa, en el cas hipotètic que s’arribi a fer, que esperem que no sigui així.
El Sr. ALCALDE pregunta al senyor Secretari si cal votar les emenes o passar
directament a votar la moció amb les esmenes incloses.
El Sr. Secretari apunta: directament. És ben clar el seu contingut.
Se sotmet a votació la proposta un cop introduïdes les esmenes, quedant de la següent
manera:
DECLARAR L'OPOSICIÓ DE L'AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL
VALLÈS A LA INSTAL·LACIÓ DE LA PLANTA INCINERADORA DE
BIOMASSA AL TERME MUNICPAL DE LA GARRIGA
ATÈS que l’empresa Rebrot i Paisatge, SL vol instal·lar una planta incineradora de
biomassa per produir energia elèctrica en les instal·lacions de la deixalleria Tamayo al
municipi de la Garriga, a menys d’un km. de distància del nostre municipi.
ATÈS que el Consell de Poble de Llerona i l’Associació de Veïns Els Gorcs han mostrat
públicament el seu malestar per la implantació de la planta de cogeneració d’energia
amb biomassa en les instal·lacions de la deixalleria Tamayo al municipi de la Garriga, a
menys d’un km. de distància del poble.
ATÈS que la finalitat de la incineradora és produir energia elèctrica per la venda a
R.E.E.
ATÈS que el projecte de la planta tindrà dues calderes, una que cremarà biomassa amb
ajut de gas natural i l’altra només cremarà gas natural i això generarà 1200 Tm/any de
cendres per fet de la combustió.
ATÈS que aquesta planta de biomassa cremarà restes de poda, de les urbanitzacions de
les rodalies i de l’àrea metropolitana de Barcelona (restes tractats químicament i
procedents de zones amb alts índexs de contaminació), i neteja de boscos.
ATÈS que, la crema de tots aquests elements generaran unes emissions mínimes de
57.000 m3/gasos/hora
 11,1 Kg/hora de NOx (òxid de nitrogen)
 9 Kg/hora de SO2 (anhídrid sulfurós)
Aquest dos gasos provoquen pluja àcida
 1,5Kg/hora PST (partícules)
 7.067 Kg/hora de CO2 (gasos d’efecte hivernacle)
 8.122 Kg/h de H2O
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 2.991 Kg/h de O2
 26.300 Kg/h de N2
En total l’emissió serà de 355.980 Tm gasos/any
ATÈS que, segons alguns informes mèdics, aquestes emissions són perjudicials per a la
salut.
ATÈS que el projecte no ha estat definit.
ATÈS que no se’ns ha presentat cap mena d’estudi (meteorològic, d’impacte ambiental,
de dispersió de contaminants...) per valorar quins efectes poden produir a nivell local,
tot i haver-ho demanat per acord plenari de data 31 de gener de 2008.
ATÈS que no existeix cap pla regulador d’explotació de biomassa, ni de quina manera
s’actuarà, si es fa, sobre les zones protegides de la xarxa natura 2000. No es garanteix la
disponibilitat durant els propers 20 de biomassa forestal. Hi ha altres projectes en marxa
(Sant Pere de Torelló i zona de Cassà de la Selva) que competiran en l’explotació de
biomassa forestal.
ATÈS que no s’ha fet cap mena de consulta ni fet participar els municipis de les rodalies
que es veuran afectats.
DEMANEM:
El Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya + Els Verds proposa al Ple
de l’Ajuntament l’adopció dels acords següents:
Primer.- Instar a l’Ajuntament de la Garriga a retirar el projecte de l'empresa Rebrot i
Paisatge, S.L. per instal·lar una planta incineradora de biomassa per produir energia
elèctrica en les instal·lacions de la deixalleria Tamayo
Segon.- Valorar, estudiar i, si escau, engegar possibles accions, administratives i/o
legals que puguin aturar la construcció i/o la posada en marxa de la planta
incineradora de biomassa.
Tercer.- Participar com institució, en les campanyes que s’han endegat i s’endeguin en
contra de la planta incineradora de biomassa i formar part de la Plataforma
Antiincineradora.
Quart.- Donar trasllat d’aquesta moció al Consell de Poble de Llerona, a l’Associació
de Veïns Els Gorcs i a tots els veïns i veïnes de les Franqueses del Vallès, mitjançant
tots els mitjans de comunicació municipals. Donar trasllat d’aquesta moció a
l’ajuntament de la Garriga, a l’empresa Rebrot i Paisatge, S.L. i a l’associació de
Veïns del Barri de Ca n’Illa de la Garriga.
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SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per deu vots a favor dels regidors dels
grups municipals PSC-PM, ERC-EV-AM, PP i el regidor senyor FERRAN JIMÉNEZ,
sis abstencions dels regidors del grup municipal CiU, i per tant, amb el quòrum legal.

12.- DECLARAR L'OPOSICIÓ DE L'AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES
DEL VALLÈS A LA INCLUSIÓ DE LA RESERVA DEL QUART CINTURÓ EN
EL PLA GENERAL D'ORDENACIÓ URBANA EN COMPLIMENT DE LA
SENTÈNCIA NÚM. 281 DE 10 D'ABRIL DE 2008, DEL TRIBUNAL SUPERIOR
DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA QUE ANUL·LA L'APROVACIÓ DEFINITIVA
DEL PLA GENERAL D'ORDENACIÓ DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS.El Senyor SECRETARI llegeix la part dispositiva de la proposta de l’Alcaldia:
VIST el contingut de la sentència núm. 281 de 10 d’abril de 2008 del Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya, per la qual s’estima parcialment el recurs contenciós
administratiu interposat a nom del CENTRE CULTURAL DE MARATA contra
l’aprovació definitiva del Pla General d’Ordenació de les Franqueses de Vallès, actuada
per acords de 13 de novembre de 2002 i de 9 d’abril de 2003 de la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Barcelona i s’anul·len els actes referits tenint en compte que produïdes
modificacions substancials en l’acte d’aprovació definitiva procedeix un nou tràmit
d’informació pública.
ATÈS que l’obertura d’un nou tràmit d’informació pública del Pla general aprovat
definitivament i ara anul·lat per la sentència implicaria la necessitat de preveure la
reserva del traçat del IV Cinturó pel nostre terme municipal, de conformitat amb el Pla
Director de Carreteres de Catalunya, traçat al qual aquest ajuntament s’hi ha manifestat
històricament en contra i que ha quedat superat per les previsions de l’avantprojecte del
Pla Territorial Metropolità, en fase de redacció.
VIST que l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès ha adoptat, d’uns anys ençà, un
seguit de resolucions contràries al IV Cinturó, la reserva del qual és la que figurava en
el planejament municipal anul·lat, en concret:
1. Acord del Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada el dia 11 d’octubre de
1994, pel qual es va acordar rebutjar la construcció de l’autovia anomenada
Eix Prelitoral, així com la construcció del Quart Cinturó, previst en el Pla de
Carreteres aprovat per Decret 311/1985, de 25 d’octubre.
2. Acord del Ple de l’Ajuntament de data 28 de febrer de 1997, pel qual es va
acordar la formulació d’un seguit de suggeriments i alternatives al projecte
d’autovia orbital de Barcelona i s’informava desfavorablement l’Estudi
Informatiu previ a l’estudi d’impacte ambiental tramès pel Ministeri de Medi
Ambient.
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3. En data 21 d’octubre de 2003, l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès va
presentar un recurs d’alçada davant del Conseller de Política Territorial i
Obres Públiques contra l’acord de la Comissió d’Urbanisme de Barcelona de
data 9 d’abril de 2003 mitjançant el qual es donava conformitat al text refós
de la revisió del Pla general d’ordenació de Les Franqueses del Vallès, amb
la incorporació d’ofici d’un seguit de prescripcions entre les quals s’incloïa
la previsió de la reserva urbanística del traçat del IV Cinturó en els plànols
de la sèrie 5 de la documentació gràfica, així com les determinacions que es
desprenen de l’informe emès per la Direcció General de Carreteres.
4. Acord del Ple de l’Ajuntament de data 31 de març de 2005 pel qual es va
resoldre reiterar el rebuig al projecte anomenat “Tancament de l’Autovia
Orbital de Barcelona (IV Cinturó), així com, fer arribar al Ministeri de Medi
Ambient les mancances i els impactes negatius mediambientals de l’estudi
informatiu del projecte esmentat.
5. Acord del Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada el dia 26 de gener de
2006 pel qual es va aprovar formular al·legacions al projecte de Pla
d’Infraestructures de transport de Catalunya (PITC) elaborat pel
Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de
Catalunya i sol·licitar l’exclusió de les dues actuacions contemplades en
l’apartat de xarxa viària i que afecten al terme municipal de les Franqueses
del Vallès, en concret: Xarxa transeuropea. Corredor Mediterrani: Nova
autovia A-7: entre Vilafranca i Sant Celon i Xarxa bàsica primària. Eixos a
l’entorn metropolità de Barcelona. Eix Vallès Oriental – Maresme (C-60 –
Les Franqueses-Mataró. C-60: perllongament des de la Roca del Vallès a les
Franqueses (Marata). Així com manifestar l’oposició i el rebuig de
l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès a les dues actuacions esmentades.
ATÈS que la construcció d’aquesta infraestructura tindria un gran ventall d’impactes
que afectarien seriosament al medi més immediat i especialment als components
hidrològics, atmosfèric i humà, disminuint bruscament la viabilitat de l’explotació de les
finques afectades i per tant, dificultant la supervivència de les activitats agrícoles
tradicionals, en les que hi treballa un percentatge molt elevat de la població del nostre
municipi.
TENINT EN COMPTE que és de preveure que la construcció d’aquestes
infraestructures viàries posi en perill espècies amenaçades d’extinció, que modifiqui el
paisatge perdent la seva fisonomia natural característica i que incrementi la pressió
urbanística facilitant l’ocupació contínua del territori amb urbanitzacions, polígons
industrials vulnerant directament els conceptes de desenvolupament urbanístic
sostenible i utilització racional del territori que propugna el recent Decret Legislatiu
1/2005, de 28 de juliol, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme de
Catalunya i que figura, a més, com a un dels objectius estratègics del propi Pla
d’Infraestructures de transport de Catalunya (PITC).
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AQUESTA Alcaldia proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents,
ACORDS:
Primer.- MANIFESTAR l’oposició de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès a
l’establiment de la reserva del traçat del IV Cinturó previst en el Pla Director de
Carreteres en el Pla General d’Ordenació Urbana.
Segon.- TRASLLADAR el present acord al President de la Generalitat de Catalunya,
al President del Parlament, al Conseller de Política Territorial i Obres Públiques, als
Presidents dels Grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya, al President de la
Federació de Municipis de Catalunya i al President de l’Associació Catalana de
Municipis i Comarques.
El senyor PRESIDENT obre el torn d’intervencions.
Pren la paraula la regidora senyora TERESA BUIGUES i diu: Nosaltres voldríem
presentar alguna esmena a aquest acord, a aquesta moció i si el senyor Alcalde m’ho
permet, doncs repartiria...
El senyor ALCADE pregunta: Vol comentar les modificacions que proposa senyora
Buigues?
Continua la Senyor BUIGUES: Una sola esmena que se m’ha passat, i és que quan
parla del Centre Cultural del Marata, caldria afegir “i alguns veïns”. Per altra part, és
una esmena que vol aclarir una mica el sentit d’aquest quart cinturó. El primer
“ATÈS” hem marcat en groc l’esmena que volem fer, i que a partir del quart cinturó
pel nostre terme municipal, afegiríem: “De conformitat amb el traçat del quart cinturó
que es va introduir d’ofici per acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de
Barcelona amb data 9 d’abril de 2003, traçat al qual aquest Ajuntament s’hi ha
manifestat històricament en contra”. En els acords, el punt primer: manifestar una altra
vegada el mateix terme que es va introduir d’ofici, al Pla General d’Ordenació Urbana,
és a dir marcant les mateixes dades. I al final afegiríem un tercer apartat que seria,
“Instar a totes les Administracions competents i també a la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Barcelona, que aixequin i deixin sense efecte la reserva de sòl
corresponent al traçat del quart cinturó introduïda d’ofici, una altra vegada la data, en
el Pla General d’Ordenació de Les Franqueses del Vallès, així com a la resta de figures
de planejament territorial i sectorial.” Aquestes són les esmenes que presentem, i en
tot cas a la consideració del Ple.
El senyor ALCALDE manifesta: Si em permet senyor Rosàs, jo volia comentar en
relació a les esmenes que presenta la senyora Buigues.
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Pren la paraula el senyor MARTÍ ROSÀS: Com és sabut, sempre hem estat en contra,
per això no es va incorporar el traçat quan es va fer la revisió del Pla General del quart
cinturó, o de qualsevol altre nom, sigui quart cinturó o sigui ronda del vallès, o sigui
via orbital, qualsevol altre nom, no ens quedem només amb aquest nom, aquesta via,
es digui com es sigui. I que, estem en contra que passi per qualsevol altre traçat per
municipi de Les Franqueses. Nosaltres voldríem afegir això també a la seva esmena, si
us plau, si es pot afegir. No tant sols aquesta que està dibuixada, si no, qualsevol altre
que pugui trepitjar el terme de Les Franqueses.
Continua el senyor ALCALDE: En tot cas, el que podem fer és negociar i dialogar les
esmenes una per una. Jo ara em volia referir primer a les propostes de la senyora
Teresa Buigues, i després podem parlar de la seva.
En primer lloc, senyora Buigues, nosaltres, com Vostè ja sap, preferíem la redacció
inicial que feia esment el Pla director de Carreteres, i que feia esment a l’avantprojecte
del Pla Territorial Metropolità. Per què? Doncs per què ens semblava que en la part
expositiva era important deixar constància que el Pla director de Carreteres de
Catalunya és de rang superior al Pla General d’Ordenació Urbana del municipi de Les
Franqueses del Vallès, i aquesta era l’element que ens obligava a mantenir aquesta
reserva, que d’altra banda, considerem que és una reserva obsoleta, per la qual potser
no valia la pena fer tant soroll, però la legislació així obliga, i d’altra banda, que, com
acabo de dir, aquesta reserva obligada del Pla Director de Carreteres de Catalunya,
quedà obsoleta perdó, per l’avantprojecte del Pla Territorial Metropolità. Per tant,
nosaltres preferíem que constés això però, si el seu redactat ha de servir per que tots
estiguem d’acord i per que presentem una moció conjunta i això serveixi per
pressionar la Generalitat, per que quedi clar que no volem aquest traçat, admetem la
seva esmena. En quant al senyor Rosàs, em sembla que Vostè fa una afirmació molt
genèrica. Em sembla que potser s’hauria de concretar una mica més, per que això de
dir, no volem res que..., depèn, hi ha coses ben fetes, hi ha coses que poden ser
positives pel municipi. Però jo penso que s’ha de matisar, depèn, ni que sigui tot un
túnel que no es vegi, ...tampoc?, depèn, ni que es desviï per la ronda nord, no? Em
sembla que aquestes afirmacions genèriques no tonen lloc.
Respon el senyor ROSÀS: Ja ho he dit clarament, no a aquest traçat, ...la reserva que
nosaltres varem demanar a la Generalitat de Catalunya, i el Conseller Nadal va
contestar que no el treia. Una cosa és que no es fes i l’altre és que no trauria ell la
reserva, això ja ho va contestar oficialment el Conseller d’Obres Públiques, va
contestar dient que una cosa és que no es pensés fer, i l’altre és que es traiés aquesta
reserva. Nosaltres anem més enllà, nosaltres dient que no volem cap traçat del quart
cinturó, ronda del Vallès, via orbital, es digui com s’anomeni, per que si ens canvien el
nom ja diran vosaltres això no us hi havíeu oposat, qualsevol carretera d’aquest tipus
que passi per Les Franqueses, ens hi oposem. I és genèric, si senyor, nosaltres
defensem tot el territori, nosaltres no el traiem d’aquí per perjudicar uns altres.
Nosaltres demanem que no es faci cap traçat per Les Franqueses. Hi ha la proposta,
que molt bé la Plataforma en contra el quart cinturó està defensant, de que es passi per
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la carretera de Polinyà, i que passi pel sud de Granollers i paral·lel a l’autopista.
Nosaltres defensaríem aquesta proposta, però no que ens travessi el nostre municipi.
El senyor ALCALDE afegeix: Un moment senyor Teresa. Jo el que sí li hagués agraït
al senyor Martí Rosàs, i a tot el grup de Convergència Democràtica de Catalunya, el
què li hauria agraït és que ens hagués dit això abans. Vostè té coneixement d’aquesta
proposta des de dilluns, i no ens ho ha dit. Aleshores, ERC i ELS VERDS si que ens
han manifestat el seu punt de vista. Vostès no ens han manifestat el seu punt de vista.
Això és una alter tema. La proposta que ve a Ple, Vostès la coneixen, saben que
entrarà des de dijous passat,..., nosaltres no hem fet cap esmena. Sí, però estem parlant
d’aquest punt ara. Molt bé. Em sembla que per aprovar una esmena com la que Vostès
proposen necessitem transaccionar-la més i parlar-ne més, jo proposaria deixar-ho
damunt la taula per una proper ple. Senyora Buigues...
La senyora TERESA BUIGUES diu: gràcies senyor Alcalde, per que penso que és
important que avui tots estiguem d’acord en un plantejament el més clar possible
d’allò que volem. En tot cas, demanar disculpes, per que hi ha un tercer punt que he
llegit i que no he marcat en la serva totalitat per sobre les línies, si no, que l’he posat
entre parèntesis. Llavors, també estic molt contenta, que en temes tant importants
podem coincidir tots en aquesta sala, per que efectivament i no potser tant clar o de la
manera que ho expressa el senyor Rosàs, quan nosaltres diem que en el Pla General
d’Ordenació de Les Franqueses del Vallès es tregui el quart cinturó, així com, la resta
de figures de planejament territorial i sectorial, ens estem referint a una cosa més
àmplia que coincideix totalment amb el plantejament del senyor Rosàs, i a qui
agraeixo que ens podem posar tots d’acord, i tinc la impressió que votarem això per
unanimitat.
Pren la paraula el senyor FERRAN JIMÉNEZ, i diu: Jo voldria fer una esmena a
aquest últim paràgraf que ha comentat. Per finalitzar tota l’exposició que diu: “així
com a la resta de figures de planejament territorial i sectorial que es pugui tramitar en
el futur”. D’acord? I llavors, amb base a això, també demanaria com es podria incloure
el fet de demanar un informe a poder ser vinculant, per que en el cas que s’hagi de
tramitar qualsevol nou planejament territorial, aquí a Les Franqueses, tinguem
l’informe previ de la Direcció General d’Urbanisme on ens digués de si finalment com
ofici en la fórmula que sigui, inclouran el quart cinturó.
Afegeix el senyor ALCALDE: Si no he entès malament, admeten la proposta de la
regidora Teresa Buigues, senyor Rosàs? I em sembla que la senyora Teresa Buigues ha
dit que en la seva proposta ja quedava clar el què Vostès demanaven. Em sembla que
ja queda clar.
El senyor FERRAN GONTÁN manifesta: Si em permets Francesc, jo el què et
demanaria és concreció. Entenc el fons però em falta la concreció.
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Explica el senyor MARTÍ ROSÀS: En el punt número un que s’afegeixi “i qualsevol
alternativa de traçat que passi pel nostre terme municipal”, “que afecti el nostre terme
municipal”, de quart cinturó, ronda del Vallès, via orbital, diguem-li com li diguem,
que el nom, després no deixem una porta oberta per dir no, us vareu posar en contra
del quart cinturó, no de la ronda del Vallès, per que això canvia de nom...d’acord?
La senyora TERESA BUIGUES pren la paraula i diu: jo crec que si volem fer un
acord que segueixi els tràmits que pretenem que segueixi, el que no podem és anar
marcant cada cosa. Si estem d’acord en que s’aixequin la resta de figures de
planejament territorial o sectorial, afegir tot un seguit de coses a sota, no ho veig
necessari. I afegint en el futur com deia el senyor Jiménez.
Manifesta el regidor de CiU senyor FRANCESC TORNÉ: A veure senyora Teresa, el
primer s’ha de canviar. Si no s’inclou el canvi en el primer punt, no el podem admetre,
bàsicament per que en el primer punt queda molt clar que l’únic al que estem oposant
és a un traçat actual en el planejament, però no als futurs traçats que estan en el Pla
Territorial, i que realment sabem que té Les Franqueses marcat, en el nostre mapa del
Pla General. A partir d’aquí, que consti en el primer punt, res més. El què li hem dit,
que consti no només aquest que està en el Pla General, si no els altres que s’han fet. Ja
està. I és el què li hem dit, que a part de que només que hi hagi l’oposició al traçat del
quart cinturó, la reserva al planejament als que hi ha planificats pel nostre terme
municipal. A cap més traçat. No només al que tenim al Pla General.
Continua la regidora TERESA BUIGUES dient: Bé jo crec que de vegades val la pena
escarrassar-se una mica, i fer quatre ratlles, per que del que es tracte és de fer un
màxim de consens. Jo entenc que si demanem que s’aixequin la resta de figures de
figures territorial i sectorial, ens ho hem “currat” una miqueta senyor TORNÉ.
El senyor TORNÉ diu: El primer punt s’ha de canviar.
Respon la senyora BUIGUES: El primer punt no es pot canviar, per que el què s’està
dient en el primer punt..., facin el què vulguin. El primer punt diu “manifestar
l’oposició de l’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès, a l’establiment de la reserva
del traçat del quart cinturó introduït d’ofici al Pla General d’Ordenació Urbana per la
Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, el 9 d’abril de 2003”. Aquí no hi cap
cap altre tipus de figura. En tot cas, el que em sembla una mica oportú senyor Torné,
que si Vostès desconeixien, per que efectivament, desconeixien aquestes esmenes que
presentem, ara les vulguin sobre-esmenar sense massa sentit. Jo no ho accepto.
Pren la paraula el senyor ALCALDE: A veure senyors, si em permeten un moment. Jo
penso que seria absurd que amb una voluntat comuna que tenim, o com a mínim els
punts de coincidència que tenim tots els partits polítics i tots els regidors d’aquest
Ajuntament, que per una qüestió de llenguatge o per una qüestió de matisos , no ens
poséssim d’acord. Evidentment, que no estem d’acord en una afirmació categòrica.
Recordo per exemple que el grup de Convergència i Unió es van oposar al soterrament
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de la Ronda, per exemple, i penso que és una bona actuació. I per tant, penso que
donaríem una molt mala imatge avui als ciutadans i ciutadanes de Les Franqueses si
això no s’aprovés per unanimitat, s’aprovés amb els vots d’uns partits i els vots en
contra d’una altres. Jo li proposo a la senyora Teresa Buigues que, com que d’aquí a
quinze dies, concretament em sembla que és el setze de desembre, hem de celebrar una
sessió plenària per aprovar els pressupostos de l’any 2009, el dia divuit perdó, divuit
de desembre, proposaria deixar aquest punt sobre la taula, treballar l’acord entre tots
per portar una moció que la podem votar tots i que ens satisfaci a tots, per que seria
una mica absurd i penso que no donaríem una bona imatge com polítics si ens
baralléssim per matisos o per una qüestió purament de vocabulari. Penso que hem de
fer l’esforç tots de buscar el consens, de buscar un redactat contundent per que ens
satisfaci a tots, i penso que ara tenim quinze dies per treballar això i portar la proposta
a Ple si a Vostè li sembla. Si a Vostè no li sembla, la portem a votació i encara que no
quedi aprovada per unanimitat, la moció prosperarà igualment i arribarà als òrgans que
hagi d’arribar.
La regidora TERESA BUIGUES manifesta: Jo vull recordar que hi ha un compromís
d’aquest equip de govern amb veïns de Marata, per que es portés a terme aquesta
moció en el primer Ple que hi hagués. No tinc cap tipus de problema si es fa una
aportació que es pugui enquibir i correspongui i enriqueixi el text, però evidentment,
en aquest primer punt, aquesta proposta que es fa no hi cap de cap manera. Per que
està dient una altra cosa. Llavors si es tracte de plantejar qualsevol afirmació que
enriqueixi el text i el faci més entenedor, podem estar d’acord, podem parar cinc
minutets i posar-nos d’acord, però jo no deixaria l’aprovació d’aquest punt per a un
futur Ple.
El senyor ALCADE diu: Molt bé doncs, passem a votació. Bé doncs em sembla
fantàstic, qui hem d’anar allà? Expliqui’m aquest incís.
Continua la senyora BUIGUES: A mi em sembla que hi ha una acord...
Interromp el senyor ALCALDE: Per que el fem en privat també ho podem fer en
públic no?
Respon la senyora BUIGUES: tranquil·lament. Per això deia, fem un parèntesi i
millorem el text on es pugui millorar. El text en el primer punt no és millorable per
que està expressant una cosa que va succeir i per la qual va tenir una conseqüència.
Llavors s’ha d’obrir un altre punt, s’ha d’incloure en el tercer punt? parlem-ho. Però
parlem-ho bé, i posem-nos d’acord, i si no doncs passem a votació. Per que, recordo
que hi ha un compromís que en el primer Ple, això passés a votació.
Manifesta seguidament el senyor ALCALDE: Per tant, la proposta d’Esquerra
Republicana-Verds, és que fem una reunió de portaveus, i pactem?
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El senyor MARTÍ ROSÀS pregunta: quin problema hi ha a definir-se clarament a cap
traçat del quart cinturó per Les Franqueses? El Pla Territorial Metropolità està...un
altre traçat, i només parlem d’un traçat però no parlem de l’altre, i a nosaltres ens
preocupa aquest altre també.
Pren la paraula el senyor FERRAN GONTÁN: Martí, permet-te’m un moment. No és
una qüestió de voler incloure-ho, és una qüestió de que en el primer punt hi veiem
dificultats... Nosaltres no ens hi hem negat això. Francesc, no ens hi hem negat això,
però, fem-ho.
Diu el senyor ALCALDE: Amb la voluntat de buscar el consens entre el què la
senyora Buigues diu i el senyor Rosàs diu, penso que el què es pot fer és el redactat
del tercer punt, que és on la senyora Buigues defensa que ja queda clar això, afegir-hi
aquesta contundència. En el moment en què diu, “així com la resta de figures de
planejament territorial i sectorial,” que prevegin una vialitat pel nucli de Les
Franqueses, per exemple. Em sembla que això ja és prou contundent, és buscar ...
Afegeix el senyor TORNÉ: no aquest tercer, aquest tercer no el toqueu, ja està bé.
Poseu un segon un punt en el qual manifesti l’oposició de l’Ajuntament de Les
Franqueses del Vallès, a altre traçat del quart cinturó o via o ronda del Vallès, pel
terme municipal de Les Franqueses del Vallès, i ja està. Tant fàcil com això, fer un
segon punt, i el tercer aquell no tocar-lo.
El senyor FERRAN GONTÁN diu: Francesc, agreixo la concreció, per que m’ha
costat arribar a veure com aclarir això. De veritat eh? La concreció és el què faltava.
Diu el senyor TORNÉ: Fer un segon nou, corre’ls, que aquest segon sigui l’últim, per
que és traslladar, manifestar l’oposició de l’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès
a qualsevol traçat del quart cinturó o ronda del Vallès,...
Apunta el senyor COLOMÉ: o com es vulgui anomenar...
Continua el senyor TORNÉ: o qualsevol altre nom, pel terme municipal de Les
Franqueses del Vallès. Penso que en això hi estem tots d’acord. Un segon punt que
posi això. És el que estem demanant, per que posarem aquest però ens en trauran dos
més.
Intervé el senyor ALCALDE: El què passa és que, ho podem fer així per arribar al
consens i per que volem anar tots junts, però el què deia la senyora Buigues, té tota la
raó del món. En la part d’acords, en el primer punt diu una cosa, i en tot cas, hauria
d’anar al tercer, per coherència i per dir les coses ben dites i clares. Això és una cosa
que ha d’anar al tercer punt, però és igual, un moment si us plau senyor Colomé,
deixi’m parlar si us plau després digui el què hagi de dir. Si Vostès s’entossudeixen en
què s’ha de posar en el primer punt, jo considero que és incoherent i no és un redactat
correcte, per que el primer punt està fent referència a unes coses del passat, i el tercer
punt està fent referència a la planificació futura, i per tant és més coherent que
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s’inclogui en el tercer dels acords, però si és un caprici que Vostès tenen, i això de dir
que anem tots a la una, doncs ho farem.
La senyora TERESA BUIGUES pren la paraula i diu: A veure, una proposta. Quan al
tercer punt diu “així com la resta de figures de planejament territorial o sectorial entre
cometes podria anar “ronda Vallès, quart cinturó, autovia orbital, etc.”
Afegeix el senyor ALCALDE: Em sembla que és un redactat més coherent i prou
contundent que recull la contundència que el grup de Convergència volia aportar.
Estem dient que ens oposem a “ronda del Vallès, quart cinturó, o qualsevol figura de
vialitat que trepitgi el municipi de Les Franqueses”, estem dient el què Vostès diuen.
El què diem és que és més coherent que estigui en el tercer punt que en el primer. Em
sembla que és prou clar.
Pren la paraula el senyor FRANCESC COLOMÉ: Només una cosa. És una qüestió de
forma. Al primer punt, manifestem l’oposició tal i com dieu vosaltres. Al segon punt
no es pot traslladar, ha de ser l’últim punt traslladar. Per tant, ...
Afegeix el senyor ALCALDE: això sí que té raó
Continua el senyor COLOMÉ: el tercer ha de ser el punt número dos, i en aquest punt
número dos, posem el què diem, ja està.
Diu el senyor ALCALDE: això té raó, el tercer és la proposta d’Esquerra Republicana
i els Verds.
Manifesta el senyor COLOMÉ: No ho he pogut explicar per que no m’ha deixat
senyor Alcalde, m’ha fet callar.
Replica el senyor ALCALDE: Home per que m’estava interrompent, li he dit que parli
quan tingui el torn de paraula.
Afegeix el senyor COLOMÉ: és el segon aquest, i en el segon si ha de posar, el què
s’hi ha de posar.
Continua el senyor FRANCESC TORNÉ: Hem demanat un segon contundent. No li
esmenem el seu. És un canvi d’ordre.
Diu el senyor COLOMÉ: jo he dit un canvi d’ordre, que hi ha d’haver un canvi
d’ordre per que si no la proposta està malament.
Manifesta el senyor MARTÍ ROSÀS: No ens ha de fer por dir que no volem cap traçat
per Les Franqueses, no sé per què tanta por.
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Explica el senyor FRANCESC COLOMÉ: Jo vaig anar a la manifestació i vaig veure
a certa gent que ara va amb eufemismes. No ho entenc, no entenc la vostra postura, és
que no l’entenc. A la manifestació varem anar-hi junts, i era en contra del quart
cinturó, i ara anem am eufemismes. Diguem-ho disfressat per que ho interpretin
com..., escolta diguem-ho clar...
Afegeix el senyor ALCALDE: No només això, si no que tenim una pancarta a aquest
balcó que està aquí mateix, però volem fer les coses bé.
És igual, admetem un redactat incoherent, però en el fons no ens interessa la forma,
ens interessa el fons a tots, ens interessa la finalitat i el contingut. No que sigui
incoherent. Si ha de quedar un redactat incoherent però els senyors de Convergència
han d’estar contents doncs fem-ho així.
La senyora TERESA BUIGUES diu: potser valia la pena parar un moment, que els
senyors de Convergència fessin un redactat que fos adient i tornar a començar el Ple,
per que el que no podem fer, no coses que ens venen al cap.
Pregunta el senyor TORNÉ:qui és el redactor de la moció aquesta? La moció aquesta
qui l’ha fet?
Replica el senyor GONTÁN: Francesc, qui presenta l’al·legació a la moció?
Convergència i Unió, si us plau feu un redactat. Fixa’t en el què he escrit: manifesta
LFV a qualsevol quart cinturó o ronda del Vallès, pel terme municipal. Tornem allà on
estàvem amb el Pla Territorial, no fan la feina, i llavors la fem uns altres i no t’agrada.
Tornem allà mateix. Jo no tinc cap problema en redactar-lo però no crec que em toqui
a mi, i després sé que no t’agradarà.
Afegeix el senyor ALCALDE: Jo demanaria una solució sensata, de sentit comú i
coherent. No sé si els portaveus us voleu reunir, ja he cedit, ja he dit que si ha de
quedar mal redactat, però l’hem de votar tots a favor, doncs mala sort.
Continua la senyora TERESA BUIGUES i diu: El senyor Gontán està fent esforços
per muntar un punt. Aquest acord ha d’anar a diferents estaments, a la Generalitat, ha
d’anar al Parlament, ha d’anar a diferents llocs. Jo crec que quedaria molt malament si
aquí a corre-cuita ara, ens inventéssim no sé quines històries. Llavors, el que plantejo i
torno a plantejar, senyors de Convergència, ens passen un escrit, breu, com vulguin,
dient el que volen dir i si ho podem acceptar ho acceptem, però no ens facin treballar a
nosaltres. La feina que han de fer Vostès, moltes gràcies senyor Torné.
Respon el senyor TORNÉ: ja li faig, però tant difícil és apuntar això?
Apunta el senyor ALCALDE: Si tenen una esmena, escriguin-la per que així de
paraula no...
Llegeixin l‘aportació i jo crec que la inclourem i ja votarem a favor i ja està.
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Diu el senyor FRANCESC TORNÉ: Manifestar que és el mateix que diu el punt
primer, posar el punt dos, s’ha d’ordenar els punts, manifestar l’oposició de
l’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès, a l’establiment de qualsevol traçat del
quart cinturó, ronda del Vallès, o carretera orbital, pel terme municipal de Les
Franqueses del Vallès. I ja està.
La senyora TERESA BUIGUES pregunta: senyor Torné veu com és fàcil?
Conclou el senyor ALCALDE: Podem passar a votació si els sembla. Estem tots
d’acord amb les esmenes i ja passem a votació del punt amb les esmenes aportades per
els diferents.
Se sotmet la proposta a votació un cop introduïdes les esmenes, quedant de la següent
manera:
DECLARAR L’OPOSICIÓ DE L’AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL
VALLÈS A LA INCLUSIÓ DE LA RESERVA DEL QUART CINTURÓ EN EL
PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA EN COMPLIMENT DE LA
SENTÈNCIA NÚM. 281 DE 10 D’ABRIL DE 2008, DEL TRIBUNAL SUPERIOR
DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA QUE ANUL·LA L’APROVACIÓ DEFINITIVA
DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS
VIST el contingut de la sentència núm. 281 de 10 d’abril de 2008 del Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya, per la qual s’estima parcialment el recurs contenciós
administratiu interposat a nom del CENTRE CULTURAL DE MARATA contra
l’aprovació definitiva del Pla General d’Ordenació de les Franqueses de Vallès, actuada
per acords de 13 de novembre de 2002 i de 9 d’abril de 2003 de la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Barcelona i s’anul·len els actes referits tenint en compte que produïdes
modificacions substancials en l’acte d’aprovació definitiva procedeix un nou tràmit
d’informació pública.
ATÈS que l’obertura d’un nou tràmit d’informació pública del Pla general aprovat
definitivament i ara anul·lat per la sentència implicaria la necessitat de preveure la
reserva del traçat del IV Cinturó pel nostre terme municipal, de conformitat amb el
traçat del IV Cinturó que es va introduir d'ofici per acord de la Comissió Territorial
d'Urbanisme de Barcelona amb data 9 d'abril de 2003, traçat al qual aquest Ajuntament
s'hi ha manifestat històricament en contra.
VIST que l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès ha adoptat, d’uns anys ençà, un
seguit de resolucions contràries al IV Cinturó, la reserva del qual és la que figurava en
el planejament municipal anul·lat, en concret:
1. Acord del Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada el dia 11 d’octubre de
1994, pel qual es va acordar rebutjar la construcció de l’autovia anomenada
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Eix Prelitoral, així com la construcció del Quart Cinturó, previst en el Pla de
Carreteres aprovat per Decret 311/1985, de 25 d’octubre.
2. Acord del Ple de l’Ajuntament de data 28 de febrer de 1997, pel qual es va
acordar la formulació d’un seguit de suggeriments i alternatives al projecte
d’autovia orbital de Barcelona i s’informava desfavorablement l’Estudi
Informatiu previ a l’estudi d’impacte ambiental tramès pel Ministeri de Medi
Ambient.
3. En data 21 d’octubre de 2003, l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès va
presentar un recurs d’alçada davant del Conseller de Política Territorial i
Obres Públiques contra l’acord de la Comissió d’Urbanisme de Barcelona de
data 9 d’abril de 2003 mitjançant el qual es donava conformitat al text refós
de la revisió del Pla General d’ordenació de Les Franqueses del Vallès, amb
la incorporació d’ofici d’un seguit de prescripcions entre les quals s’incloïa
la previsió de la reserva urbanística del traçat del IV Cinturó en els plànols
de la sèrie 5 de la documentació gràfica, així com les determinacions que es
desprenen de l’informe emès per la Direcció General de Carreteres.
4. Acord del Ple de l’Ajuntament de data 31 de març de 2005 pel qual es va
resoldre reiterar el rebuig al projecte anomenat “Tancament de l’Autovia
Orbital de Barcelona (IV Cinturó), així com, fer arribar al Ministeri de Medi
Ambient les mancances i els impactes negatius mediambientals de l’estudi
informatiu del projecte esmentat.
5. Acord del Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada el dia 26 de gener de
2006 pel qual es va aprovar formular al·legacions al projecte de Pla
d’Infraestructures de transport de Catalunya (PITC) elaborat pel
Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de
Catalunya i sol·licitar l’exclusió de les dues actuacions contemplades en
l’apartat de xarxa viària i que afecten al terme municipal de les Franqueses
del Vallès, en concret: Xarxa transeuropea. Corredor Mediterrani: Nova
autovia A-7: entre Vilafranca i Sant Celoni i Xarxa bàsica primària. Eixos a
l’entorn metropolità de Barcelona. Eix Vallès Oriental – Maresme (C-60 –
Les Franqueses-Mataró. C-60: perllongament des de la Roca del Vallès a les
Franqueses (Marata). Així com manifestar l’oposició i el rebuig de
l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès a les dues actuacions esmentades.
ATÈS que la construcció d’aquesta infraestructura tindria un gran ventall d’impactes
que afectarien seriosament al medi més immediat i especialment als components
hidrològics, atmosfèric i humà, disminuint bruscament la viabilitat de l’explotació de les
finques afectades i per tant, dificultant la supervivència de les activitats agrícoles
tradicionals, en les que hi treballa un percentatge molt elevat de la població del nostre
municipi.

Ple 27 11 08 – pàg. 41

TENINT EN COMPTE que és de preveure que la construcció d’aquestes
infraestructures viàries posi en perill espècies amenaçades d’extinció, que modifiqui el
paisatge perdent la seva fisonomia natural característica i que incrementi la pressió
urbanística facilitant l’ocupació contínua del territori amb urbanitzacions, polígons
industrials vulnerant directament els conceptes de desenvolupament urbanístic
sostenible i utilització racional del territori que propugna el recent Decret Legislatiu
1/2005, de 28 de juliol, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme de
Catalunya i que figura, a més, com a un dels objectius estratègics del propi Pla
d’Infraestructures de transport de Catalunya (PITC).
AQUESTA Alcaldia proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents,
ACORDS:
Primer.- MANIFESTAR l’oposició de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès a
l’establiment de la reserva del traçat del IV Cinturó introduït d'ofici al Pla General
d'Ordenació Urbana per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona el 9 d'abril
de 2003.
Segon.- MANIFESTAR l’oposició de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès a
l’establiment de qualsevol traçat del IV Cinturó, Ronda del Vallès o Carretera Orbital,
pel terme municipal de les Franqueses del Vallès.
Tercer.- INSTAR a totes les administracions competents, i també a la Comissió
Territorial d'Urbanisme de Barcelona, que aixequin i deixin sense efecte la reserva de
sòl corresponent al traçat del IV Cinturó introduïda d'ofici per acord de data 9 d'abril
de 2003 en el Pla General de Ordenació de les Franqueses del Vallès, així com a la
resta de figures de planejament territorial i sectorial.
Quart.- TRASLLADAR el present acord al President de la Generalitat de Catalunya, al
President del Parlament, al Conseller de Política Territorial i Obres Públiques, als
Presidents dels Grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya, al President de la
Federació de Municipis de Catalunya i al President de l’Associació Catalana de
Municipis i Comarques.
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.

13.- MOCIONS, PRECS I PREGUNTES.El senyor SECRETARI dóna lectura a la primera moció i diu: Moció del grup de
Convergència Democràtica de Catalunya, antigament CiU, per la qual...
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Interrompen alguns regidors dient: ei, ei, ei, un grup municipal sempre és igual eh!
Senyor Secretari...
Continua el senyor SECRETARI: perdó , perdó, un moment, em refereixo que quan va
ser presentada era el grup de Convergència i Unió i ara s’ha de... D’acord, d’acord, ...
Perdoni, disculpin, Vostès perdonin. Em refereixo que hi ha una persona a Unió que
ha demanat representació en nom d’aquest grup, i em sembla que és militant i etc. És
igual, és igual, lamento l’incident, de veritat. Ho lamento moltíssim, me’n penediré
tota la vida d’haver fet això. No ho he fet amb cap mala intenció.
El senyor FRANCESC COLOMÉ li respon: que ja està, ja està. Està aclarit.
Continua el senyor SECRETARI fent lectura de la moció:
RE núm. 2008/9449 de 14 d’octubre de 2008
Moció sobre les prestacions i ajut a les famílies amb fills i filles a càrrec que presenta el
grup de CiU al Ple d’aquesta Corporació.
El gran repte de la majoria de parelles que volen conviure i tenir fills i filles és el poder
compaginar el fet que ambdós membres treballin fora de casa. La jornada laboral, els
horaris escolars, la insuficiència dels sistemes de llars d’infants públiques, el poc
desenvolupament del sistema de llicències parentals malgrat els avanços; l’actitud poc
compromesa encara de la majoria dels homes amb responsabilitats familiars; les
dificultats per retornar a la vida laboral per aquelles dones que opten per abandonar
temporalment la seva feina; etc. Aquests són factors que poden explicar les baixes taxes
de fertilitat del nostre país i el fort nivell d’estrès al que estan sotmeses moltes dones
que treballen fora i es fan càrrec de casa seva.
Segons estudis recents, el desbordament que pot suposar el combinar adequadament
treball i família, no només afecta directament la persona en forma d’estrès, insatisfacció
laboral i personal, menor rendiment i dedicació, etc. sinó que té conseqüències
negatives per a l’empresa, ja que tota la situació que viu el treballador o treballadora
repercuteix de manera directa en la seva productivitat i en la seva actitud i capacitat
davant les tasques diàries que du a terme.
Al mateix temps, es constata que el que cada cop més valoren els treballadors i les
treballadores és una qualitat de vida privada, que no vingui anul·lada pel fet de treballar
i per la dedicació que la feina exigeix.
Tots aquests elements, doncs, fan que sigui absolutament necessària augmentar les
mesures que permetin que sigui possible una qualitat de vida professional, familiar i
personal.
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En aquest sentit, per tal de facilitar als pares i mares amb fills i filles a càrrec la
conciliació de la seva vida laboral, familiar i personal, es proposa incrementar els ajuts
familiars.
Una família amb fills a càrrec ha de fer front, entre d’altres, a despeses derivades de la
seva conciliació de la vida laboral, familiar i personal com ara guarderies, cangurs,
activitats extraescolars, etc.
Les administracions públiques, en aquest cas l’ajuntament de les Franqueses del Vallès
han de contribuir en la mesura que sigui possible a sufragar part de les majors despeses
que les famílies amb fills a càrrec tenen a diferència de les famílies que no tenen aquest
tipus de responsabilitat.
Per aquest motiu, cal treballar des de tots els estaments per tal d’incrementar l’import de
les prestacions i dels ajuts dirigits a les famílies amb fills a càrrec, així com establir la
seva percepció mitjançant un pagament anual únic que serà meritat sencer per anys
naturals entre l’any de naixement i l’any que el fill o la filla faci els sis o vuit anys,
respectivament.
En relació als antecedents exposats els sotasignats proposem al Ple l’adopció dels
següents
ACORDS:
Primer.- SOL·LICITAR al Govern de la Generalitat de Catalunya que es modifiquin les
prestacions i ajuts per a les famílies amb fills i filles a càrrec, de manera que:
Es modifiqui la disposició addicional onzena de la Llei 16/2007, de 21 de desembre, de
pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2008, que quedi redactada de la
següent manera:
“Disposició addicional onzena. Prestacions i ajuts a les famílies amb fills a càrrec.
1. La prestació per a les famílies amb fills a càrrec en edats compreses entre 0 i 3 anys
es fixa en 800 euros.
2. La prestació per a les famílies nombroses, les famílies monoparentals amb fills a
càrrec d’una edat compresa entre 0 i 6 anys, es fixa en 1000 euros.
3. La prestació econòmica per part, adopció o acolliment preadoptiu de dos, tres o més
de tres fills es fix, respectivament, en 810 euros, 1100 euros i 1400 euros.
4. L’ajut per a les famílies en situació de vulnerabilitat especial a causa de part,
adopció o acolliment preadoptiu múltiple de tres o més infants amb una edat compresa
entre 0 i 12 anys es fixa en 2800 euros o 3600 euros, segons nivell d’ingressos, que ha
d’establir el departament d’Acció Social i Ciutadania en funció del nombre de membres
de la unitat familiar.
5. L’ajut per a les famílies que adoptin un menor, o més d’un, procedent d’un altre país
i que compleixin els requisits establerts per l’ordre corresponent, per tal de fer front a
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les despeses ocasionades pels tràmits necessaris per a la constitució d’una adopció
internacional, es fixa en 2600 euros”.
Segon.- INSTAR al Govern de la Generalitat que emprengui les gestions necessàries
davant el Govern de l’Estat per tal d’establir una deducció del 10% en la quota de
l’impost sobre societats per a totes aquelles despeses que les empreses destinin a
mesures que afavoreixin la conciliació laboral i familiar dels seus treballadors i
treballadores.
Tercer.- INSTAR a l’ajuntament de les Franqueses del Vallès que porti a terme accions
que afavoreixin la conciliació de la vida laboral i familiar en tot allò que sigui de
competència municipal.
Quart.- COMUNICAR l’adopció d’aquests acords al Parlament de Catalunya, al
Govern de la Generalitat, al departament d’Acció Social i Ciutadania, al Govern
espanyol, a l’ACM i a la FMC.
La PRESIDÈNCIA obre el torn d’intervencions:
Pren la paraula la senyora TERESA BUIGUES: Si us plau, un aclariment. Aquesta
moció és la de fills a càrrec o la de discapacitats?
El senyor ROSÀS respon: Fills a càrrec.
Continua la senyora BUIGUES dient: fills a càrrec. Bé jo m’he llegit atentament tant
aqueta moció com la següent que preguntava, i el que demanaria al grup de
Convergència és que, tant una com l’altre, la retiressin per que hi ha temes que no
queden gens clars. En un cantó es demana una cosa i en un altre se n’accepta una altra.
Al marge de que quan es parla de les famílies amb fill o filla discapacitats, es plantegen
unes quantitats que a l’anterior s’està demanant que siguin diferents. I en aquest cas
s’està fent a la baixa. En aquest cas jo demanaria que la retiressin tant l’una com l’altre,
per que es fessin més entenedores i per que poguéssim arribar a un punt de saber
exactament què és el què estant demanant, i com ho estan demanant , si és en present o
és en passat, demanaria això. Si no, evidentment, demano al meu grup que hi hagi una
abstenció en aquest punt.
Pren la paraula el senyor FERRAN JIMÉNEZ: jo demanaria també quedés sobre la
taula, sobre tot tenint en compte que s’ha d’aprovar els pressupostos de la Generalitat, i
probablement les condicions siguin diferents a les que hi ha establertes ara. Per tant,
entendria que seria més raonable aportar-lo un cop aprovats els pressupostos i saber
exactament on estem i com estem.
El senyor ALCALDE manifesta: Jo també estic d’acord amb les dues intervencions
anteriors, demanaríem que es deixés sobre la taula i les portéssim a un proper Ple.
Primer buscant la coherència entre les dues propostes, i després buscant la coherència
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amb la legalitat que molt aviat estarà vigent i que serà diferent a la d’ara degut a
l’aprovació dels pressupostos. No és cap qüestió política, per que després n’aprovarem
alguna de les que han presentat, però aquesta en concret, hem detectat aquestes
incoherències i hem preferit valorar aquesta possibilitat de deixar-la sobre la taula. Però
evidentment tenen la potestat, el grup de Convergència de deixar-la sobre la taula, si
volen.
Continua el senyor FRANCESC TORNÉ: Entenem que qualsevol suggeriment sempre
és positiu per recollir les aportacions sobre aquest tipus d’ajuts i de prestacions, i
entenem que realment és a banda dels pressupostos, però ho hem d’aprovar per que
realment estiguin inclosos dins dels pressupostos, i ho tinguin en compte. I a partir
d’aquí, Vostès poden fer suggeriments, poden demanar el que vulguin, tal i com ho han
fet a l’anterior, i nosaltres ho recollirem de bon grat, per que en definitiva el què hem de
fer és sumar per demanar que aquestes prestacions es resolguin pel ciutadà, no pas
posar-hi més pegues de les que hi ha.
Finalitzades les intervencions, la PRESIDÈNCIA dóna pas a les votacions:
SOTMESA a votació la proposició, és aprovada per sis vots a favor dels regidors del
grup municipal CiU, deu abstencions dels regidors dels grups municipals PSC-PM,
ERC-EV-AM, PP i el regidor senyor FERRAN JIMÉNEZ, i per tant, amb el quòrum
legal.
RE núm. 2008/9450 de 14 d’octubre de 2008
Moció per a l’equiparació de les prestacions familiars a les famílies amb un fill o filla
amb discapacitat que presenta el grup de CiU al Ple d’aquesta Corporació.
La Llei 16/2007, de 21 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per
al 2008 estableix, en la seva disposició addicional onzena, l’import de les prestacions
per a les famílies amb fills i filles a càrrec.
Aquestes prestacions es concedeixen a les famílies amb fills i filles a càrrec en edats
compreses de 0 a 3 anys, i a les famílies nombroses i monoparentals amb fills i filles a
càrrec d’edat compreses d’entre 0 i 6 anys.
Hi ha famílies, tot i així, que no pertanyen al col·lectiu de les famílies nombroses ni
monoparentals, i que tenen una situació diferent. Són famílies amb un fill o filla
discapacitat que, malgrat tenir un sol fill càrrec, tenen un nivell de despesa superior al
d’un sol fill sense cap tipus de discapacitat.
Les administracions públiques, en aquest cas l’ajuntament de les Franqueses del Vallès,
han de contribuir en la mesura que sigui possible a sufragar part de les majors despeses
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que les famílies amb fills o filles amb discapacitat a càrrec tenen a diferència de les
altres famílies.
És per aquest motiu que es considera necessari que s’equipari el tractament que reben
les famílies amb un fill o filla amb discapacitat al de les famílies nombroses i
monoparentals en concepte d’aquesta prestació a les famílies amb fills a càrrec.
En relació als antecedents exposats els sotasignants proposem al Ple l’adopció dels
següents
ACORDS:
Primer.- SOL·LICITAR al Govern de la Generalitat de Catalunya que equipari les
prestacions familiars a les famílies amb un fill o filla amb discapacitat, de manera que:
Es modifiqui la disposició addicional onzena de la Llei 16/2007, de 21 de desembre, de
pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2008, que quedi redactada de la
següent manera:
“Disposició addicional onzena. Prestacions i ajuts a les famílies amb fills a càrrec
1. La prestació per a les famílies amb fills a càrrec en edats compreses entre 0 i 3 anys
es fixa en 638 euros.
2. La prestació per a les famílies nombroses, les famílies monoparentals amb fills a
càrrec i les famílies amb un fill o filla a càrrec amb un grau de discapacitat superior al
33% d’una edat compresa entre 0 i 6 anys, es fixa en 745 euros.
3. La prestació econòmica per part, adopció o acolliment preadoptiu de dos, tres o més
de tres fills es fixa, respectivament, en 663 euros, 1020 euros i 1224 euros.
4. L’ajut per a les famílies en situació de vulnerabilitat especial a causa de part,
adopció o acolliment preadoptiu múltiple de tres o més infants amb una edat compresa
entre 0 i 12 anys es fixa en 2448 o 3264 euros, segons nivell d’ingressos, que ha
d’establir el departament d’Acció Social i Ciutadania en funció del nombre de membres
de la unitat familiar.
5. L’ajut per a les famílies que adoptin un menor, o més d’un, procedent d’un altre país
i que compleixin els requisits establerts per l’ordre corresponent, per tal de fer front a
les despeses ocasionades pels tràmits necessaris per a la constitució d’una adopció
internacional, es fixa en 2346 euros”.
Segon.- INSTAR a l’ajuntament de les Franqueses del Vallès a iniciar campanyes
informatives d’ajut per a aquestes famílies, un cop s’aprovi aquesta Llei.
Tercer.- COMUNICAR l’adopció d’aquests acords al Parlament de Catalunya, al
Govern de la Generalitat, al departament d’Acció Social i Ciutadania, a l’ACM i a la
FMC.
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Explica el senyor ALCALDE: era aquesta proposta moció i l’anterior, a les que ha fet
referència la senyora Buigues, que hi havia algunes incoherències i per això ens hem
abstingut. Senyora Buigues.
Pren la paraula la regidora senyora TERESA BUIGUES: jo no volia plantejar-ho però
m’agradaria que m’expliquessin que quan es tracta de nens amb discapacitat, per què
se’ls vol equiparar els sis-cents trenta-vuit euros actuals quan en l’anterior Vostès
demanen vuit-cents, per exemple, o set-cents quaranta-cinc quan demanen vuit-cents, o
dos mil quatre-cents quaranta-vuit quan demanen dos mil vuit-cents en l’anterior, o tres
mil dos-cents seixanta-quatre quan abans demanaven tres mil sis-cents, és a dir, jo no
veig coherència en aquestes dues mocions, i haig de dir també una cosa, jo he estat
mare, sóc àvia, i és de les coses que em sento més satisfeta al món. És de les coses més
fantàstiques que m’ha passat, i realment la moció que presenten, hi ha un dels apartats a
la moció anterior hi ha un dels apartats que em fa sentir molt malament, em fa sentir
menystinguda com a ésser humà i com a dona, i com a mare evidentment. Crec que les
mocions s’han de programar d’un altra manera, i hi ha coses que no se solucionen amb
diners. Hi ha coses que se solucionen amb ganes, amb capacitat i amb interès, per portar
endavant una família i fer un munt de coses, i no amb diners. Les dues mocions van
bastant relligades, però sincerament no m’explico que en un lloc demanin unes
quantitats i a la següent quan es tracta de discapacitats, ho rebaixin sensiblement.
Continua el regidor del grup de CiU senyor FRANCESC COLOMÉ: aquestes mocions
són mocions que presenta Convergència i Unió, no solament de l’Ajuntament de Les
Franqueses, si no a nivell de Catalunya. Jo crec que hi ha aquesta diferència de diners,
per que quan tens un fill discapacitat ja parteixes d’una quantitat prèvia, prefixada, i
sobre aquesta quantitat, se li afegeixen aquestes quantitats que estem dient. Per tant, no
hi ha mai un greuge, per que crec que un fill discapacitat malauradament hauria de
cobrar més que un fill sa i normal. També fer-li notar, senyora Buigues, que en
l’anterior punt hem votat a favor d’”instar a l’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès
per que porti a terme accions que afavoreixin la conciliació de la vida familiar i laboral
de tot el personal que sigui de la seva competència”. Aquest és un punt que s’ha aprovat
per Ple i espero que es porti a terme, com per exemple, poder facilitar les treballadores
de l’Ajuntament o els treballadors que portin fills a l’escola, doncs flexibilitzar l’horari
per que puguin estar amb els seus fills fins a tres quarts de nou del matí. Llavors,
evidentment aquestes hores ja les poden recuperar. Que quedi molt clar que he dit
treballadores i treballadors.
Continua la senyora TERESA BUIGUES: Crec que és prou il·lustratiu, i voldria llegir
una petita part. On diu “segons estudis recents, el desbordament que pot suposar el
combinar adequadament treball i família, no només afecta directament la persona en
forma d’estrés, insatisfacció laboral i personal, menor rendiment i dedicació, etc, si no
que té conseqüències negatives per a l’empresa, ja té tota la situació que viu el
treballador o treballadora, repercuteix de manera directa en la seva productivitat i en la
seva actitud, i capacitat davant les tasques diàries que du a terme”. Jo, senyor
COLOMÉ, amb aquestes asseveracions, quan es tracta de portar endavant una vida
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familiar i educar uns fills, i tirar endavant una família, em sento menyspreada. És igual
que aquestes mocions siguin a nivell de Catalunya, jo a nivell de persona, penso que, ni
ja l’estrés per portar endavant una família, ni la capacitat de treballar d’una persona, es
pot veure afectada per això. Pot canviar molt, però les persones mantenim moltes
actituds, i els fet de tenir un fill, i cuidar d’aquest fill, no vol dir ni que estiguis plena
d’estrés, ni que rendeixis menys a l’empresa.
Finalitzades les intervencions, la PRESIDÈNCIA dóna pas a les votacions:
SOTMESA a votació la proposició, és aprovada per sis vots a favor dels regidors del
grup municipal CiU, deu abstencions dels regidors dels grups municipals PSC-PM,
ERC-EV-AM, PP i el regidor senyor FERRAN JIMÉNEZ, i per tant, amb el quòrum
legal.
RE núm. 2008/9452 de 14 d’octubre de 2008
Moció sobre el sistema de finançament local que presenta el grup de CiU al Ple
d’aquesta Corporació.
ATÈS que el finançament dels Ajuntaments de Catalunya és clarament insuficient per
tal de poder assumir tots els seus serveis i competències i que és urgent una reforma del
sistema de finançament local per tal de resoldre aquestes deficiències.
ATÈS que en aquests moments s’està promovent una reforma del sistema de
finançament local.
ATÈS que també s’està en un procés de reforma del sistema de finançament de la
Generalitat de Catalunya, que després ha de reportar un increment de la participació dels
ens locals en el finançament de la Generalitat.
ATÈS que, des del govern espanyol s’estan incomplint els terminis i els preceptes
establerts en l’Estatut de Catalunya.
ATÈS que es considera urgent que aquests dos processos acabin de forma positiva i en
breu.
ATÈS que el passat dia 10 de setembre l’Associació Catalana de Municipis i
Comarques, i la Federació de Municipis de Catalunya, van presentar una declaració
conjunta sobre el finançament local i autonòmic, que fonamentalment demana la millora
del finançament dels ens locals, i dóna suport al Govern de la Generalitat i les forces
amb representació parlamentària en el seu procés de negociació amb el Govern espanyol
pel nou finançament de Catalunya i demana, una vegada aprovat el model de
finançament autonòmic, la creació d’una Comissió mixta Generalitat-Governs Locals
per tractar de manera específica el finançament dels ens locals.
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El grup municipal de CiU proposa al Ple la presa dels següents
ACORDS:
Primer.- RECLAMAR el compliment dels terminis i preceptes establerts en l’Estatut de
Catalunya respecte al finançament de la Generalitat.
Segon.- MANIFESTAR la necessitat d’avançar en una reforma estructural del
finançament local, en defensa de la suficiència i l’autonomia en el finançament dels
serveis públics locals, autonòmics i del conjunt del sistema, que també incorpori
mesures per a mantenir l’equilibri dels pressupostos públics de les corporacions locals
en el marc de la Llei d’Estabilitat Pressupostària.
Tercer.- DECLARAR que aquesta negociació ha de ser independent i no vinculada a la
negociació del sistema de finançament autonòmic, per tal que no s’instrumentalitzi
l’esmentada reforma local per minimitzar el finançament autonòmic.
Quart.- COMUNICAR els presents acords a la Generalitat de Catalunya, als grups
parlamentaris del Parlament de Catalunya, a l’ACM i la FMC.
Al no produir-se intervencions, la PRESIDÈNCIA dóna pas a la votació:
SOTMESA a votació la proposició, 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.
RE núm. 2008/9453 de 14 d’octubre de 2008
Moció per a la supressió de la limitació als complements autonòmics de les pensions no
contributives que presenta el grup de CiU al Ple d’aquesta Corporació.
L’Estat Espanyol en exercici de la seva competència exclusiva sobre la legislació bàsica
i règim econòmic de la Seguretat Social ha establert una sèrie de prestacions
econòmiques que venen determinades en funció del temps i l’esforç de cotització o bé,
en funció d’uns mínims que es consideren imprescindibles, mínims que són iguals per a
la totalitat dels ciutadans de l’Estat, i que no recullen en cap cas les diferències de
costos de vida que hi ha en els diferents territoris de l’Estat.
Catalunya, en exercici de la seva competència exclusiva en matèria de serveis socials,
va establir un conjunt de prestacions que tenen com a finalitat donar el suport adequat a
totes les persones que ho necessitin per tal que puguin atendre les seves necessitats
bàsiques. Així es van establir prestacions econòmiques de caràcter social per als
beneficiaris i les beneficiàries de les pensions de viduïtat que, pel fet de ser les més
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baixes de tot el sistema contributiu de pensions, pretenien evitar als seus beneficiaris el
trobar-se en situacions properes o per sota del llindar de la pobresa, impròpies d’una
societat del benestar. També es van establir complements cap els preceptors de
prestacions no contributives. Aquest exemple fou seguit també per d’altres comunitats
autònomes.
Aquesta pràctica que feien les comunitats autònomes en ús de les seves competències, i
permesa expressament per la jurisprudència del Tribunal Constitucional, es va veure
molt dificultada després de l’aprovació de la Llei 52/2003, de 10 de desembre, de
disposicions específiques de la Seguretat Social, que prohibia la pràctica duta a terme
fins aquell moment per la Generalitat de Catalunya, i d’altres comunitats, de
complementar les pensions que eren més baixes.
Amb l’aprovació de la Llei 4/2005, de 22 d’abril, sobre efectes a les pensions no
contributives dels complements atorgats per les Comunitats Autònomes, s’intentava
reconduir, per bé que parcialment aquesta indesitjable situació. Així d’acord amb
aquesta normativa es concedia a les comunitats autònomes la possibilitat d’establir
complements a les pensions, però aquesta possibilitat quedava limitada a les pensions
no contributives i el complement a atorgar es limitava a un 25% de l’import, en còmput
anual, d’aquests pensions.
Aquesta limitació ha tingut efectes en el desenvolupament legislatiu fet a Catalunya en
matèria de protecció a les persones més necessitades. Així, aquesta limitació va haver
de ser contemplada en la Llei catalana 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de
caràcter econòmic, concretament a la Disposició Transitòria Novena, així com a l’article
25 del Decret 123/2007, de desplegament de la Llei.
Aquesta limitació perjudica notablement els preceptors de prestacions no contributives
de Catalunya ja que com a molt a l’any 2008 podran percebre un total de 410.55 €/mes
mentre que l’indicador de Renda de Suficiència per al 2008 ha quedat fixat en 552.44 €
al mes, indicador que se suposa que és el que mesura el nivell mínim d’ingressos que
permet portar una vida digna.
És per aquest motiu que cal permetre que les Comunitats Autònomes, en l’exercici de
les seves competències, puguin establir sense cap topall ni límit els complements de les
pensions no contributives que considerin oportuns i que aprovin els seus respectius
governs o parlaments.
En relació als antecedents exposats els sotasignats proposem al Ple l’adopció dels
següents
ACORDS:
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Primer.- INSTAR al Govern de la Generalitat que promogui la modificació de la
legislació estatal per tal de suprimir la limitació dels complements autonòmics de les
pensions no contributives, de manera que:
Es modifiqui l’apartat 2 de l’article 145 de la Llei General de la Seguretat Social, text
refós aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/1994, de 20 de juny, que quedi redactat de
la manera següent:
“Les quanties resultants de l’establert en l’apartat anterior d’aquest article, calculades
en còmput anual, són compatibles amb les rendes o ingressos anuals que, en el seu cas,
disposi cada beneficiari, sempre que els mateixos no excedeixin del 25 per 100 de
l’import, en còmput anual, de la pensió no contributiva. En cas contrari, es deduiran de
l’import de la pensió no contributiva la quantia de les rendes o ingressos que
excedeixin d’aquest percentatge, llevat allò que disposa l’article 147 i excepte les
ajudes que en l’exercici de les seves competències puguin establir les Comunitats
Autònomes en benefici dels pensionistes residents en les mateixes”.
Segon.- COMUNICAR l’adopció d’aquests acords al Parlament de Catalunya, al
Govern de la Generalitat, al departament d’Acció Social i Ciutadania, al Govern
Espanyol, a l’ACM i la FMC.
Al no produir-se intervencions, la PRESIDÈNCIA dóna pas a la votació:
SOTMESA a votació la proposició, 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.
14.- PRECS, PREGUNTES I PROPOSCICIONS.- 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.
Inicia el torn el senyor ALCALDE dient: Tenim alguna pregunta per escrit? Varem
declarar la nostra incompetència per tractar aquest tema. Tal i com ho dit, no som
competents per decidir aquest tema. És un tema jurídic, no és un tema polític. Ja que
parlem del tema podríem aprofitar per preguntar a la senyora NÚRIA CLAVERIA
quina és a seva situació dins d’Unió Democràtica. Sabem que té un expedient obert i
que l’han expulsat d’Unió Democràtica, i això hi té molt a veure per que en el moment
que s’emeten judicis de valor sobre temes que són purament jurídics, es qualifica de
trànsfuga, doncs podem qualificar a la senyora Núria Claveria també de trànsfuga. Això
és una pregunta, en farem més.
Tenim una pregunta del grup municipal de Convergència, en la qual es pregunta sobre
la situació de la policia local, i sobre la situació del caporal Alfons Díaz, que és antiga, i
que ara aprofitarà per contestar el Regidor de Governació, Josep Randos.
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Perdó, si tenen preguntes orals, els recordo que disposen de cinc minuts, tal i com marca
el reglament orgànic municipal, per fer totes les preguntes.
El regidor senyor COLOMÉ formula la següent pregunta:
Primera.- El proper nou de desembre es fa la presentació del nou servei d’autobús urbà
de Les Franqueses. Nosaltres evidentment hi estem totalment a favor, si es fa ben fet
evidentment, el que entenem és que no solucionarà els problemes, per que
veritablement el problema de la gent del nucli més poblat són els desplaçaments a
Granollers. El noranta-cinc per cent dels desplaçament es fan a Granollers, en fan a la
capital. Per tant, el què si interessaria és que amb l’Ajuntament de Granollers ens
poséssim d’acord, que fins ara nosaltres, no ho varem aconseguir, ni han volgut, per que
el transport urbà de Granollers, ja que arriba a Bellavista, també arribi a Corró d’Avall, i
arribi a Llerona. Però la meva pregunta és la següent: quin procés de selecció del
contractista de públic i lliure concurrència, s’ha fet per adjudicar el servei de transport
de bus urbà de Les Franqueses.
A continuació la regidora senyora NÚRIA CLAVERIA formula les seves preguntes:
Primera.- En quin estat d’execució es troba el tram que falta del Passeig fluvial des de
rotonda que s’està construint a la via Europa, fins a Grasses Vila. En aquests moments
s’ha acabat, o s’està a punt d’acabar tot el tram d’aquest passeig fins arribar a La
Garriga, des de Grasses Vila amunt, però queda aquell trosset que, si no recordo
malament, estava inclòs dins dels pressupostos d’aquest any, amb inversió, i no sé en
quina situació està.
Segona.- En quina situació està l’inici de la construcció del CEIP de Bellavista, i del
CEIP de Corró d’Avall. I felicitar-nos per l’inici de l’IES, que semblava que no podia
arribar mai, però que ja ha arribat i sembla que van a bona marxa.
El regidor del grup municipal CiU, senyor MARTÍ ROSÀS, formula la següent
pregunta:
Primer.- Quin és el pressupost per redactar el nou Pla General Urbanístic de Les
Franqueses. Ja que ha sortit a la premsa i ha sortit un número molt exagerat, que ens
diguin quin és el real pressupost que conten que costarà la revisió d’aquest Pla General.
Acte seguit, el senyor JOSEP MARIA DIA formula les següents preguntes:
Primera.- Aquest dissabte passat es va fer la nit de l’esport, s’ha canviat d’ubicació.
Llavors, la pregunta és la següent: Quin és el cost que representa el fet de celebrar
aquest any la nit de l’esport al pavelló municipal, i el per què d’aquest canvi.
Segona.- Quantes sol·licituds s’ha presentat pels pisos de protecció oficial en règim de
lloguer.
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Seguidament, el regidor FERRAN JIMÉNEZ exposa les seves preguntes:
Primera.- Jo voldria saber per què els joves del nostre municipi, quan han de rebre
informació i fer els tràmits pels ajuts pels arrendaments de la seva vivenda habitual, no
poden anar a Granollers per que no els atenen, i han d’anar a Barcelona. Voldria saber
per què aquests discriminació respecte en d’altres poblacions, i que els joves s’hagin de
desplaçar fora del què hauria de ser un àmbit natural.
Segona.- Voldria demanar com està el tema que es va suscitar en l’anterior Ple amb el
tema dels cementiris parroquials i municipals. A veure si ja s’ha arribat a un acord i ja
s’ha establert com ha de funcionar tot aquest tema.
El senyor FERRAN JIMÉNEZ continua amb la intenció de fer un aclariment, i diu:I
aquesta no és una pregunta però per diferents comentaris encara que sigui “soto vocce”
crec que tinc l’obligació avui, sobretot pel públic assistent que hi ha aquí de donar una
explicació del fet per que jo en aquest moment, en principi no estic amb el grup de
Convergència i Unió. És evident que el grup municipal de Convergència i Unió tindrà
vigència fins a final de la legislatura. Això és així per que en el seu moment ens varem
presentar a unes eleccions, i per tant, es va anar emparats en aquestes sigles. El què no
entraré és a fer cap comentari de les situacions que m’han dut de forma general a
prendre aquesta decisió, molts de Vostès ja les coneixen i no caldria que les tornés a dir.
El què si que els puc dir és que evidentment, l’únic representant que hi ha en aquest
moment en el Consistori d’Unió Democràtica de Catalunya sóc jo. Per tant, sí que
podran utilitzar el nom de Grup municipal de Convergència i Unió, no m’hi podreu
posar, però jo sempre tindré l’autoritat per poder dir que l’únic representant d’Unió
Democràtica de Catalunya a Les Franqueses del Vallès en aquest moment, en l’àmbit
municipal, sóc jo. I només volia fer aquest aclariment.
El regidor de Seguretat Ciutadana, senyor JOSEP RANDÓS respon a la pregunta
formulada pel grup municipal de CiU i presentada per escrit: Jo respondré a les
preguntes que ens feu sobre el caporal Alfons Díaz. Doncs no és cert el que dieu dels
expedients que no varem fer cas, sí que varem fer cas i varem valorar-ho, varem decidir
que era el més adient el què varem fer. Sobre l’altre pregunta sobre el funcionament del
cos de la policia, us volia dir que és evident que cal reestructurar l’organització de la
policia local, adaptant-la a les necessitats actuals. És a dir, adaptar l’organigrama
orgànic i funcional a els demandes actuals de servei. Des del 1998 han passat per la
Policia Local cinquanta-tres persones, d’elles la majoria han marxat a altres cossos
policials, sense tenir el curs de capacitació. És a dir, han estat fent de policies al carrer,
sense la formació necessària i sense el lligam administratiu previst. A tall d’exemple,
segona la memòria del cos, el 2006 només set agents de la Policia Local eren
funcionaris de carrera, com haurien de ser tots segons estableix el reglament orgànic. És
normal que marxin. La plantilla d’agents no ha tingut ajust a l’important increment
demogràfic i econòmic de Les Franqueses. Gairebé es mou sempre per sota dels vint
agents durant més de vuit anys. Des del 2000, el nombre d’agents que es mantenen en
plantilla sense el curs bàsic de formació policial és una dada a tenir en compte. El 2006,
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de disset agents, deu encara no tenen el curs i porten anys fent de policies al carrer. Són
molts els anys anteriors en què només un agent és enviat a rebre aquesta mínima
formació, quan nosaltres, en un any, n’hem enviat quatre de cop, cosa que heu fet
vosaltres en quatre anys. És necessari continuar amb l’augment de la plantilla de
policies, tal i com es recollirà en els pressupostos del proper any, on es contemplarà la
creació de quatre noves places. Cal fer esment de la possibilitat que ofereix la legislació
i que està sent utilitzada per moltes corporacions locals d’incorporar al cos de la Policia
Local, a funcionaris en actiu d’altres forces cossos de seguretat, reduint
considerablement temps i possibilitant que l’actual situació es normalitzi. És a dir, que
totes els policies locals de Les Franqueses realitzin el degut curs de formació. Sobre
l’estructura del cos, i tenint en compte les futures reformes legals, es crearà i es farà
l’oportuna oferta pública de la figura del sergent. És necessari, doncs podria dir-me algú
dels presents quan ha tingut l’Ajuntament de Les Franqueses un sergent? Mai l’heu
volgut contractar. En relació a les hores extraordinàries, això no m’ho pregunteu però
ho he vist en una revista que heu publicat, que, llegeixo textualment “hi ha mesos en
què es paguen uns vint mil euros en hores extres per la manca d’efectius i per la
desorganització en la gestió dels recursos”. Sobre això volia dir, que aquesta any són
quatre els agents que estan realitzant el curs a l’escola, i ho dic per que algú podria
pensar que això hauria de comportar un increment en hores. Doncs no és així, s’ha reincorporat agents en actiu d’altres plantilles, que coneixen la realitat del nostre
municipi, i de gran vàlua professional. De forma que les dues baixes sobrevingudes han
estat cobertes i alhora han fet innecessària la provisió de les dues places ofertades en
l’acord de juny. Doncs d’aquesta manera, tenim al carrer des del primer dia amb la
formació i a sobre amb experiència, quatre policies nostres. La comparació pel què fa
les hores extres no és allò que dubtes. M’he permès treure un escrit. Això són els últims
sis mesos, del juny a l’octubre de l’any passat, si ho volen veure després ho passo, està
firmat per l’antic regidor Ramírez, que lamento que no sigui aquí, i en els últims sis
mesos, va haver-hi una despesa de noranta-tres mil euros en hores extres. Aquests són
els últims sis mesos nostres, on ens recrimineu que hem gastat vint mil euros en hores
extres, i en els últims sis mesos n’hem gastat seixanta-nou mil. Hem gastat vint-i-tres
mil euros menys en hores extres. Vull dir, no entenc com enganyeu a la gent dient que
per falta de recursos, gastem més hores extres. Fruit de mantenir, mandat rere mandat,
una plantilla policial reduïda, insuficient, sense una estructura sòlida, i per dir-ho clar,
en estat de pràctiques. Sort del bon fer i de la professionalitat dels agents i caporals que
han superat amb la seva dedicació, la seva desídia. I per acabar, amb tot això, el què vull
dir és, si us plau, amb la Policia no feu un cavall de batalla, i deixeu treballar els
professionals, i no mentiu als ciutadans de Les Franqueses. Gràcies.
El senyor ALCALDE continua amb les respostes a les preguntes formulades, i dóna
contesta al senyor Colomé que ha preguntat sobre el nou bus urbà de Les Franqueses:
M’alegro senyor Colomé que Vostè aplaudeixi la inauguració d’aquesta nova línia
d’autobús al municipi, i que digui que aposta per això, per que quan la inaugurem
d’aquí a un parell de setmanes, serà la primera intervenció, la primera innovació, el
primer progrés que hi haurà hagut en transport públic des de l’any 1995. És a dir, des de
l’any 1995 fins a l’any 2008, no s’havia fet cap inversió, cap aposta, cap voluntat

Ple 27 11 08 – pàg. 55

política en transport públic. Tenim el mateix sistema d’autobusos, i m’estic referint al
transport entre els nuclis del municipi i Granollers, en autobús, no s’havia fet cap
aposta. Els estic dient que el sistema d’autobusos era el mateix el 1995 que el que tenim
ara. No facin com al pati de l’escola d’agafar-se les paraules... És veritat o no és veritat
que no hi ha hagut cap progrés en transport públic a través de l’autobús al municipi. La
nostra voluntat política, i així ho hem manifestat sempre, abans de governar i quan
estem governant, és fer una aposta clara per aquest model de transport. De manera que
tenim quatre línies d’actuació amb transport a través de l’autobús que portarem a terme.
Dues ja s’estan fent. Una és el conveni que hem fet amb d’altres Ajuntaments per
acompanyar els joves a les nits de Festes Majors i de Festes assenyalades al seus nuclis i
dels nuclis a les festes. L’altre és aquesta línia que inaugurarem ara, ...facin el favor de
callar si us plau per que estic parlant, li ha quedat clar senyor Torné? Doncs li prego que
estigui callat, per que quan Vostè parla, estem calladets els altres. Deia que tenim quatre
línies d’actuació en transport urbà a través de l’autobús, ja n’he explicat dues, i les dues
següents, que ja estem en contactes amb el transport metropolità de Granollers és que
aquest transport que ara, en aquests moments, va per Bellavista i va a Canovelles i va a
Granollers, doncs arribarà a Corró d’Avall. No puc posar la data per que hem d’acabar
de tancar les negociacions però, allò que quan Vostè ha reconegut senyor Colomé, no
han aconseguit en molts anys, espero que ho podrem aconseguir en breu. I la quarta
línia d’actuació també és que l’autobús també arribi als Polígons de Llerona. Per tant,
els treballadors que treballen al nostre municipi també se’n puguin beneficiar i tinguin
una certa connexió amb determinades línies de tren. Aquesta és la nostra proposta en
transport públic a través de l’autobús que com he dit, en tretze anys no s’havia
modificat.
Ens preguntaven sobre l’adjudicació, si ara hi vaig, no es posi nerviós. L’hem hagut
d’adjudicar a una empresa que hi ha, que és l’empresa Sagalés, que és la que realitza tot
el transport ordinari a la comarca, per que era una empresa que ja feia la línia
interurbana de Granollers fins a Cànoves, passant per Corró d’Amunt, i d’aquesta
manera ens podíem beneficiar del cinquanta per cent de subvenció que s’oferia des del
departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat. Si ho hagués
agafat qualsevol altre empresa que ho dubto molt, per que no en treballen més a la
comarca, doncs no ens haguéssim pogut beneficiar d’aquesta subvenció per que no es
podria incloure en aquestes línies que ja existeixen actualment. I aquesta és l’explicació.
Seguidament el senyor ALCALDE dóna resposta a la primera pregunta formulada per la
regidora Núria Claveria sobre l’estat d’un tram del Passeig fluvial: En quant el camí de
Llerona és veritat que hem d’acabar aquesta actuació, el dia 16 de desembre
inaugurarem el tram que va des de La Garriga fins a Llerona. Com Vostès molt bé han
dit, la rotonda de Llerona també entre en funcionament, tot i que no està inaugurada, i
ens queda pendent aquest tram a nivell tècnic jo no li puc contestar quan estarà, però
evidentment que es farà.
El senyor ALCALDE respon a la segona pregunta formula da per a senyora Núria
Claveria sobre els CEIPs: En quant el CEIP Bellavista, el CEIP de Corró d’Avall i
l’IES, tenim el compromís i la voluntat de la Generalitat de que el curs proper pugui

Ple 27 11 08 – pàg. 56

començar les classes al nou Institut de Corró d’Avall de Les Franqueses del Vallès,
també s’han compromès i hem de veure com evolucionen les obres al nou CEIP de
Bellavista, anomenat ara provisionalment “Les Franqueses dos”, i aquest Ajuntament ha
assumit el repte que, evidentment no té totes les competències ni les potestats, però ha
assumit el repte també d’iniciar el curs en una propera instal·lació, en un proper edifici,
el CEIP ara anomenat “Les Franqueses un”, però que ja té un nom que encara no s’ha
fet públic per que s’ha fet a través d’un procés participatiu que es dirà aquesta dissabte
en una festa que se celebrarà en aquest CEIP, i que a partir d’aquest dissabte ja tindrà un
nom aquest CEIP anomenat “Les Franqueses un”, i que esperem i estem treballant molt
intensament per que aquest Ajuntament pugui fer el que no van fer Vostès, que és dotar
d’unes parets un CEIP que ara no les té. Encara les té de cartró o de fusta, o no sé de
què.
El senyor ALCALDE continua, responent ara a la pregunta formulada pel senyor Martí
Rosàs sobre el pressupost del nou Pla General: És veritat que les informacions que han
sortit a la premsa no tenen cap fonament, no sabem d’on les han tret, si se les han
inventat, no ho sabem. Evidentment, que la redacció del Pla General, no es fa en un any
ni en dos, i en aquests moments estem treballant la partida que utilitzarem en el
pressupost del 2009, que està al voltant d’entre cent i cent-cinquanta mil euros, però
s’han de matisar partides, s’han de matisar conceptes, i per tant aquesta és la part que li
puc dir que és el treball que desenvoluparem durant l’any 2009, i que ja veuran Vostès
d’aquí a quinze dies quan aprovem de forma provisional els pressupostos.
El senyor ALCALDE respon a la primer pregunta formulada pel senyor Josep Ma Dia
referent a la Nit de l’Esport: El canvi que s’ha produït aquest any és per dos motius. El
primer, ens semblava que una festa tant important per al municipi, tant participativa i
amb tantes entitats, una de les fetes més importants que es fan al municipi, era un error
celebrar-la fora del municipi. Per tant, aplaudim la proposta de l’Àrea d’Esports, del seu
regidor Josep Badia, de tornar la festa al municipi, ens sembla que no més a nosaltres, si
no que a tots els participants va agradar molt que una festa tant assenyalada no
haguéssim d’anar a fer-la a Granollers, si no que la féssim a Les Franqueses, i amb una
millora ostensible de la festa, de les actuacions, dels presentadors i etc., s’han reduït
despeses. Jo aquí no tinc els números al cap, però ha sortir més bé per que hem fet un
servei de càtering que va agradar a tothom, i s’ha pogut fer una gran festa millorada, i a
més a més, a casa. I des d’aquest punt de vista, si vol veure els números, els podrà
consultar al Patronat d’Esports.
A continuació el senyor ALCALDE respon a la segona qüestió presentada pel senyor
Josep Ma Dia sobre el número de sol·licituds dels pisos de protecció oficial del carrer
Miquel Martí i Pol: això sí que ho sé de memòria per que avui hem tancat les
sol·licituds, aquesta tarda a les sis que tancava l’Ajuntament, s’ha tancat el període
d’inscripcions pels habitatges de protecció oficial, i s’ha tancat a setanta-vuit
sol·licituds, que immediatament he signat jo com a Alcalde de la Corporació, i s’han
tramès ja cap a Barcelona per poder fer l’adjudicació, per que és una adjudicació que
depèn de l’empresa publica ADIGSA, en funció de que tothom compleixi els requisits.
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D’aquestes setanta-vuit sol·licituds, per a quaranta-sis habitatges, per que en principi, sí
són quaranta-vuit però ens van oferir la possibilitat, quan varem visitar la seu
d’ADIGSA a Barcelona, de fer una reserva de dos habitatges per casos urgents dins del
municipi de desnonaments, de temes de maltractaments, etc, de disposar d’aquesta
possibilitat, i així ho varem fer. Aleshores, dos d’aquests habitatges quedaven reservats
per temes d’aquests. No, això no estava pactat abans. Això ens ho van oferir a nosaltres,
senyor Torné. I ens va semblar una bona proposta. En aquests moment, senyor Rosàs, li
deia que tenim setanta-vuit sol·licituds, per quaranta-sis habitatges. No tenim clar que
totes puguin complir els requisits, per tant, pot ser que siguin menys.
Acte seguit, el senyor ALCALDE dóna resposta a la primera pregunta formulada pel
Regidor d’Unió Democràtica de Catalunya, senyor Ferran Jiménez, sobre els tràmits
dels joves pels arrendaments: Realment ho ignoro. De veritat, és tot l’assessorament del
departament d’habitatge això. Doncs en tot cas en podem parlar més en calma i aquest
Ajuntament, i jo com a Alcalde, signarem una carta per facilitar aquesta feina. També li
he de dir que estem posant en marxa l’Àrea de Participació Ciutadana, tenim la regidora
Gisela Santos , que a part de que crearem l’Oficina Municipal d’Informació al Ciutadà, i
una sèrie de serveis d’atenció a la ciutadania, penso que és un tema que, fins i tot, ens
agradaria poder fer des del propi municipi o adreçar aquests joves i a tots els ciutadans
des del propi municipi, per que puguin solucionar aquests problemes.
I finalment, el senyor ALCALDE respon a la segona i última pregunta presentada pel
senyor Ferran Jiménez sobre els cementiris: Sabem que és l’última pregunta que s’ha
fet, i que sabem que entre el públic hi ha persones molt interessades en aquest tema. Puc
anunciar en aquest moment que l’Ajuntament de les Franqueses serà una Ajuntament
avantguardista i innovador, i bastant singular en aquest tema, en el sentit que tots els
títols de nínxols que s’hagin concedit abans de la cessió dels cementiris a l’Ajuntament,
i que per tant, que tinguin la condició en el seu contracte de perpetuïtat, seran retornats
als seus propietaris a perpetuïtat com una propietat privada seva. No així, els que va
construir l’Ajuntament amb posterioritat a la cessió de la gestió dels cementiris, de les
parròquies, en aquest Ajuntament. Però si els que, amb anterioritat, corresponien a una
propietat privada que no té per què perdre’s per aquest conveni. La redacció d’aquest
conveni està molt endavant, i demanaria als interessats que es posessin en contacte amb
l’Àrea de Secretaria d’aquest Ajuntament per poder consultar els seus punts, tot i que hi
ha algun entrebanc. Sabeu que teniu un municipi amb una riquesa de pobles i amb una
gran diversitat, això vol dir que tenim quatre cementiris al municipi, i que la gestió
d’aquests quatre cementiris o la proximitat correspon a diferents capellans i mossens, i
en aquests moments, la majoria dels mossens estan d’acord amb la proposta municipal,
que vol dir que tornem als seus propietaris aquells nínxols que eren de la seva propietat
abans de que passés a ser una gestió municipal, però algun cas en que el mossèn no li
sembla bé que ho tornem a uns i a altres no. Tampoc ens sembla just que aquests que ha
construït l’Ajuntament, però sí que ens sembla just que aquells que ja tenien un títol de
propietat i constava així en el contracte, puguin retornar als seus propietaris. Jo m’he
posat la medalla com a Ajuntament, però tenim ciutadans o en aquest cas ciutadanes,
que han lluitat per aquest tema. Penso que fent-se escoltar i expressant que consideraven
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que tenien raó per que jurídicament tenien un document que els acreditava, i penso que
el mèrit és d’aquestes persones que han lluitat per allò que creien seu, i que nosaltres
com a Ajuntament, l’única cosa que hem fet és dir que no volíem jugar patrimonialment
amb una cosa que està molt lligada a la vida de les persones, i en aquest cas a la mort, i
per tant el record dels éssers estimats, i que amb això no teníem cap voluntat
patrimonial, i per tant ens semblava que el més correcte políticament, i també ètica i
moralment era retornar-lo als que es consideraven legítimament propietaris.
Acte seguit, el senyor ALCALDE dóna pas a les intervencions del públic, i dóna la
paraula al senyor COLOMÉ: L’únic que m’agradaria que tinguéssiu en compte, que hi
ha gent que ja ha pagat i que a aquesta gent que també té títols de propietat, com és el
meu cas, jo no he pagat, per que fa trenta-cinc anys que sóc propietaris, però aquesta
gent que ha pagat, em consta que a Corró d’Amunt n’hi ha algun, si a un se’ls fa una
cosa, en aquells se’ls retornin els diners.
Respon el senyor ALCALDE: Evidentment que si.
Pren la paraula el senyor FERRAN GONTÁN: Permet-me sobre aquest tema, com va
sortir a la llum l’últim dia, vaig estar indagant. Hi ha un problema afegit que suposo que
ja el coneixen, que és el fet que els títols de propietat una vegada que es van tramitar els
primers enterraments, es van quedar aquí a l’Ajuntament i s’ha d’acabar de buscar el
registre dels que en tenen la propietat, per que es va cedir a l’Ajuntament i no apareix.
No sé si ha aparegut ja senyor Secretari? Però això s’hauria de tenir en compte, per que
hi ha títols que es van quedar aquí a l’Ajuntament.
Respon el senyor SECRETARI: ...tota la plantilla a buscar-ho “full time”, però vull dir
que no surt, de moment no surt. Però no vull alarmar a ningú.
El senyor ALCALDE demana si algú del públic vol fer alguna intervenció.
(...)
Pren la paraula el regidor de Convergència i Unió, senyor FRANCESC TORNÉ i diu:
Només dir-li una cosa, per que si no ho sap, potser la pena que ho sàpiga, jo no vaig
signar cap conveni ni amb el Bisbat ni amb els mossens de Corró d’Avall i de Corró
d’Amunt. Per tant, jo no en sóc, subsidiàriament si, però no en sóc responsable de la
signatura d’aquest convenis. Jo n’he entrat l’any 1995 i n’he sortit aquest any, per
aquesta moció de censura. L’únic que he fet ha estat gestionar el que realment hi havia, i
amb els documents que hi havia, però els convenis signats entre les parròquies i
l’Ajuntament, això es va signar amb l’anterior Ajuntament del Ricard València. Jo
malauradament, encara que li pugui donar totes les explicacions del món, això ha seguit
un procediment administratiu de l’Ajuntament, mai polític. Tot el què hi ha escrit, i si
vol les dates, les pot consultar a l’Ajuntament, no han estat mai fetes per mi. Per tant,
em sap molt de greu, per que és pel seu desconeixement, però jo la gestió d’aquests
convenis i la posterior gestió dels cementiris, no les he fetes jo, ni les normatives del

Ple 27 11 08 – pàg. 59

cementiri. Jo he trobat fets aquests acords i aquestes gestions, i l’únic que realment he
estat és President de la Corporació, però mai canviant ni fent cap normativa de
cementiris com Vostè m’està acusant. Suposo que explicant-li això, Vostè reaccionarà o
es vindrà a mirar els documents o em demanarà disculpes, per que una altra cosa no
entendria que Vostè tingués alguna cosa contra mi, que jo no li he fet res.
El senyor ALCALDE manifesta: En aquest cas, perdoneu-me, però em sembla que té
raó el senyor Torné. Al senyor Torné se li poden atribuir moltíssimes responsabilitats en
quant a la gestió, però aquesta no. En aquest cas, és una situació que es trobava així.
L’important en aquest cas, nosaltres hem mostrat la voluntat de solucionar-ho, però
aquet model de gestió el trobem en aquest municipi i el trobem a tots els municipis, per
tant aquí si que nosaltres hem fet l’esforç per dir que si algú considera que això és
legítimament seu per que té un document que ho acredita, nosaltres com a
Administració no mostrem la voluntat de quedar-nos-ho. Penso que tampoc se li ha
d’atribuir una responsabilitat en aquest cas que potser no té. D’altres ja dic que sí, però
aquesta no.
(...)
Continua el senyor ALCALDE: Jo intentaré explicar-li molt breument, i després parlarà
el senyor Gontán. Històricament, la gestió dels municipis estava en mans de l’Església,
de la Parròquia, i històricament hi ha hagut un procés que ha succeït a tots els
municipis, a través del qual l’Ajuntament, com a municipi, ha assumit aquestes
competències i s’ha establert un model de contracte que ha succeït això. I ha estat una
època i un temps que això ha funcionat així. Nosaltres com a Govern municipal ens ha
semblat que la seva demanda era legítima i hem actuat segurament una mica lluny del
què era normal. Evidentment, la gestió continuarà sent municipal i es cobraran les taxes
de manteniment, però és diferent això que la propietat pròpiament dita que és una cosa
la que Vostè té dret, i per això hem pres aquesta decisió. També trobo molt legítim que
Vostè continuï amb el contenciós que ha posat, però també em sap una mica de greu que
la meva paraula que li dic que tornarà a ser seu, tot i que mantingui i ha de mantenir,
penso jo, per que ha de tenir garanties del contenciós, però penso que ha de respectar i
ha d’agrair també que li manifestem aquesta voluntat, no per Vostè si no per tothom, em
sembla. (...) He dit que farem un conveni per tothom que tingui un títol de propietat o
l’hagi tingut. El sistema de gestió ha canviat, i dic que hi ha dos mossens dels tres que
hi ha al municipi que hi estan d’acord, quan el sistema de gestió ha canviat i
l’Ajuntament se n’ha fet càrrec, és una altre model de gestió. I aquetes persones mai
se’ls ha dit que tenen un títol de propietat, mai, i les persones que mai se’ls ha dit que
tenen un títol de propietat, ja saben a què s’atenien. M’explico? I és una situació molt
diferent. (Intervé una senyora des del públic, l’explicació de la qual, no s’entén). Doncs
potser és que no se l’han llegit en aquest cas, per que ho diu clarament. Però si ho
haguessin preguntat al funcionari que els atenia, és una funcionament normal a tot arreu.
En aquest hi ha també un conflicte legislatiu. En el moment en què un cementiri passa a
ser una dependència municipal, un equipament, hi ha una llei que permet que la cessió
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sigui per, abans era per setanta-cinc, ara és per menys de cinquanta, quaranta-nou si. Si
vol que encetem un debat sobre això, la convido un alter dia i fem un fòrum.
Pren la paraula el senyor FERRAN GONTÁN, i manifesta: amb les coses que va fer bé,
estaré content, per que “escaquejar-se” de les coses que ha fet malament, és d’un
“morro” absolut. Miri, Vostè sent Alcalde té la responsabilitat absoluta sobre tot. Vostè
sent Alcalde i parlo a títol personal, a mi el títol de propietat se me’l van quedar aquí, i
se’m va dir que a quaranta-nou anys, i que l’hauria de renovar. Vostè senyor Alcalde té
la responsabilitat sobre això. I com a mi, li ha passat a aquesta senyora i li ha passat a
altre gent. I encara estic esperant que respongui a aquesta senyora de què ha passat amb
la fossa comuna, on és? La responsabilitat és seva. Si s’”escaqueja” de lo dolent, espero
que s’”escaquegi” de lo bo.
(...)
El President aixeca la sessió, de la qual, com a secretari estenc aquesta acta.

