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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT

Caràcter: Ordinari
Data: 2 d'octubre de 2008
Horari: 20:00 a 23:30 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
JOSÉ RAMÍREZ ALAYA, regidor
NÚRIA CLAVERIA SOLER, regidora
JOSEP MA. DIA GRAU, regidor
FERRAN GONTÁN FERRER, regidor
JOSEP MUNUERA MÁÑEZ, interventor
LLUIS LLORET MUÑOZ, secretari
S’ha excusat:
ROSA COLOMÉ SOLER, regidora

1.- APROVAR ESBORRANY ACTA SESSIÓ ANTERIOR.- El Senyor PRESIDENT
obre la sessió i pregunta als senyors ponents si desitgen realitzar alguna esmena al
contingut de l’acta de la sessió anterior.
Pren la paraula el regidor del grup municipal CiU, senyor FRANCESC TORNÉ i
manifesta: a l’acta no hi ha reflectides les respostes a les preguntes, i hem demanat a
Secretaria que s’incloguin. Jo no sé si han revisat la gravació.
El senyor SECRETARI exposa: no van quedar gravades, ho lamentem. Per això
volíem demanar-li, si us plau...

Ple 02 10 2008 - pàg. 2

El regidor senyor TORNÉ replica: nosaltres només vam fer les preguntes, no les
respostes.
El senyor SECRETARI contrareplica: però vostè recorda perfectament què se li va
contestar, i l’Alcalde també. Si vostè formula la pregunta, ho faríem constar en acta.
El regidor senyor TORNÉ diu: l’únic que volia és que les respostes que es van fer, es
transcrivissin perquè hem trobat que només hi ha determinades preguntes. Algun
regidor nostre ha comentat que tampoc s’havien transcrit algunes de les seves
preguntes.
El senyor SECRETARI manifesta: durant tota la sessió vaig estar fer el seguiment si
aquest aparell de gravació funcionava, i així va ser, però curiosament, a l’hora
d’escoltar-ho, no han quedat reproduïdes algunes de les respostes. Vostè diu que les
preguntes sí però les respostes no. Jo pensava que avui vostè diria quines són les
respostes que troba a faltar...
El Senyor ALCALDE exposa: molt bé, em sembla molt correcte i molt lícita la petició
del senyor Torné. Penso que per fer-ho més àgil i per no perdre el temps, al final de
l’acta o en el moment en què vostè ho cregui convenient... Si hi ha hagut algun
problema tècnic, com diu el senyor secretari, que ha propiciat que no quedessin
gravades, nosaltres, evidentment, no tenim cap inconvenient en tornar a respondre les
preguntes. Si vostè formula per escrit les preguntes al secretari, demà mateix fem la
resposta. Triï vostè la forma. Senyor Torné, no és la primera vegada que hi ha un
problema tècnic, vostè ha estat Alcalde durant molt de temps i moltes vegades la
gravació no ha estat exacta, això pot passar. Si vostè hi veu coses estranyes... Jo li dic
que estem a la seva disposició per tornar-li a contestar les preguntes que vostè va fer.
Si vostè ho vol així, doncs ho farem. I si busca tres peus al gat, doncs busqui’ls.
El regidor senyor TORNÉ diu: només demano que es posi les respostes que es van fer
al Ple. No surten algunes de les nostres preguntes, i no surt cap resposta. Si falla la
gravació, el secretari o el funcionari que toqui ha de prendre nota per fer-hi, com a
mínim, un recull. El que no pot ser és que no hi hagi cap tipus de ressenya de la
informació que va passar a precs i preguntes. El problema és que no existeix la
transcripció d’aquest punt, no és que falti alguna cosa, és que no hi ha res, només dues
preguntes. La resta de tot el que va passar no està transcrit.
El Senyor ALCALDE diu: molt bé, doncs ja li encomano al senyor secretari que a
partir de demà esmenem aquesta errada. La solucionarem amb molt de gust.
El senyor SECRETARI manifesta: jo em vaig assabentar molt més tard de la sessió, és
a dir, mes i mig després de la sessió. I, és clar, jo en aquell moment, no recordava el
text de les preguntes ni les respostes. Si ho hagués sabut des del primer dia, jo
m’hauria posat.... No, no dic que sigui culpa de vostè. Deia que a mi no se’m va avisar
d’aquesta circumstància fins que va ser tard. Volia que també en quedés constància.
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El Senyor ALCALDE diu: en tot cas, l’acta de l’últim Ple no la passem a signatura.
Esmenarem aquesta errada tècnica, perquè com diu el secretari això passa als serveis
administratius que són els que escolten la gravació, ells no van ser presents al Ple i no
saben si una cosa s’havia dit o no. De totes maneres, em sembla que tenim més actes
per signar.

2.- DONAR COMPTE DECRET D'ALCALDIA.- El Senyor SECRETARI llegeix la
part dispositiva del Decret d’Alcaldia núm. 799/2008 de 4 de setembre:
ATÈS que el Ple de l’Ajuntament en data 24 de juliol de 2008 va adoptar, entre d’altres,
els acords següents:
“PRIMER.- APROVAR l’adhesió de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès a
l’Agrupació de Municipis Titulars del Servei de Transport Urbà de la Regió
Metropolitana de Barcelona (AMTU), a l’empara i en exercici del dret previst en
l’article 133 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.
SEGON.- NOMENAR com a membre representant d’aquest municipi al si de
l’Assemblea General de l’Agrupació de Municipis Titulars del Servei de
Transport Urbà de la Regió Metropolitana de Barcelona (AMTU), al tinent
d’alcalde senyor JOSEP BADIA TORRENTS.
TERCER.- NOTIFICAR aquests acords a l’Agrupació de Municipis Titulars del
Servei de Transport Urbà de la Regió Metropolitana de Barcelona (AMTU).”
TENINT EN COMPTE la conveniència de nomenar un representant d’aquest
Ajuntament per assistir a les reunions de treball de caire tècnic convocades
periòdicament per l’Agrupació de Municipis Titulars del Servei de Transport Urbà de la
Regió Metropolitana de Barcelona (AMTU).
En ús de les atribucions que m’han estat legalment conferides,
RESOLC:
Primer.- NOMENAR al senyor FRANCESC ESTEVE BALAGUÉ, Coordinador General
de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, com a membre representant d’aquest
Ajuntament a les reunions de treball de caire tècnic convocades per l’Agrupació de
Municipis Titulars del Servei de Transport Urbà de la Regió Metropolitana de
Barcelona (AMTU).
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Segon.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’Agrupació de Municipis Titulars del Servei
de Transport Urbà de la Regió Metropolitana de Barcelona (AMTU), al senyor
FRANCESC ESTEVE BALAGUÉ i al senyor JOSEP BADIA TORRENTS.
No es produeix cap intervenció en aquest apartat.

3.- DONAR COMPTE ACORD JUNTA DE GOVERN LOCAL.- El Senyor
SECRETARI llegeix la part dispositiva de l’acord de la Junta de Govern Local,
adoptat en la sessió de 31 de juliol de 2008:
PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL CONVENI DE CESSIO D'ÚS DELS
TERRENYS DE LA PARROQUIA DE SANTA MARIA DE LLERONA
ATÈS que és interès de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès i del Patronat
Municipal d’ Esports la promoció de l’activitat física i esportiva dels ciutadans i
ciutadanes del municipi, i
VIST que en data 28 de juliol de 2008 i amb l’objectiu indicat anteriorment, s’ha signat
un conveni amb el senyor Mn Joan J. Vallicrosa Maynou, Rector de la Parròquia de
Santa Maria de Llerona pel qual se cedeix a l’Ajuntament el dret d’ús de la finca núm.
2284 del Registre de la Propietat de Canovelles, tom 463, llibre 26 de Les Franqueses
del Vallès, de propietat de la mateixa Parròquia de Santa Maria de Llerona.
AQUESTA Alcaldia proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- APROVAR el conveni signat el dia 28 de juliol de 2008 amb el senyor Mn
Joan J. Vallicrosa Maynou, Rector de la Parròquia de Santa Maria de Llerona, pel
qual es cedeix a l’Ajuntament el dret d’ús de la finca núm. 2284 esmentada
anteriorment.
Segon.- NOTIFICAR aquest acord al senyor Mn Joan J. Vallicrosa Maynou, Rector de
la Parròquia de Santa Maria de Llerona, al Patronat Municipal d’Esports i al Consell
de Poble de Llerona.
La PRESIDÈNCIA obre el torn d’intervencions.
Pren la paraula el regidor del grup municipal CiU, senyor FERRAN JIMÉNEZ i
exposa: acabo de sentir ara que deien que era una cessió de part de la finca. Jo m’he
llegit el conveni i diu que és tota la finca, exceptuant els camins. Per tant, que quedi clar
que la cessió és de tota la finca registral, no d’una part.
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El Senyor ALCALDE diu: una cosa és la denominació del punt pròpiament de l’ordre
del dia, i una altra és el contracte que hem signat on això queda molt clar i molt detallat.
Com a finca registral, tanmateix, no és el total.
Intervé el senyor SECRETARI dient: el senyor Mossèn ens ha fet una observació en
aquest sentit, vol que corregim l’acord de la Junta de Govern Local perquè no és tota la
finca registral ja que ells es queden una part. Entenem que la cessió és de l’ús, i el que
es cedeix és només una part de la finca 2284.
El Senyor ALCALDE explica: perquè ens entenguem, hi ha la vivenda del Mossèn que
forma part de la finca, i altres dependències que no són d’ús públic.
El regidor senyor JIMÉNEZ diu: per tant, hores d’ara, aquest contracte no és vàlid.
El senyor SECRETARI explica: jo entenc que la delimitació del que es cedeix és
claríssima, hi ha uns plànols que acompanyen el conveni i hi ha una menció de
l’extensió de la finca i dels límits de la zona a cedir. A partir d’aquí, jo entenc que és
vàlid perfectament. Quan la Junta de Govern Local ratifica la signatura del conveni per
part del senyor Alcalde, doncs s’equivoca perquè esmenta que és tota la finca i quan el
senyor Mossèn rep la notificació de l’acord de la Junta de Govern Local, compareix a
l’ajuntament i ens fa aquest comentari, fins i tot amb escrit per registre d’entrada. I,
aleshores, ens adonem que té raó ja que no cedeix tota la finca. La pretensió no era,
evidentment, ocupar el que no s’havia parlat. En tot cas, és un matís de tipus jurídic que
ell ha volgut que es fes constar en l’acord de la Junta de Govern Local que passarem a
rectificació la propera setmana. Ara, entenc que era important donar-ne compte perquè
vostès tinguessin coneixement genèric de la cessió.
El regidor senyor JIMÉNEZ diu: és lògic, jo ja entenia que el Mossèn no cedia
l’església, etc. Però si hi ha una errada, s’hauria d’haver subsanat abans d’haver-ho
portat a Ple.
El Senyor ALCALDE manifesta: no parlem de l’església, parlem de la vivenda i del
casal parroquial. Hi ha parts, com el despatx propi del Mossèn, que, registralment,
formen part de la finca però que no es cedeixen a l’ús públic. Em sembla que està prou
clar.
El senyor SECRETARI exposa: volia deixar clar que el conveni és claríssim, no hi ha
cap errada en el conveni. El conveni és molt il·lustratiu del que es cedeix perquè va
acompanyat d’uns plànols. Deia que en el moment de ratificar-ho per Junta de Govern
Local, enlloc d’esmentar part de la finca 2284, es va dir el total de la finca. És un error,
si vol, infantil, de persona que no s’hi ha fixat prou, però, en cap cas, modifica el
conveni que és vàlid i entenedor per a tothom.

Ple 02 10 2008 - pàg. 6

El regidor senyor JIMÉNEZ diu: potser m’he expressat malament. Jo no volia dir que
no fos vàlid perquè ja està signat, però s’ha de rectificar perquè el senyor Mossèn
Vallicrosa ha vingut i li ha fet no sé quin comentari...
El senyor SECRETARI diu: jo també m’he expressat malament. S’ha de rectificar,
merament, l’acord de la Junta de Govern Local que ratifica el conveni, per ser l’òrgan
competent.
El Senyor ALCALDE manifesta: senyor secretari, deixem-ho estar perquè em sembla
que ja ha quedat prou clar que la casa del mossèn no és d’ús públic. Senyor Gontán, vol
dir alguna cosa?
Tot seguit, pren la paraula el regidor del grup municipal ERC-EV-AM, senyor
FERRAN GONTÁN i manifesta: avui és un dia en què ens hem d’alegrar perquè és un
conflicte que ha estat encallat anys i anys. Per fi! I em consta que el dia següent al de la
moció de censura teníem encarrilada la solució del conflicte. És una bona solució.
Durant una pila d’anys estarem amb una cessió d’ús que el poble de Llerona ho havia
demanat, posarem gespa artificial al camp de futbol, que era una antiga reivindicació i,
per tant, jo crec que, en aquest sentit, anem pel bon camí.
El Senyor ALCALDE diu: la meva intervenció havia d’anar en la mateixa línia.
A continuació, pren la paraula la regidora del grup municipal CiU, senyora NÚRIA
CLAVERIA i manifesta: com tots els meus companys, i com ha dit el senyor Gontán, i
com ja he expressat alguna vegada, estic molt satisfeta de que s’hagi arribat a aquest
acord amb el Mossèn, i que es posi la gespa artificial i que tot el poble de Llerona en
pugui gaudir finalment d’aquestes instal·lacions. Però la pregunta que jo faria és com
tenim, en aquests moments, la segona part del que representaria el camp de futbol? Que,
en principi, això ha de venir per un altre conveni perquè és de propietat privada.
El Senyor ALCALDE exposa: si no ho saben els espectadors, els hi explico: una part
del camp de futbol correspon a un altre propietari que no és el Mossèn de la Parròquia
de Llerona, sinó que és una finca colindant. Doncs estem parlant amb el propietari i les
coses van per bon camí. El fet que encara no haguem signat amb l’altre propietari és una
qüestió només de temps, en el sentit que podem començar a actuar i tenim el seu
beneplàcit i el seu permís. És un propietari que, com el mateix Mossèn, està molt dolgut
amb l’anterior equip de govern, manifesta que ha patit una clara persecució d’aquest
equip de govern a nivell personal. Quan entra a l’ajuntament, encara se li nota aquest
patiment personal per la persecució que ha patit per part d’aquests regidors que hi ha
aquí. Però, en aquests moments, està molt content del tracte i de com se li està atenent a
l’ajuntament. Va pel bon camí. La meva intervenció havia d’anar en la línia de la del
senyor Gontán i en la línia del que ha comentat el nostre regidor al Consell de Poble de
Llerona. Jo penso que ara vostès no han de posar pals a les rodes per una solució que
hem donat en qüestió de pocs mesos a una situació que vostès han tingut encallada
durant anys, amb una relació lamentable amb el Mossèn. Penso que haurien de ser una
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mica més humils i tenir una mica més d’honestedat per reconèixer que no ho han pogut
portar a terme.
La regidora senyora CLAVERIA diu: em sembla que en cap moment nosaltres estem
posant pals a les rodes, simplement, he fet la pregunta perquè em sembla que correspon.
Ara que vostè explica que aquestes converses amb l’altre propietari estan anant molt bé,
m’agradaria que ens digués de quin tipus de conveni s’està parlant, si és un conveni de
creixement urbanístic, és un conveni econòmic o de quin tipus.
El Senyor ALCALDE diu: no vegin coses... Ho dic perquè el senyor Rosàs, al Consell
de Poble de Llerona, també va dir que si donaríem algun creixement urbanístic. No, no
hi ha res d’això, és una imaginació seva. Amb el Mossèn s’ha arribat a un acord
econòmic, és propietari d’unes instal·lacions i, per tant, l’ajuntament li pagarà un
lloguer; doncs, de la mateixa manera, l’altre propietari, com a persona que cedeix
aquestes instal·lacions, se li pagarà un lloguer i no hi ha res més. Aquests són els pals a
les rodes que la gent de Llerona ja els hi ha dit que vostès hi posen, perquè s’inventen
coses sense cap fonament. No hi ha cap fonament en això, ho dic públicament. L’acord
amb l’altre propietari és un lloguer perquè ens deixi el camp de futbol, no vegin
fantasmes on no hi són. Ja ho han manifestat a Llerona i allà ja han quedat en evidència,
i ara ho manifesten aquí i tornen a quedar en evidència perquè estan veient fantasmes on
no n’hi ha.
Tot seguit, pren la paraula el regidor del grup municipal CiU, senyor MARTÍ ROSÀS i
exposa: si ho vaig demanar al Consell de Poble de Llerona és perquè a mi em va dir el
regidor d’Urbanisme que s’estava fent un conveni urbanístic. Això m’ho va dir ell,
particularment. No és que jo m’ho inventi, és que va ser ell qui m’ho va dir. Van ser
paraules textuals del senyor Marín, no m’invento res. Jo me n’alegro, que Llerona tingui
un camp de futbol, que pugui tenir gespa artificial. Tots contents, no posem pals a les
rodes. Jo ja li he dit de quina font vaig treure la informació.
El Senyor ALCALDE diu: no té perquè enganyar ni manipular res, vostè és l’únic que
ha dit si es farien pisos a canvi d’això. Què van fer vostès? Atès que vostès eren
incapaços d’entendre’s amb el Mossèn de Llerona, senyor Torné, vostè va anar a una
propietat privada, als Gorgs, a un club privat, i es va gastar quinze milions de pessetes
de l’Ajuntament. I vostè haurà de respondre als tribunals per aquesta actuació sense
partida... Tant li és, oi? Tant li és haver llençat... Cap problema! Molt bé. Jo li estic
dient que vostè, saltant-se tota la legalitat... Li demano, senyor Torné, que calli. Deia
que vostè, per fer xantatge al Mossèn, atès que era incapaç d’arribar a un acord amb ell,
es va gastar noranta mil euros de tots els ciutadans i ciutadanes de les Franqueses, en un
club privat, que és el club dels Gorgs, on actualment hi ha unes instal·lacions, un
enllumenat, uns vestidors, que no són del poble de les Franqueses, però que ha pagat
aquest municipi per ordre del senyor Torné, i que n’haurà de respondre davant la llei per
haver fet aquesta despesa en un club privat. Aquesta és la realitat i no hi vegi més
fantasmes. Aquesta és la realitat que hi ha aquí al darrera. Per fer aquest xantatge al
Mossèn, es gasta noranta mil euros en una propietat privada, ho pagarà la propietat
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privada o ho pagarà vostè, però no ho han de pagar els ciutadans de les Franqueses. En
cap moment el senyor Marín ha pogut dir això. M’acaba de dir mentider i fantasma. Jo,
fins ara, li he respectat... Digui-ho més fort perquè el sentin, així es posarà en evidència.
Ho diu en veu baixa perquè les paraules que m’adreça no constin en acta. M’ha dit
“mentider” i “el fantasma ets tu”. Que consti en acta, si us plau. Senyor Marín, si vol dir
alguna cosa.
Tot seguit, pren la paraula el regidor de l’ÀREA DE POLÍTICA TERRITORIAL I
OBRA PÚBLICA, senyor JUAN ANTONIO MARÍN i exposa: senyor Rosàs, podria
repetir, una altra vegada, el que acaba de dir? Vostè va parlar amb mi d’un conveni?
Doncs li haig de dir que està faltant a la veritat. Sí, senyor, ja pot començar a riure i a
fer l’espectacle. Està faltant a la veritat perquè jo, en cap moment, li he dit a vostè que
estàvem fent un conveni. Potser ho ha somiat, dintre d’aquesta paranoia que té de
persecució. Miri, vol fer volar coloms, i aquí no hi ha coloms, hi ha realitats. I la realitat
és la que ha dit el senyor Alcalde: vostès, per una persecució cap al Mossèn, van fer un
muntatge, i mai millor dit, un contracte amb un club privat, sense estar signat el conveni
i això és una realitat, li agradi o no. Es van gastar noranta mil euros dels diners
municipals i, com deia el senyor Alcalde, vostès, el senyor Torné o la resta del
Consistori, n’hauran de respondre. Posem les coses ben clares, parlem de realitats i
parlem de fets concrets, senyor Rosàs.
El Senyor ALCALDE manifesta: per acabar el tema, perquè em sembla que ja n’hem
parlat prou, no només el senyor Joan Antoni Marín, regidor de Política Territorial i
Obra Pública, sinó que tots els tècnics d’aquesta casa, des del coordinador general al
senyor secretari, el cap de l’àrea de Política Territorial, que han participat en les
negociacions, tenen molt clar que en cap moment hi ha aquests fantasmes que vostès hi
volen veure. En cap moment s’ha parlat ni s’ha plantejat que a canvi de la zona
esportiva hi hagi cap conveni urbanístic. Per tant, senyor Rosàs, jo li demanaria que
rectifiqués. Em sembla que ja no ho podem allargar més.
El regidor senyor ROSÀS diu: rectificar les paraules que em va dir el senyor Marín...
Pot dir que es va expressar malament, fins i tot que jo el vaig entendre malament, pot dir
el que vulgui, però em va dir aquestes paraules textuals “un conveni urbanístic”. Jo vaig
fer la pregunta a Llerona. Me n’alegro que no sigui un conveni urbanístic perquè
Llerona no vol créixer més i aquest creixement no estava previst. El nostre grup se
n’alegra i no hi veiem fantasmes, el que passa és que quan parlem potser hem de dir les
coses tal com són. Estem molt contents que es tirin endavant els dos convenis i que no
sigui amb un creixement urbanístic. Res més.
El Senyor ALCALDE diu: jo me n’alegro que vostès que són responsables del nyap
urbanístic que s’ha fet davant de l’església de Llerona, ara diguin que no volen que
Llerona creixi.
Tot seguit, pren la paraula la regidora del grup municipal ERC-EV-AM, senyora Ma
TERESA BUIGUES i manifesta: jo estic contenta que estiguin contents. Però, ara,
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m’estava preguntant amb el Ferran, si nosaltres volguéssim fer un creixement urbanístic
a Llerona i encara no el tinguéssim enllestit però penséssim fer-ho, segur que el regidor
d’urbanisme li diria a vostè? Perquè jo no m’ho puc creure!
No es produeix cap més intervenció en aquest apartat.

4.- RATIFICAR ACORDS JUNTA DE GOVERN LOCAL.- El Senyor SECRETARI
llegeix la part dispositiva dels acords de la Junta de Govern Local, adoptats en les
sessions que s’indiquen:
 10 de setembre de 2008
PROPOSTA D'ACCEPTACIÓ D'UNA SUBVENCIÓ ATORGADA PEL
DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA A
AQUEST AJUNTAMENT, COM A CORPORACIÓ MUNICIPAL TITULAR DE
CENTRES D'EDUCACIÓ PREESCOLAR, PER AL CURS 2007-2008.
ATÈS que en data 22 d’octubre de 2002, es van subscriure sengles convenis amb el
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per a la creació de dos
centres docents públics de primer cicle d’educació infantil de titularitat municipal.
TENINT EN COMPTE que la clàusula segona d’aquest conveni contempla la
possibilitat que el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya
subvencioni l’activitat a l’ens titular dels centres reconeguts en dit conveni.
VIST l’escrit de data 7 de març de 2008, RE 2008/2431, de la Direcció General de
Recursos del Sistema Educatiu de la Generalitat de Catalunya, en què es comunica la
subvenció atorgada a aquest Ajuntament per a les llars d’infants del nostre municipi,
corresponent al curs 2007-2008, per un import total de 183.600 €.
AQUESTA Àrea de Cultura i Educació proposa a la Junta de Govern Local, de
conformitat amb el que disposa el Decret de l’Alcaldia núm. 319/2008, de data 27 de
març, l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- ACCEPTAR la subvenció, d’un import de 183.600 €, atorgada per la
DIRECCIÓ GENERAL DE RECURSOS DEL SISTEMA EDUCATIU DEL
DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA per a les
llars d’infants del municipi, restant distribuïda la subvenció de la següent manera:
EEI Les Tres Bessones
EEI Massagran

109.800 €
73.800 €
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Segon.- NOTIFICAR aquest acord al SERVEI DE RÈGIM ECONÒMIC DE LA
DIRECCIÓ GENERAL DE RECURSOS DEL SISTEMA EDUCATIU del
DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ DE LA GENERALITAT, a la Regidoria d’Educació i
al Departament d’Intervenció.
Tercer.- PROPOSAR la ratificació dels presents acords al Ple de l’Ajuntament, en la
propera sessió que celebri.
SOTMESA a votació la ratificació de l’acord, és aprovat 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.

25 de setembre de 2008
PROPOSTA D’ACCEPTACIÓ D’UNA SUBVENCIÓ ATORGADA PEL
DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA A
AQUEST AJUNTAMENT, COM A CORPORACIÓ LOCAL TITULAR D’UNA
ESCOLA DE MÚSICA, PER AL CURS 2007-2008.
ATÈS el Conveni Marc entre el Departament d’Educació de la Generalitat de
Catalunya, la Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació Catalana de
Municipis i Comarques, de 9 de juliol de 2008, per al sosteniment de les escoles de
música i dansa de titularitat de l’Administració Local de Catalunya, estableix un nou
marc de finançament d’aquestes escoles.
SEGONS el que disposa a la seva clàusula cinquena, d’acord amb les previsions de la
planificació escolar i dins les seves disponibilitats pressupostàries anuals, el
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya col·laborarà en el sosteniment
de la despesa corrent ocasionada per les despeses de personal docent i les despeses de
funcionament de les escoles de música i/o dansa.
VISTA la resolució EDU/2408/2008 de 22 de juliol, publicada al DOGC núm. 5183 en
la qual s’atorguen subvencions a les corporacions locals titulars d’escoles de música i
dansa per al curs 2007-08 i vist l’annex 1 on s’atorga al nostre municipi una subvenció
per un import de 79.800 € per a l’Escola Municipal de Música Claudi Arimany.
TENINT EN COMPTE, d’una banda, que l’acceptació de la subvenció l’ha de realitzar
el Ple de l’Ajuntament, d’acord amb allò que s’estableix a les bases de la seva
convocatoria i, d’una altra banda, que el Ple de l’Ajuntament no ha de reunir-se fins al
proper dia 2 d’octubre i que, aleshores, ja haurà acabat el termini màxim per a acordar i
notificar l’acceptació de la subvenció.
AQUESTA Alcaldia proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents
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ACORDS:
Primer.- ACCEPTAR la subvenció, per un import de 79.800 € atorgada pel
DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, a aquest
AJUNTAMENT, per al finançament de l’Escola Municipal de Música Claudi Arimany,
corresponent al curs 2007-08.
Segon.- PROPOSAR la ratificació dels presents acords al Ple de l’Ajuntament, en la
propera sessió que hagi de tenir lloc.
Tercer.- NOTIFICAR aquests acords a la DIRECCIÓ GENERAL DE RECURSOS DEL
SISTEMA EDUCATIU del DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ de la GENERALITAT DE
CATALUNYA.
El Senyor ALCALDE pregunta als senyors regidors si desitgen realitzar alguna
intervenció al respecte. No produint-se’n cap, el Senyor ALCALDE dóna pas a la
votació.
SOTMESA a votació la ratificació de l’acord, és aprovat 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 PROVISIONALMENT LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA
GENERAL D'ORDENACIÓ URBANA CONSISTENT EN LA MODIFICACIÓ DE
L'ARTICLE 103 DE LA NORMATIVA, SOBRE PREVISIÓ MÍNIMA DE
PLACES D'APARCAMENT OBLIGATÒRIES.- El senyor SECRETARI dóna
lectura de la part dispositiva de la següent proposta de l’ÀREA DE POLÍTICA
TERRITORIAL I OBRA PÚBLICA:
ATÈS que el Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada el dia 24 de juliol de 2008, va
acordar, entre d’altres, aprovar inicialment la modificació puntual del Pla General
d’Ordenació Urbana consistent en la modificació de l’article 103 de la normativa, sobre
previsió mínima de places d’aparcament obligatòries, que té com a objectiu:
- Garantir la reserva de places d’aparcament però flexibilitzar-ne la ubicació de
manera que en el cas que es produeixin dificultats per ubicar les places en terrenys
del propi solar puguin situar-se en altres edificacions properes, vinculant les places
a l’edifici objecte de la llicència i sense disminuir el nombre de places de l’edifici
en el que es situïn les places que falten.
ATÈS que l’expedient ha estat exposat al públic durant el període comprès entre els dies
12 d’agost i 18 de setembre de 2008, segons edictes publicats en el diari AVUI de 13
d’agost de 2008, en el Butlletí Oficial de la Província núm. 192 i en el Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya núm. 5196, de dates 11 i 18 d’agost de 2008 respectivament
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i en el tauler d’anuncis de la Corporació, a més de practicar notificacions a les
Corporacions locals limítrofes, no havent-se presentat durant l’esmentat període cap
al·legació ni suggeriment.
VIST el que disposen els articles 59 i 83 del Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme i l'article 52.2.c) del decret legislatiu
2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local
de Catalunya, pel que fa a la competència del Ple de la Corporació per a les aprovacions
inicial i provisional.
AQUESTA Àrea de Política Territorial i Obra Pública proposa al Ple de la Corporació
l'adopció dels següents,
ACORDS:
Primer.- APROVAR PROVISIONALMENT la modificació puntual del Pla General
d’Ordenació Urbana consistent en la modificació de l’article 103 de la normativa,
sobre previsió mínima de places d’aparcament obligatòries.
Segon.- TRAMETRE l’expedient degudament diligenciat a la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Barcelona per a la seva aprovació definitiva.
El Senyor ALCALDE explica: amb les converses que hem mantingut durant el dia,
hem arribat a l’acord de treure els punts número cinc i sis de l’ordre del dia. Ja
informo a tots els veïns i veïnes que assisteixen al Ple de què avui ens ha arribat una
sentència ferma del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya segons la qual queda
anul·lat de ple dret el Pla General d’Ordenació Urbana que es va aprovar l’any 2003,
per un defecte en la seva tramitació que l’ajuntament o el govern que hi havia
aleshores, ja que no va portar a exposició pública unes rectificacions que la Comissió
d’Urbanisme va fer. Suposo que demà sortirà a la premsa i tindran una informació més
detallada, però ja els informo que, en aquests moments, el Pla General d’Ordenació
que està en vigència no és el que va aprovar l’anterior equip de govern sinó que és el
Pla General d’Ordenació Urbana de l’any 1983. Per tant, atès que el que portàvem
avui a votació, en els punts número cinc i sis, eren dues modificacions d’aquest Pla
General per permetre la possibilitat d’aparcament i que l’edificabilitat en determinades
illes de vianants estigués unificada amb la resta d’habitatges, i atès que el Pla General
de 1983 ja ho recull i no podem modificar un Pla General que està anul·lat, deixem
aquests punts sobre la taula i, per tant, passem al punt número set.
Tot seguit, pren la paraula el regidor del grup municipal CiU, senyor MARTÍ ROSÀS
i exposa: la informació que m’ha arribat d’aquesta sentència no és ben bé aquesta
versió que vostè ha donat, sinó que Unió de Pagesos va interposar un recurs que feia
referència al Quart Cinturó.
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El Senyor ALCALDE manifesta: té molt poca informació. Si demà la vol consultar a
l’ajuntament... No té res a veure amb Unió de Pagesos. Vol que li expliqui? Tres veïns
del Centre Cultural de Marata van interposar una sèrie de recursos relacionats amb
temes mediambientals... No, si no ho saben, deixin que els hi expliquem. Vostès saben
que la Comissió d’Urbanisme els va dir que s’havia de fer una reserva en el nou Pla
General per al Quart Cinturó, i la reserva no es va fer. Quan va arribar a la Comissió
d’Urbanisme de Barcelona, la Comissió va incloure aquesta reserva en el Pla General.
Un cop inclosa aquesta reserva al Pla General, es va retornar a l’Ajuntament de les
Franqueses i vostès el van aprovar sense passar per l’exposició pública. Aquest és el
tema, tant és que sigui pel Quart Cinturó com per no sé què. Vostè, senyor Torné, es
va saltar un procediment legal, que és el dret a la informació pública i les al·legacions
dels ciutadans, i com que vostè no va fer aquest pas, ara, el Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya ha invalidat el Pla General que vostè va aprovar al 2003. Ho
entén ara? Independentment que sigui pel Quart Cinturó com si és per una illa de cases
d’aquí el costat. Miri, els seus desconeixements administratius estan costant molts
diners a aquest ajuntament. A vostè, per exemple, li han anul·lat molts plans parcials,
com el del sector W, el pla especial número 1, o les contribucions especials dels Gorgs
que ens ha costat quatre-cents mil euros als veïns de les Franqueses. Jo diria que això
és mala administració dels diners públics. Vostè sap que hi ha un dret fonamental en
urbanisme que és la informació pública, ho sap o no? És un dret fonamental, perquè
tothom que es vegi afectat tingui el dret a recórrer. No es pot aprovar res sense haver
portat a terme aquesta informació pública, ho sap o no ho sap? Li estic preguntant.
Pren la paraula el regidor del grup municipal CiU, senyor FRANCESC TORNÉ i
manifesta: són els tècnics els que fan aquesta feina, les exposicions públiques no les
fan els polítics.
El Senyor ALCALDE diu: miri, dos o tres tècnics d’aquesta casa, i ho dic perquè aquí
hi ha el Mossèn de Corró d’Amunt, s’han passat sis anys dient-li que havia de complir
una sentència, fins i tot, s’han posat en contacte amb la Diputació de Barcelona per dir
“escolta, si no complim aquesta sentència, tenim alguna responsabilitat?” I la
Diputació de Barcelona els hi ha dit, no, la responsabilitat és del senyor Alcalde per no
complir la sentència. I faig referència a la sentència de l’expropiació de la zona
esportiva de Corró d’Amunt, en la qual se li obligava a dipositar quatre-cents mil
euros i vostè només en va dipositar la meitat. Ara, nosaltres, obeïm, fem cas d’aquesta
sentència de l’any 2002 i retornem aquests diners que una sentència li obligava a
retornar. Sap quin és el problema? Que aquí hi ha malversació de fons públics perquè
haurem de pagar uns interessos de dos-cents mil euros durant sis anys perquè el senyor
Torné no va voler acceptar una sentència ferma. I, ara, resulta que hem de pagar els
interessos de dos-cents mil euros durant sis anys perquè vostè es va passar “pel forro”
acceptar una sentència. No, és així, i aquesta és la única realitat que hi ha, no n’hi ha
cap més. Que vostè hagi comès l’error repetidament de no posar a exposició pública el
sector V, el sector W, el Pla especial número 1 i tota la llista... i que això hagi costat
milions d’euros a l’Ajuntament de les Franqueses, aquestes responsabilitats vostè les
ha de pagar d’alguna manera perquè vostè n’és el responsable. I aquests interessos que
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s’han generat perquè vostè s’ha negat a complir una sentència, no els han de pagar els
veïns de les Franqueses, ells no en tenen la culpa, la culpa la té vostè. Per tant, senyor
Torné, no ens faci combregar amb rodes de molí, les coses són així i en respondrà als
tribunals.
Tot seguit, pren la paraula la regidora del grup municipal ERC-EV-AM, senyora Ma
TERESA BUIGUES i manifesta: jo voldria fer una reflexió, fer una contribució per
dignificar la gent que fa política perquè és molt fàcil donar la culpa dels errors o de les
responsabilitats als treballadors o als funcionaris. Però, en definitiva, senyor Torné,
tant vostè com el senyor Ribalta, són els responsables directes de les coses mal fetes a
l’ajuntament. Quan es tracta d’una sola vegada pot ser un error d’un tècnic, però quan
aquests errors es continuen, un darrera de l’altre, i això es fa a costa dels interessos
econòmics d’un poble, crec sincerament que això és el que fa més mal a la política i
als polítics. És el no voler reconèixer les responsabilitats de cadascun, tots tenim
responsabilitats, s’han d’acceptar. Amb això podem contribuir a que, en un futur, la
política no es vegi com es veu actualment. Jo crec que reconèixer els errors és de
cavallers, de persones sèries i, en aquest cas, estem parlant d’un error molt seriós que,
en aquest moment, deixa a moltes de les persones que avui estan en aquesta sala amb
habitatges al·legals i que costarà molts diners a aquest ajuntament. Vostè ha fet un acte
que ha deixat en indefensió al poble de les Franqueses davant un Pla General. I això,
senyor Torné, té un nom, i aquest nom no és de cap tècnic, i m’alegra que rigui, que li
agradi el que li estic dient. Jo crec que hem de dignificar la política i hem de ser una
mica més honestos a l’hora de reconèixer si ens hem equivocat.
A continuació, pren la paraula el regidor del grup municipal CiU, senyor FRANCESC
COLOMÉ i diu: dignificar la política és no governar amb trànsfugues, per exemple.
Més endavant ja en parlarem.
El Senyor ALCALDE diu: jo volia parlar de la situació de la senyora Núria Claveria a
Unió Democràtica perquè em sembla que té un expedient per no seguir la disciplina
del partit, la qual cosa la pot portar a una situació de transfuguisme.
Acte seguit, pren la paraula el regidor del grup municipal ERC-EV-AM, senyor
FERRAN GONTÁN i diu: suposo que avui serà el tema estrella. A mi m’agrada que
rigui perquè, com a mínim, conserva el bon humor i això li farà salut i tindrà una
llarga vida. Però no pot fer creure a ningú dels que estem aquí presents, ni dels seus,
que algun funcionari d’aquest ajuntament ha fet o ha deixat de fer alguna cosa mentre
vostè era alcalde. Aquest ajuntament estava governat exclusivament per vostè i ningú
movia un dit sense que vostè ho sabés. Per tant, no mati al missatger, assumeixi les
responsabilitats. Vostè no va fer l’exposició pública i, ara, això ens costarà calers,
tindrem una situació d’al·legalitat en moltes activitats i en molt territori del municipi.
Les responsabilitats crec que se li haurien de demanar a vostè. Per altra banda, ja que
parlem de transfuguisme i ha tret el tema estrella d’aquest Ple, li recordo, senyor
Colomé, que el senyor Torné va ser Alcalde, la primera vegada, gràcies a un trànsfuga,
el senyor Domínguez que es va saltar tots els acords de la seva assemblea, ignorant-la,
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ignorant fins i tot el partit que els hi donava recolzament jurídic, va signar un acord de
govern amb el senyor Torné. Amb les mateixes condicions per les quals ara vostès
consideren que el senyor Badia és trànsfuga. Perdona, em fa molta gràcia la Comissió
de Seguiment del Pacte Antitransfuguisme perquè, entre d’altres coses, aquella
comissió està polititzada i tenen molt poca vergonya els que formen part d’aquesta
Comissió.
Intervé el regidor senyor COLOMÉ dient: jo no qüestiono res.
El regidor senyor GONTÁN replica: Francesc, ja t’ho qüestiono jo.
El regidor senyor COLOMÉ contrareplica: hi ha una resolució del Ministeri...
Intervé el Senyor ALCALDE dient: això està fora del punt de l’ordre del dia. No hi
tenim cap inconvenient en parlar-ne.. El punt de l’ordre del dia era el Pla General. El
senyor Colomé s’omple la boca de dignificació de la política però aquest senyor no
hauria d’haver votat aquest Pla General perquè li augmentava l’edificabilitat...
Deixa’m acabar i, després, parles. No, a tots els veïns del teu sector, però deixa’m
explicar-ho. I això no t’obliga a absentar-te de la votació si t’augmenta l’edificabilitat?
I tant que sí! Bé, seran els serveis jurídics qui ho decidiran.

6.- APROVAR PROVISIONALMENT LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA
GENERAL D'ORDENACIÓ URBANA CONSISTENT EN LA MODIFICACIÓ
DELS ARTICLES 172.15 I 186 DE LA NORMATIVA, SOBRE LES
EDIFICACIONS AUXILIARS A L'INTERIOR DEL PATI D'ILLA EN LA ZONA
RESIDENCIAL EN ILLA TANCADA.S’acorda treure aquest punt de l’ordre del dia.

7.- APROVAR INICIALMENT EL PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ DEL PLA
PARCIAL DEL SECTOR W EN COMPLIMENT DE LA SENTÈNCIA NÚM. 879
DE 15 D'OCTUBRE DE 2007 DICTADA PER LA SECCIÓ TERCERA DE LA
SALA DEL CONTENCIÓS ADMINISTRATIU DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTÍCIA DE CATALUNYA I EL CONVENI URBANÍSTIC A SUBSCRIURE
ENTRE L'AJUNTAMENT I EL SR. PERE COSTA ESTRADA.- El senyor
SECRETARI dóna lectura de la part dispositiva de la següent proposta de l’ÀREA DE
POLÍTICA TERRITORIAL I OBRA PÚBLICA:
ATÈS que la sentència núm. 879 de data 15 d’octubre de 2007, dictada per la secció
Tercera de la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya en el recurs contenciós administratiu núm. 955/01, interposat pel Sr. Pere
Costa Estrada contra l’acord de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès adoptat per la
Junta de Govern Local, desestimatori d’un recurs de reposició interposat contra
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l’aprovació definitiva del projecte de reparcel·lació del sector W, va resoldre anul·lar el
projecte de reparcel·lació del sector W, aprovat per l’Ajuntament en data 19 de juliol de
2001.
TENINT EN COMPTE el que disposa el Capítol IV del títol IV de la Llei 29/1998, de
13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa pel que fa a
l’execució de les sentències, l’Ajuntament ha de procedir, de nou, a la tramitació i
aprovació del projecte de reparcel·lació del sector del Pla Parcial, un cop publicada la
normativa del planejament derivat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
núm. 4559 de data 26 de gener de 2006.
ATÈS que s’ha redactat un nou projecte de reparcel·lació per tal de donar cobertura
jurídica a les operacions d’equidistribució que s’han dut a terme des de l’any 2002, que
incorpora, a banda de la sentència esmentada, un dictamen pericial practicat com a
prova pericial de designació judicial (pèrit enginyer agrònom) en el recurs jurisdiccional
interposat, amb l’objectiu de fixar la valoració dels béns i drets afectats per la seva
incompatibilitat amb la nova ordenació, corresponents a l’edificació i activitat existent a
la finca de Can Costa.
ATÈS que segons l’esmentat dictamen la valoració total dels béns afectats, despeses de
trasllat i despeses d’enderroc ascendeix a la suma de 333.693,11 euros.
VIST el text del conveni a subscriure entre l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès i
el Sr. Pere Costa Estrada, incorporat en el projecte de reparcel·lació.
VIST el que disposen l’article 88 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, els
articles 8 i 98 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei d’urbanisme, i els articles 25 i 26 del Decret 305/2006, de 18 de juliol,
pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme.
VIST el projecte de reparcel·lació del Sector W, redactat per l’empresa GESTIÓ
D’ENGINYERIA, SERVEIS I ARQUITECTURA, SL, que conté els requisits
establerts a l’article 82 i següents del reglament de Gestió Urbanística, i que ha estat
executat d’acord amb els criteris de l’article 120 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de
juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme.
VIST l’informe de l’arquitecte municipal.
VIST l’informe de Secretaria.
DE CONFORMITAT, amb el que disposa l’apartat 1de l’article 21 de la Llei de l’Estat
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local; l’apartat 1 de l’article 53
del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
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municipal i de règim local de Catalunya i l’article 113, 118 i següents del Decret
Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme.
AQUESTA Àrea de Política Territorial i Obra Pública proposa al Ple de la Corporació
l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- APROVAR INICIALMENT el projecte de reparcel·lació del Pla Parcial del
Sector W d’aquest terme municipal, redactat per donar compliment a la sentència núm.
879 de data 15 d’octubre de 2007, dictada per la secció Tercera de la Sala del
Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el recurs
contenciós administratiu núm. 955/01, interposat pel Sr. Pere Costa Estrada contra
l’acord de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès adoptat per la Junta de Govern
Local, desestimatori d’un recurs de reposició interposat contra l’aprovació definitiva
del projecte de reparcel·lació del sector W.
Segon.- APROVAR el conveni urbanístic incorporat al projecte de reparcel·lació, a
subscriure entre l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès i el Sr. Pere Costa Estrada.
Tercer.- SOTMETRE a informació pública l’expedient durant el termini d’un mes,
mitjançant anuncis publicats en el Butlletí Oficial de la Província, en un dels diaris de
major circulació de la Província i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, per tal que
s’hi puguin formular suggeriments i/o al·legacions.
Quart.- NOTIFICAR aquest acord als propietaris i interessats directament afectats.
La PRESIDÈNCIA obre el torn d’intervencions.
El Senyor ALCALDE manifesta: fixeu-vos que avui aprovem el projecte de
reparcel·lació del sector W, és a dir, és com si el sector W que és el sector que hi ha de
l’ajuntament cap al sud, tots els habitatges que hi ha és com si haguessin uns camps i
volguéssim començar a reparcel·lar el sector de nou. És molt estrany que un sector que
té... quants anys té, senyor Torné? Vuit? Nou? O potser en té més. Avui aprovem
inicialment la seva reparcel·lació, no sé què deuen pensar els assistents. El senyor Torné
es va saltar la normativa urbanística, una altra vegada, i, per tant, aquest sector ha
quedat anul·lat. Evidentment, no tirarem tots els habitatges a terra.
Tot seguit, pren la paraula el regidor del grup municipal CiU, senyor MARTÍ ROSÀS i
pregunta: senyor secretari, el fet que el Pla General estigui suspès no té res a veure amb
aquest punt, oi?
El senyor SECRETARI respon: la sentència no està notificada a l’ajuntament.
El regidor senyor ROSÀS pregunta: abans sí i ara no?
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El Senyor ALCALDE diu: el sector W no és del 1983? Sí, però també està en el 83, és
anterior. Faci una mica de memòria. És anterior al 2003 i, per tant, aquí no hi ha
problema. Li estic dient que faci memòria, era vostè el regidor d’Urbanisme, no era jo.
El senyor SECRETARI continua dient: evidentment que existeix la sentència. Quan dic
que no ha estat notificada és perquè no ha entrat pel registre d’entrada, se’ns ha enviat
per fax des de la Comissió d’Urbanisme de Barcelona. Hi ha una reunió per parlar-ne
perquè els seus efectes, probablement, seran molt importants, com ja han dit en aquesta
sessió alguns membres d’aquest Consistori. Si hi ha voluntat d’aprovar provisionalment
dues modificacions del Pla General que hi havia a l’ordre del dia, i aquesta
reparcel·lació que és un instrument de gestió, jo entenc que es podria haver aprovat.
Altra cosa és que després s’hagin d’incorporar a un altre document, fins i tot havíem
parlat d’un nou Pla General. Fer ara un nou Pla General ens obliga a complir uns
requeriments molt superiors dels que eren obligatoris en l’època de la revisió del 2003.
És a dir, avui hi ha una nova Llei d’Urbanisme, molt més exigent en quant als
documents que han de formar part d’un Pla General i potser seria l’ocasió política
perquè es pogués fer un nou Pla General. Però, en definitiva, l’Alcalde ha optat,
cautelarment, per treure aquests dos punts de l’ordre del dia. Hem de fer una distinció
entre la modificació del Pla General i l’execució d’un instrument de gestió com és un
projecte de reparcel·lació que entenem que no queda afectat directíssimament per
aquesta sentència del Tribunal Superior de Justícia.
El regidor senyor ROSÀS diu: ara estic més tranquil. Nosaltres no hi estem en contra de
que s’hagi de fer i s’hagi de tornar a fer aquesta exposició pública d’aquesta
reparcel·lació del Pla General, perquè hi ha una sentència que ho demana. El que no
entenem és perquè li ha de costar uns diners a l’ajuntament, perquè s’ha de fer o s’ha fet
un conveni amb un senyor perquè ell ho va aportar com a prova de què ho demanava. Jo
tinc entès que la sentència no diu res d’aquests diners, enlloc diu que s’hagin de pagar
aquests diners. I, en tot cas, si s’haguessin de pagar uns diners, no ho hauria de fer el
municipi sinó que hauria de ser tot el sector.
El Senyor ALCALDE manifesta: molt bé, si ara vol anar casa per casa de tot el sector
W i els vol dir que han de pagar el trasllat d’activitat... A veure, intentaré explicar-ho a
l’audiència perquè és interessant que els punts s’entenguin i no ens tanquem en
qüestions tècniques. Juntament amb l’aprovació inicial del replantejament del sector W,
que es fa perquè es va fer malament en el seu moment i no es va passar a exposició
pública en el seu dia, com hem explicat abans en altres temes, a més s’aprova un
conveni amb el senyor Pere Costa Estrada, que està aquí present entre nosaltres, i
agraeixo la seva presència. Un conveni que serveix per indemnitzar el cessament
d’activitat d’una granja que, segurament, tots coneixeu, i que tenim a la part sud de
l’ajuntament. Segurament que tothom sap a quina granja estem fent referència. Aquest
senyor tradicionalment havia portat aquesta granja, de vaques i altre bestiar.
Actualment, amb el planejament urbanístic, atès que no hi havia acord amb l’anterior
ajuntament, allò s’havia convertit en un fet de salubritat pública, per les olors, perquè
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evidentment quan hi ha tants animals no pots controlar si hi ha rates o no, etc. Aquest
ajuntament ha volgut donar solució a un problema que vostès tenien enquistat, com
tenien enquistat el problema amb el Mossèn de Llerona que no s’arreglava de cap
manera. Aquest ajuntament, amb tota la voluntat política del món, de treball i solució
per al municipi, ha pretès solucionar aquesta situació que era del tot insostenible. El
senyor Pere Costa Estrada tenia uns drets, pels quals s’havia indemnitzar el cessament
de la seva activitat agrícola. Hi havia uns peritatges, hi havia uns preus pactats, vostès
no es movien d’un preu i nosaltres hem arribat a un acord entremig, no és el que
demanaven els propietaris però tampoc és el que vostès els oferien. Ens sembla que és
una solució molt positiva per a tot el municipi perquè solucionem un problema que
estava enquistat des de fa més de deu anys, si no recordo malament. És veritat que si
vostès haguessin planejat bé el sector W, s’hauria d’haver repercutit en els propietaris i
promotors immobiliaris. El que no em sembla de rebut és que ara diguin que la
indemnització pel cessament d’activitat d’aquesta granja l’han de pagar els veïns. Aquí,
per exemple, hi ha un veí que no sé si estaria d’acord en pagar la indemnització pel
cessament de la granja per la mala gestió d’aquests senyors. Crec que no estaries gaire
d’acord, oi? Doncs com tu hi ha tres-cents o quatre-cents veïns més. Potser el senyor
Rosàs aniria casa per casa explicant què pretenia ara que féssim.
Acte seguit, pren la paraula el regidor del grup municipal ERC-EV-AM, senyor
FERRAN GONTÁN i manifesta: com a veí afectat, sàpiga...
El Senyor ALCALDE diu: sí, el senyor Gontán també hauria de pagar perquè és veí.
El regidor senyor GONTÁN continua dient: jo crec que això, entre d’altres coses, ho
hauria d’assumir qui comet els errors, perquè són errors premeditats i, per tant, vostès
ho haurien d’assumir. Vostè no perquè no hi era a la legislatura passada, però el govern
que hi havia a la legislatura passada sí que hauria d’assumir aquests errors. A més,
econòmicament, refer aquesta història i haver anat a judici ens costarà més de catorze
mil euros, sense parlar dels dos-cents mil euros de compensació que es fa a aquest
senyor. Jo crec que aquest senyor ha fet un esforç terrible, aguantant durant molts anys
tantes males cares i tanta pressió. Si vol, recordem actituds que vostès negaran, cotxes
davant de la porta perquè no pugui sortir el tractor, multes reiterades i coses d’aquest
estil. Aquest senyor ha accedit a no cobrar tot el que diu la sentència, perquè la
sentència diu que cobri tres-cents trenta-tres mil euros. Vostè negarà el que vulgui però
si vol li llegeixo la sentència. El peritatge dóna tres-cents trenta-tres mil euros. Sí, el
peritatge, però és el que hauríem d’assumir. Poden negar el que vulguin, però l’han
putejat tot el que han volgut! Ara què faran? Diran que han estat molt bons? No s’ho
creu ningú. Vostès no han acatat la sentència, s’ho han passat pel forro. Si jo tingués
recursos econòmics com a partit, els asseguro que els portaria al tribunal per
malversació de fons perquè aquests catorze mil euros no els ha de pagar el municipi, els
han de pagar vostès. I com això, moltes altres coses. I del Pla General ja no dic res,
perquè encara no sabem què costarà ni què passarà.
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El regidor senyor ROSÀS diu: aquí estem barrejant les coses, estem parlant d’un
cessament d’activitat que no té res a veure amb la urbanització. Aquest senyor en el
primer Pla General, aprovat l’any 1983, ja estava posat en aquest sector, ell ja sabia que
hi havia una requalificació, no la vam aprovar nosaltres sinó que la va aprovar aquell
senyor al qual vostè li va fer un homenatge l’onze de setembre. Què passa amb el
cessament de l’activitat? És insalubre? No compleix? Doncs hi ha una normativa molt
clara i s’ha de fer complir. Si aquesta activitat pot estar aquí però provoca molèsties,
prengui les mesures correctores. Aquest senyor ha tingut una plusvàlua d’aquesta
propietat i em sembla que enlloc d’aquesta sentència, i que m’ho digui el senyor
secretari, es reconeix que se li hagi de pagar aquest peritatge. Enlloc de la sentència es
diu que se li hagi de pagar el que havien peritat els seus tècnics.
El regidor senyor GONTÁN replica: és cert que aquest senyor ho sabia, però si vostès
haguessin fet les coses ben fetes, no l’haurien deixat en indefensió, com han fet. Això és
el que diu la sentència, que l’han deixat en indefensió. I, ara, no hauríem de pagar doscents mil euros, més els catorze mil que ens ha costat refer el pla parcial, advocats i
demés. Per què negues aquestes coses? Et saltes un procediment administratiu que deixa
en indefensió un veí i, a més, pretens que el veí s’ho empassi? Jo l’únic que em
pregunto és si enlloc de recórrer aquest veí, haguessin recorregut tots els veïns afectats,
què ens hagués costat? El sector W arriba fins darrera del Caprabo. Jo em pregunto,
quan li vau fotre la casa al Rof, i gairebé la vida, què ens hagués costat això? No teniu
vergonya.
El regidor senyor ROSÀS diu: ho sento, però he d’intervenir per al·lusions. Ara ha sortit
un tema nou, el del senyor Rof. D’aquest tema sí que vaig portar jo personalment les
negociacions amb aquest senyor, i no em digui que el matem. No va ser així. Vaig ser jo
qui va portar les negociacions amb ell i ens vam trobar moltes vegades, tant amb ell
com amb la seva dona i els seus fills.
El Senyor ALCALDE manifesta: per acabar, senyor Rosàs i senyor Torné, avui estem
parlant dels danys econòmics causats per la seva gestió al municipi de les Franqueses.
Abans ho ha comentat el senyor Gontán, però ara jo també voldria parlar dels danys
morals i danys humans creats a veïns i persones, amb persecucions com les que feia
referència el senyor Gontán, per exemple, que posaven un cotxe davant de la porta
perquè no pogués entrar. Aquesta persecució personal i humana són danys que no es
poden quantificar econòmicament però que molts veïns i veïnes del municipi han patit
per la seva gestió.
Finalitzades les intervencions, la PRESIDÈNCIA dóna pas a la votació.
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per deu vots a favor dels regidors dels
grups municipals PSC-PM, ERC-EV, PP i del regidor senyor FERRAN JIMENEZ del
grup municipal CiU, sis vots en contra dels regidors del grup municipal CiU, i per tant,
amb el quòrum legal.
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8.- APROVAR DEFINITIVAMENT EL PROJECTE MODIFICAT -1D'URBANITZACIÓ DEL SECTOR P.- El senyor SECRETARI llegeix la part
dispositiva de la següent proposta de l’ÀREA DE POLÍTICA TERRITORIAL I
OBRA PÚBLICA:
ATÈS que el Ple de l’Ajuntament, en sessió que va tenir lloc el dia 29 de maig de 2008
va adoptar, entre d’altres, els següents acords:
“Primer.- APROVAR INICIALMENT el projecte modificat –1- d’urbanització del
sector P, presentat per l’empresa SAEM ENGINYERIA, amb les següents
condicions:
-Abans de l’aprovació definitiva caldrà excloure del projecte modificat -1- les
partides corresponents als elements següents:
La construcció del camí de la Penya, la construcció de la tanca perimetral i la
passera de la verneda ja que no estan executades.
La partida núm. 10 de l’edifici de recepció per la redacció del projecte d’
instal·lacions ja queda inclòs en la partida núm. 15
La partida núm. 15 de l’edifici de principal per la redacció del projecte del
projecte de telecomunicacions ja que queda inclòs en la partida núm. 16.
Segon.- 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 i en un dels diaris de
major circulació, que serà inserit en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, durant
el termini de vint dies, a efectes de poder ésser examinat i formular pels
interessats les al·legacions pertinents.
Tercer.- SOL·LICITAR informe a l’Agència Catalana de l’Aigua i a la Diputació
de Barcelona.
Quart.- NOTIFICAR els presents acords als propietaris i interessats directament
afectats”.
ATÈS que l’expedient ha estat exposat al públic, pel termini indicat de vint dies, segons
edictes publicats en el diari AVUI del dia 19 de juny de 2008, en el Butlletí Oficial de la
Província núm. 146 i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 5157, de
dates 18 i 20 de juny de 2008, respectivament, i en el tauler d’anuncis de la Corporació.
ATÈS que durant el termini d’exposició pública s’han presentat al·legacions per part de
la Sra. Rosa Maria Queralt Francàs i per part del Sr. Pere Rosàs Pujol i la Sra.
Montserrat Rodoreda Lloreda.
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ATÈS que es creu convenient de resoldre les dites al·legacions de la següent manera,
segons l’informe del cap de l’Àrea de Política Territorial i Obra Pública de
l’Ajuntament.
A) Sobre les al·legacions presentades per la senyora ROSA MARIA QUERALT
FRANCÀS:
Primera.- Sobre les places d’aparcament:
L’accés a les naus es realitzarà d’acord amb el que és habitual, mitjançant la reserva del
gual corresponent, que haurà de situar-se en funció de les necessitats de cada indústria
en concret.
Segona.- Sobre la potència de la corrent i/o força elèctrica:
La potència està prevista per les necessitats d’un polígon industrial d’acord amb els usos
previstos amb la normativa del Pla Parcial. La potència a subministrar a cada indústria
en concret es determinarà en el moment en què quedin definides les necessitats de la
indústria.
Tercera.- Sobre la ubicació dels fanals:
Els fanals s’han situat d’acord amb les necessitats lumíniques del sector. Si per
necessitats d’accés a les indústries s’ha de desplaçar algun dels fanals, es durà a terme
quan es coneguin les necessitats de cada indústria en concret.
Quarta.- Sobre el moviment de terres dels solars 2A, 2B i 2C i la situació del dipòsit
d’aigües residuals entre el carrer Portugal i l’avinguda Europa:
Les terres dels solars 2A, 2B i 2C es deixaran anivellades i hauran d’eliminar-se les
pedres aportades.
El dipòsit al què fa referència queda soterrat sota la calçada.
Cinquena.- Sobre la tanca i la porta situada en l’avinguda Europa:
Procedeix col·locar una tanca i porta en el solar adjudicat en l’avinguda Europa.
Sisena.- Sobre la indemnització d’una part de terreny de finques aportades:
Es considera que aquesta al·legació no és objecte de la modificació del projecte
d’urbanització.
Setena.- Sobre el pagament de les indemnitzacions dels enderrocs i elements agrícoles:
Es considera que aquesta al·legació no és objecte de la modificació del projecte
d’urbanització.
B) Sobre les al·legacions presentades pels senyors PERE ROSÀS PUJOL i
MONTSERRAT RODOREDA LLOREDA:
L’al·legació fa referència bàsicament a l’aprofitament per ús privat de l’aigua del pou
situat en la zona de verd públic.
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Podria acceptar-se la constitució a favor dels al·legants del dret d’aigua i accés a les
instal·lacions mitjançant el corresponent conveni i eliminant en conseqüència la
indemnització prevista.
ATÈS QUE l’esmentat informe finalitza amb la proposta de resolució següent:
“PROPOSTA TÈCNICA
A) Sobre les al·legacions presentades per la senyora ROSA MARIA QUERALT
FRANCÀS:
Primer.- ESTIMAR l’al·legació quarta en el sentit de deixar anivellades les terres i
eliminar les pedres aportades dels solars 2A, 2B i 2C.
Segon.- ESTIMAR l’al·legació cinquena en el sentit que es construirà una tanca i porta
en el solar adjudicat en l’avinguda Europa.
Tercer.- DESESTIMAR la resta d’al·legacions pels motius exposats en l’informe.
B) Sobre les al·legacions presentades pels senyors PERE ROSÀS PUJOL i
MONTSERRAT RODOREDA LLOREDA:
ESTIMAR parcialment l’al·legació presentada en el sentit de constituir un conveni per
a l’aprofitament de l’aigua per part dels sol·licitants”.
VIST el que disposen els articles 59 i 83 del Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme i l'article 52.2.c) del decret legislatiu
2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local
de Catalunya, pel que fa a la competència del Ple de la Corporació per a les aprovacions
inicial i provisional.
AQUESTA Àrea de Política Territorial i Obra Pública proposa al Ple de l’Ajuntament
l’adopció dels següents,
ACORDS:
Primer.- APROVAR DEFINITIVAMENT el projecte modificat –1- d’urbanització del
sector P, presentat per l’empresa SAEM ENGINYERIA, amb les condicions fixades per
l’acord plenari de 29 de maig de 2008 i que han estat assenyalades anteriorment.
Segon.- INCLOURE al projecte modificat les prescripcions que es contenen als
informes favorables expedits per l’Agència Catalana de l’Aigua i la Diputació de
Barcelona així com la proposta tècnica del cap de l’Àrea de Política Territorial i Obra
Pública transcrita íntegrament a la part expositiva del present dictamen i que fa
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referència a les al·legacions de la Sra. Rosa Maria Queralt Francàs, del Sr. Pere Rosàs
Pujol i de la Sra. Montserrat Rodoreda Lloreda.
Tercer.- NOTIFICAR-HO a la Sra. Rosa Maria Queralt Francàs, al Sr. Pere Rosàs
Pujol i a la Sra. Montserrat Rodoreda Lloreda, a SAEM ENGINYERIA i també als
propietaris i als titulars d’altres drets del sector que en puguin resultar directament o
indirectament afectats.
La PRESIDÈNCIA obre el torn d’intervencions.
Pren la paraula el regidor del grup municipal CiU, senyor MARTÍ ROSÀS i manifesta:
ens repetim en allò que vam dir en el passat Ple. No estem d’acord amb aquesta aturada
de les obres.
Intervé el Senyor ALCALDE dient: demà inaugurem el pont, no hi ha cap aturada
d’obres.
El regidor senyor ROSÀS continua dient: volia dir aturada de part de les obres del
sector P, concretament, el Falgar. Lamentar tot l’afer que ha passat amb els arbres que,
per desgràcia, moltíssims s’han mort perquè no s’han regat, no perquè es plantessin tard
sinó perquè no s’han regat. Posteriorment, en ple estiu, s’han trasplantat pins o avets al
costat del cementiri. O sigui, si uns poden viure trasplantats, si es reguen els que es
planten, i sort que vam tenir una primavera plujosa perquè aleshores potser no en
quedaria cap. En queden molt pocs. És un dany molt seriós que s’ha fet a la natura,
s’han mort molts arbres per la deixadesa de no regar-los, tot i les pluges de la primavera.
Tot per no omplir el llac del Falgar, tal i com estava previst, perquè vostès tenien els
pous fets, la concessió de l’aigua per poder-los regar i vostès no ho han volgut perquè
semblava que era una obra emblemàtica de l’anterior govern i s’ho han carregat. Ja
s’han carregat els arbres.
Acte seguit, pren la paraula la regidora del grup municipal ERC-EV-AM, senyora Ma
TERESA BUIGUES i exposa: jo sóc regidora de Pagesia i lamento moltíssim que es
perdi un arbre, però m’hagués agradat, en tot cas, senyor Rosàs, que hagués defensat els
arbres de la mateixa manera que ho fa ara del Falgar quan es van tallar de manera
il·legal els del sector N. Estem parlant d’arbres centenaris, no d’arbres acabats de
plantar. Crec que ha de ser la mateixa idea per a tot. Quan es tallen els arbres que es van
tallar al sector N i, ara, ens hem trobat el que ens hem trobat, i algun arbre mort perquè
diu que no s’han regat, no està dient la veritat. Hi ha una empresa darrera que es diu
Fomento que avala si s’han regat o no. En tot cas, nosaltres hem de creure l’empresa. Al
llarg del Ple d’avui, m’estic adonant que, punt darrera punt, sembla que nosaltres som
els llestos i els jutges es van equivocant. És cert que no es fan coses al Falgar, però
també és cert que hi ha una sentència que diu que certes coses del Falgar les hagués
d’haver pagat aquest Ajuntament, o no ens enrecordem? Els jutges fallen contínuament,
nosaltres no ens equivoquem mai, senyor Rosàs? Mai? Ells sí, però nosaltres no.
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A continuació, pren la paraula el regidor del grup municipal ERC-EV-AM, senyor
FERRAN GONTÁN i manifesta: nosaltres votarem en contra, tal i com vam fer en el
seu dia, perquè pensem que el projecte s’ha quedat curt en el sentit que nosaltres creiem,
com hem defensat sempre, que el Falgar hauria de ser una plana al·luvial i que el riu
hauria de fer la seva feina. Em sap greu les paraules que vaig dir en el seu dia de què el
govern s’ho repensés i que no invertís dos milions d’euros en una obra que nosaltres
consideràvem que no s’ajustava amb el què havíem estat parlant i pactant amb el
govern, però, miri, tot té coses positives. I avui tenim una cosa positiva, que hi ha hagut
un nou procés d’exposició pública i s’ha rescabalat un greuge comparatiu. Ho exposaré
molt clarament: quan es va aprovar el projecte del Falgar, un veí, que curiosament era
antic regidor del govern, va signar un conveni amb el govern anterior segons el qual es
cedia la utilització d’aigua d’un pou que, històricament, feia servir per a casa, per al
regadiu, pel que fos. Un altre veí del costat, exactament igual, demanava les mateixes
condicions però se li van denegar. Molt bé, doncs ara això s’ha rescabalat. És més,
aquest conveni que va signar el senyor Torné amb el senyor Pujol Mosteo, no estava
avalat per cap tècnic de la casa ni per cap tècnic exterior. Per tant, va ser un assumpte
entre “coleguillas”. I, ara, per fi, hi ha un informe que avala aquest conveni amb el
senyor Rosàs.
El senyor ALCALDE manifesta: jo estic commogut per la preocupació que vostè té pels
arbres. Estic realment commogut per aquest esperit ecològic que vostè manifesta. Jo he
rebut, i també quan era regidor a l’oposició, ciutadans plorant pels roures centenaris que
van tallar al sector N. Era innecessari tallar-los perquè no es veien afectats per cap vial,
única i exclusivament per una persecució personal cap a una empresa, en aquest cas,
l’empresa que està al costat de Levesta, que és Flor de Loto. Jo he vist plorar
amargament a la propietària d’aquesta empresa perquè vostès van tallar un arbre que
tenia uns tres-cents anys. Com aquest roure, en van tallar molts més allà. També s’han
carregat pollancres centenaris. Amb la primera intervenció que hem volgut fer a
l’escola, malgrat que vostès em deien que no es podien trasplantar els arbres, jo vaig dir
que es trasplantessin, a veure què passava. Han sobreviscut. El primer que li vull
recordar és que el seu equip de govern va ser qui va ordenar plantar aquests arbres, es
van plantar el mes de març. Es van plantar en contra del dictamen de tots els tècnics que
deien que no era un bon moment per fer el transplantament. Els va plantar l’empresa
Fomento de Construcciones y Contratas, que té un contracte segons el qual durant un
any és el responsable de regar-los i si es moren els ha de substituir. Per tant, jo li
demano que no faci més demagògia sobre aquest tema. Si avui jo fos un espectador
d’aquest Ple, em plantejaria si les mentides que no paren de dir se les creuen? Fer
demagògia sobre els arbres del Falgar quan els han plantat fora de temps... Jo diria que
des de que es van plantar els arbres no ha parat de ploure. Hem tingut l’any amb més
pluviositat dels últims vint anys, potser és que s’han ofegat per massa aigua. Jo sé que
Fomento els ha regat.
El regidor senyor ROSÀS replica: voldria rectificar si han entès que no s’havien regat.
No es van regar a temps, i potser no s’han regat el suficient. És veritat que s’han regat,
però quan un és mort ja no li poden donar oxigen perquè no ressuscita. En quant a la
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zona verda que ha perdut les Franqueses, i concretament Llerona, ens sap molt greu. El
Falgar era un projecte ambiciós i ens sap greu que quedi una cosa oberta, abandonada o
deixada de la mà de Déu. En quant al pou, sàpiga que mai hi ha haver cap petició de
conservar aquest pou, tot i que li vam dir que ho demanés, que hi havia la possibilitat de
fer un conveni per mantenir aquest pou, mai ho va demanar. Jo li vaig dir, i és el meu
germà. Suposo que ho poden lligar pels cognoms. I suposo que això no m’invalida
perquè pugui participar en la votació.
El regidor senyor GONTÁN diu: només t’has de llegir la proposta i veuràs que
l’al·legació que presenta el teu germà fa referència a una al·legació ja presentada en el
seu moment que va ser desestimada.
El regidor senyor ROSÀS pregunta: però ell demanava mantenir el pou? No. En quant
als tècnics de l’ACA que deia vostè, el senyor Badia era a les reunions, el senyor Josep
Ramírez també hi era, i jo també hi era, i en cap acta consta ni es va dir en cap reunió
que aquells arbres es plantaven fora de temps.
El Senyor ALCALDE exposa: per acabar amb aquest tema del senyor Rosàs, i perquè el
públic també ho entengui, quan el senyor Gontán parla del senyor Josep Lluís Pujol
Mosteo, fa referència a un ex-regidor d’aquest ajuntament, membre de Convergència i
Unió, que va ser regidor fins a l’any 2003. Posteriorment, quan aquest senyor deixa de
ser regidor, s’inclouen les seves terres i les de la seva família al sector P, es
requalifiquen. Per tant, aquest senyor es beneficia de terrenys industrials en gran
quantitat, ell es beneficia però les seves terres queden com a zona verda. A ell se li
compensa amb terreny industrial. Després aquest senyor passa a formar part d’una de
les empreses públiques, per tant, continua la seva vinculació política amb Convergència
i Unió, és membre del Consell d’Administració de l’empresa pública Dinamització
Econòmica. I, curiosament, això és al que feia referència el senyor Gontán, i m’agrada
explicar-ho perquè tothom ho sàpiga, signa un conveni amb el senyor Torné que no està
avalat per cap tècnic, segons el qual allò que se li havia expropiat i mitjançant el qual
s’havia enriquit, l’ajuntament li torna a deixar quan era una zona verda d’ús públic per
fer ús dels arbres fruiters i utilitzar el pou, regar-los i menjar-se les fruites que donin els
arbres fruiters. Per tant, aquesta és la realitat i això és el que s’haurà d’analitzar. Deu
anys. Ara contestaré al senyor Gontán, jo penso que amb el tema del Falgar hem sigut
molt valents. Perdó, el senyor Rosàs ha comès un error molt greu quan ha dit que
Llerona perdia uns equipaments. Quins equipaments si el Falgar és zona verda? Llerona
no perd cap equipament. Hi ha una sentència que diu, precisament, que no hi poden
haver equipaments perquè és una zona verda. I tant! Vaig al que anava, senyor Gontán,
crec que hem estat molt valents. Del Falgar hem tret dos edificis, una escultura
monumental amb un peix amb la cua enlaire que hi havia a l’entrada, hem tret tot el
perímetre de tanca, hem tret les grades, hem tret l’escenari, hem tret tot el que era
ciment. I estem intentant integrar paisatgísticament aquest parc amb la llera del riu. No
hem pogut evitar el tema d’omplir el llac. Hi havia dos llacs i hem eliminat un llac, hem
eliminat camins, hem eliminat una passera peatonal del riu Congost. Pensem que l’aigua
que ompli aquest llac podrà servir, si hi ha èpoques de sequera, per a l’ús dels regants de
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Llerona, o quan estigui potabilitzada, per al consum, o fins i tot per a helicòpters. Vostè
sap que és molt més car tornar-ho a omplir de terra. Per tant, pensem que si naturalitzem
aquest espai, pot ser un espai de reclam d’aus migratòries, aus autòctones i, per tant, a la
llarga es pot convertir en un espai d’estudi de la flora i la fauna del riu Congost. Penso
que hem estat molt valents en fer tot això. Jo li demano, si us plau, una mica de respecte
pel que hem fet. Penso que carregar-nos tot el que ens hem carregat en aquest projecte,
que era tot ciment, per naturalitzar-ho, no pot dir que no hem estat valents. Sí, l’escenari
era de ciment, els dos edificis eren de ciment, la tanca era metàl·lica però amb pivots de
ciment, etc. Enderrocarem l’edifici de l’entrada, no sé si ho sabia.
Tot seguit, pren la paraula el regidor del grup municipal de CiU, senyor FRANCESC
COLOMÉ i manifesta: breument, m’ha arribat un rumor i vull saber si és veritat o no.
És veritat que l’empresa adjudicatària del sector P ha demanat danys i perjudicis a
l’ajuntament per valor de vuit milions d’euros perquè no ha executat les obres que havia
d’executar?
El Senyor ALCALDE manifesta: és veritat que l’empresa adjudicatària, i tinc una llista
que m’han passat abans o no sé si me la poden passar ara... Aquest és un fet que també
estem analitzant ara perquè els desviaments de les obres dels projectes amb el preu final
és un tema que ens té molt i molt encuriosits. El parc del Falgar, que comprèn no només
el parc del Falgar sinó també el pont i tot el polígon, té una desviació, no per danys i
perjudicis, sinó per mala planificació del projecte inicial, de vuit milions i mig d’euros
més IVA. Aquest és el desviament que hi ha perquè en el projecte el pont no era
correcte, perquè no s’havien previst moltes coses. Però continuem amb el Centre
Cultural que volien fer aquí, té un desviament del quaranta-vuit per cent. De cinc
milions d’euros que havia de costar, en aquests moments l’empresa Sacyr ens demana
vuit milions vuit-cents mil euros. Per tant, tres milions d’euros més. Si hi sumem els
deu del Falgar perquè són vuit milions i mig més IVA, estem en tretze milions d’euros
de desfasament del preu pel qual vostès van adjudicar el projecte i el preu que ha acabat
costant per canvis o per fer un mal projecte. Era un projecte que no estava ben fet
perquè, per exemple, no s’havia calculat bé els ciments o no s’havia calculat el
moviment de terres del Centre Cultural. Vostè sap que no van calcular el moviment de
terres del Centre Cultural? Vostès ho han de supervisar! Han de validar els projectes, no
culpin als tècnics. En definitiva, estem en tretze milions d’euros de desfasament. La
zona esportiva de Corró d’Amunt que, inicialment, vostès la van adjudicar en dos
milions vuit-cents vint-i-quatre mil euros, actualment l’empresa Fomento demana
quatre milions sis-cents mil euros. O sigui, un milió vuit-cents mil euros més. Estem en
catorze milions vuit-cents mil euros de desfasament entre el preu pel qual vostès van
adjudicar l’obra i els canvis que pel camí van introduir o perquè el projecte tenia
mancances. Les obres de la llera de la riera Carbonell a la zona esportiva de Corró
d’Avall, sobre un projecte adjudicat d’un milió set-cents mil euros, estem a dos milions
sis-cents mil. Un altre milió d’euros més. Per tant, estem a quinze milions nou-cents mil
euros. I, així, podríem seguir. Estem a setze milions d’euros de desfasament respecte el
que vostès havien adjudicat. Aquest tema ja ve de lluny perquè vostès saben que hi ha
consellers de l’empresa pública Entorn Verd que van plegar per aquest tema, ja li van
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dir que era molt estrany el que succeïa aquí. Sí, el senyor Riquer va plegar per això, i
així consta en una acta. És un advocat de prestigi, va plegar per aquest motiu i així
consta en una acta que està en el meu poder. Com a mínim, hi ha una molt mala gestió
del patrimoni públic dels veïns i veïnes de les Franqueses, perquè estem setze milions
d’euros per sobre del que vostès havien adjudicat. Aquest equip de govern, i també els
serveis jurídics que tenim al darrera, estem molts encuriosits per aquest tema, perquè
sempre passa. A tot arreu hi ha aquest desfasament que la llei permet del vint per cent,
però és que a totes les obres hi ha un quaranta-vuit per cent, cinquanta-set per cent,
quaranta-dos per cent... Que no adjudiquen bé? Que no fan bé els projectes? Què passa
aquí que tots es desvien al voltant del cinquanta per cent? Tots, des de fa tretze anys que
vostè va començar a governar fins ara. Com és que hi ha aquests desfasaments entre el
preu d’adjudicació i el preu final? Potser els arquitectes que contractaven eren molt
dolents. No ho sé. Jo quedo parat de tot això. I vostès potser no haurien de mirar amb
tant orgull, haurien de ser més humils i adonar-se de la gestió que han portat a terme. Sí,
jo ja li he contestat a la pregunta dels vuit milions i mig d’euros, més IVA, i que no ens
demanin interessos. Sí, és perquè el projecte estava mal fet, no s’havien calculat bé els
fonaments del pont...
El regidor senyor ROSÀS diu: l’Agència Catalana ens va demanar que es fes un dipòsit
de retenció de les primeres aigües de la pluja perquè, segons ells, no podien anar
directament a la llera.
El Senyor ALCALDE diu: un mal projecte.
El regidor senyor ROSÀS diu: no, això no s’havia fet enlloc, és la primera vegada que
ho demanaven. Que les empreses constructores demanin cobrar més, això ha passat
sempre.
El Senyor ALCALDE diu: un vint per cent, no un cinquanta-set per cent per cent.
El regidor senyor ROSÀS diu: no vol dir que l’ajuntament acabi pagant això. Amb
Sacyr, per exemple, nosaltres estàvem discutint el tema que ens demanaven de cobrar
més. Vam aprovar unes actes de preus contradictoris, ells no hi estaven d’acord però
l’ajuntament defensava un preus que havien aportat ells. Ells sempre procuren guanyar
més, és el negoci de les empreses, però ha de ser l’ajuntament...
El Senyor ALCALDE diu: molt bé, ha contestat vostè mateix la pregunta. El pont, per
exemple, estava malament calculat.
El regidor senyor GONTÁN diu: referent al tema del Falgar, jo crec que han estat poc
valents, i ho dic clarament perquè el valent hagués estat fer no un parc, com ha dit vostè,
sinó fer una zona de natura, una plana al·luvial. I, per tant, per això calia no només
enderrocar els edificis i treure el gran peix, sinó tapar aquell llac, aquella monstruositat
de trenta-cinc milions de litres d’aigua perquè si vostès la volen per regar, aquesta aigua
s’ha de bombar i costarà molt més. Jo crec que el manteniment d’aquest parc costarà

Ple 02 10 2008 - pàg. 29

molt més diners que tapar un sol cop el llac. Per tant, s’hauria aconseguit una plana
al·luvial que, potser, en quinze anys, tindríem una plana al·luvial envejable a la banda
baixa del Congost. Quan vam signar el pacte perquè vostè arribés a ser Alcalde, sabien
el nostre plantejament i no hem enganyat a ningú. Ho vam explicar quan governava el
senyor Torné i ho expliquem ara, no sé de què es sorprèn. Jo els acuso de ser poc
valents en aquest sentit. Evidentment que han fet coses, els hi tinc absolut respecte però,
escolti’m, nosaltres ho entenem de diferent manera i quan vam signar aquell acord, ho
signàvem en aquella línia i vostès ho sabien, però no ho han complert. També és cert
que vostè ens ha promès que hi haurà una segona modificació, esperem que aquesta
segona modificació ho rectifiqui i tapem aquell nyap. Però molt em temo que no serà
així i, aleshores, tindrem un altre parc temàtic, sense peix gran. Com a mínim hem tret
el peix. Però tindrem un altre parc temàtic. Una zona de barbacoa, sí, collonut.
El Senyor ALCALDE diu: la zona de barbacoes s’ha eliminat. No digui coses que no
són.
El regidor senyor GONTÁN diu: era en to irònic.
El Senyor ALCALDE diu: hem eliminat les barbacoes, hem eliminat el tir amb arc, hem
eliminat el ping-pong, hem eliminat la grada, hem eliminat la tanca, hem eliminat dos
edificis, hem eliminat l’escultura, hem eliminat un camí artificial que s’havia de fer...
El regidor senyor GONTÁN diu: això és cert, però vostès no han anat cap a la plana
al·luvial que és el que tocava. No han tapat el llac.
Tot seguit, pren la paraula el regidor del grup municipal CiU, senyor JOSEP MARIA
DIA i manifesta: senyor Alcalde, jo li voldria fer una pregunta. La veritat és que m’he
perdut. Aquesta nit estem parlant de moltes coses, però no ens cenyim al punt de l’ordre
del dia. I vostè, com a president de la Corporació...
El Senyor ALCALDE diu: parli del Falgar, si us plau. Estem parlant del Falgar.
El regidor senyor DIA continua dient: el meu company ha fet una pregunta molt
concreta i vostè només fa que retreure coses a l’antic equip de govern. Jo crec que a la
gent que ha vingut al Ple els interessa que parlem del Ple perquè realment si venen és
perquè els interessa algun punt del Ple. Crec que entre tots estem fent... bé, millor que
no digui la paraula. Per tant, senyor President, li demano que el debat es centri en el
punt en qüestió.
El Senyor ALCALDE diu: curiosament, l’única persona de les que ha intervingut en
aquest punt que no ha parlat del punt és vostè. Tots els altres han parlat del Falgar, dels
arbres... Sí, estem parlant d’això! Estem parlant del Falgar, que és el punt que estem
modificant. Vostè és l’únic que no n’ha parlat. I la pregunta ja l’ha contestada el senyor
Rosàs.
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La regidora senyora BUIGUES manifesta: jo vull donar la raó al senyor Gontán, a mi
també m’hagués agradat més el Falgar sense el dipòsit, sense el llac. Però hi ha una
diferència entre estar al govern i conèixer els números, conèixer les possibilitats i no
ser-hi. Quan estàs al govern i saps què costen les coses, els preus dels plàstics, els preus
de les màquines, entens que hi ha coses que no es poden llençar a les escombraries, ens
les hem trobat i cal treure-hi el millor rendiment. No podem portar a la deixalleria tots
els diners que s’han gastat allà i, per tant, entenem que l’aprofitament de l’aigua pot ser
una sortida momentàniament, pot ser una sortida que serveixi per a incendis, per a regar
els arbres i algunes altres coses. Ens ho hem trobat fet i la responsabilitat de governar
està entre decidir què és millor per defensar i estalviar els interessos del poble. En
aquest cas, ens hem hagut d’empassar el famós llac del Falgar.
El Senyor ALCALDE diu: jo li diria a la senyora Teresa Buigues que jo, com a Alcalde,
i em sembla que el meu grup municipal també, no ens hem hagut d’empassar res, és a
dir, tot i que aquesta és la situació que ens hem trobat... Com vostè ha expressat la seva
opinió, jo expresso la nostra. No ens sembla malament que es creï un llac, coneixem
experiències que s’estan portant a terme a les comunitats de Castella-Lleó,
Extremadura, País Valencià, on s’estan recuperant el que allà anomenen “humedales”
que són petits llacs que amb el temps s’havien assecat. Això ha propiciat una gran
recuperació de la fauna autòctona perquè ha propiciat la recuperació d’espècies que feia
molt temps que no hi eren en aquesta zona, ha propiciat la vinguda d’aus migratòries
que han trobat un espai natural perquè si comparem el mapa d’aqüífers de fa cinquanta
o cent anys amb el que hi ha ara és molt diferent. Per tant, jo estic content i orgullós de
què puguem crear un espai natural que serveixi per als animals. S’ha comprovat que és
un reclam per a la fauna, i jo convido a tots els presents i als regidors que si aquest
projecte tira endavant tal i com l’hem modificat, a veure’l d’aquí a deu anys. Ja es
comencen a veure espècies... Estic dient en el Congost. Això vol dir que aquest espai
pot ser, i serà, perquè n’estic convençudíssim per les experiències que s’han fet a altres
espais naturals d’altres comunitats autònomes, que serà un reclam per a les aus
migratòries i per a la fauna autòctona.
Finalitzades les intervencions, la PRESIDÈNCIA dóna pas a la votació.
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per vuit vots a favor dels regidors dels
grups municipals PSC-PM, PP i de la regidora senyora Ma TERESA BUIGUES del
grup municipal ERC-EV, set vots en contra dels regidors del grup municipal CiU i del
regidor senyor FERRAN GONTÁN del grup municipal ERC-EV, i una abstenció del
regidor senyor FERRAN JIMENEZ del grup municipal CiU, i per tant, amb el quòrum
legal.

9.- APROVAR CONVENI DE COL·LABORACIÓ A SUBSCRIURE ENTRE
L'AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES I LA UNIVERSITAT DE VIC PER AL
DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES D'INVESTIGACIÓ, INNOVACIÓ I
TRANSFERÈNCIA DE CONEIXEMENT, FORMACIÓ I RECICLATGE DE
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PROFESSIONALS DEL SECTOR AGRORAMADER.- El senyor SECRETARI
dóna lectura de la part dispositiva de la següent proposta de l’ÀREA DE PAGESIA:
VIST l’esborrany del conveni de col·laboració a subscriure entre l’Ajuntament de les
Franqueses del Vallès i la Universitat de Vic (UVic) per al desenvolupament de
projectes d’investigació, innovació i transferència de coneixement, formació i reciclatge
de professionals del sector agroramader.
ATÈS que la finalitat d’aquest conveni és establir el marc de col·laboració entre la UVic
i l’Ajuntament a partir de les següents propostes d’accions:
1. Ambdues entitats podran col·laborar en projectes d’investigació i transferència de
coneixement en aquells temes que siguin d’interès comú.
2. Ambdues entitats promouran la realització de pràctiques d’estudiants i la inserció
laboral dels titulats de la UVic.
3. Ambdues parts podran col·laborar en la realització de projectes de formació
continuada. Així mateix, es podrà sol·licitar a la UVic propostes de formació a mida
pels seus associats.
4. Ambdues parts podran col·laborar en tots aquells altres projectes que puguin ser
d’interès comú.
5. La Universitat de Vic i l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès es comprometen,
dins de les seves possibilitats, a fer difusió de totes les col·laboracions que duguin a
terme en el marc del present conveni.
ATÈS que les finalitats del conveni s’emmarquen dins les competències que la Llei
municipal i de règim local de Catalunya atorga als ajuntaments catalans.
ES PER AIXÒ que la regidoria de Pagesia, de conformitat amb l’informe de la
Secretaria municipal, proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- APROVAR l’esborrany de conveni de col·laboració a subscriure entre
l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès i la Universitat de Vic per al
desenvolupament de projectes d’investigació, innovació i transferència de coneixement,
formació i reciclatge de professionals del sector agroramader, que figura com a annex
al present dictamen.
Segon.- NOTIFICAR-HO a la Universitat de Vic, a les regidories de l’ajuntament que
n’hagin de tenir coneixement i al departament de Planificació Econòmica i Règim
Interior.
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El Senyor ALCALDE pregunta als senyors regidors si desitgen realitzar alguna
intervenció al respecte.
Pren la paraula el regidor del grup municipal ERC-EV-AM, senyor FERRAN
GONTÁN i manifesta: nosaltres realment creiem en aquest projecte perquè hem tingut
converses amb la companya de grup i ens ha explicat de primera mà quina és la
intenció, cap a on va. Ens sembla que és el camí. Si volem que el sector pagès que, per a
nosaltres, és la punta de llança d’aquest municipi, tingui sortida, hem d’anar cap a
iniciatives com aquesta. I, per tant, li donarem recolzament absolut, tot i que ens
agradaria, com ja li hem comentat a la regidora, si no és possible en aquest conveni
perquè és un conveni marc i, per tant, no entra en detalls, quan s’explicitin els convenis
concrets i les condicions concretes, els cursos o les matèries, estiguessin exempts els
transgènics. Ho demanem, entre d’altres coses, perquè la pagesia amb els transgènics,
com ja hem explicat altres vegades en aquest Ple, està morta. Està morta a curt termini,
en el sentit que econòmicament no és sostenible, socialment és menys sostenible i
ecològicament és un desastre. A més, perquè aquest ajuntament, fa dos Plens, va
aprovar una moció per declarar les Franqueses lliure de transgènics i, en aquest sentit,
voldríem que es recollís aquesta proposta de cara a la signatura de propers acords més
concrets amb la Universitat de Vic.
A continuació, pren la paraula la regidora del grup municipal ERC-EV-AM, senyora Ma
TERESA BUIGUES i explica: el que ens porta a la signatura d’aquest conveni amb la
Universitat de Vic és la preocupació, per una part, perquè els joves marxen del camp i
perquè entenem que aquests camps s’han de continuar treballant i l’ajuntament té coses
a dir en aquest sentit. El que pretenem és, entre d’altres coses, donar una formació en
temes del sector fins a, com a mínim, un segon grau i signarem aquest conveni amb la
Universitat de Vic, l’anirem omplint de continguts i jo em comprometo a donar, en tot
moment, explicacions de què es va posant en aquests continguts. I també, si algun
regidor, inclòs el senyor Gontán, està molt interessat en seguir els passos que anem fent,
hi són convidats. Evidentment, no es tracta de transgènics.
El Senyor ALCALDE manifesta: com ja li vaig recordar la última vegada que en vam
parlar, tot i que em sembla bé que tractem el tema des del punt de vista que vostè diu,
nosaltres per principi no estem mai en contra del concepte d’investigació. Evidentment
que el concepte de transgènics com a patents industrials que es venen als pagesos ens
sembla una política econòmica nefasta i que, evidentment, ha d’enfonsar a la pagesia si
es segueix la línia que està succeint a altres països i que ja està arribant aquí. Però el
concepte d’investigació com a concepte de progrés per a la humanitat, com a concepte
de millora, un concepte científic, tutelat, de manera que no s’utilitzi per a interessos
econòmics, és una cosa, senyor Gontán, a la qual no ens hi podem oposar perquè seria
com oposar-nos al progrés. Pensem que tota investigació, si es fa amb uns criteris ètics i
morals raonables, es pot portar a terme. Evidentment que no la farem aquí ni volem que
es faci aquí. Però li reclamo que la investigació com a tal, com a fet científic de progrés
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que ha de millorar les nostres societats i tutelar amb uns criteris ètics i morals, nosaltres
no ens hi oposarem a priori. Jo li volia fer aquest matís que ja li vaig fer una vegada.
El regidor senyor GONTÁN diu: no, què va, no ens posarem d’acord perquè tenim
anàlisis molt diferents en aquest sentit. Bàsicament, m’havia oblidat d’una cosa i
pensava que la diries tu. Aquest projecte que és molt més gran, perquè se m’ha explicat,
que el conveni amb la Universitat de Vic, requereix bàsicament que els pagesos s’ho
creguin i des d’aquí volia fer una crida perquè els pagesos confiïn en aquest projecte, és
un projecte seriós. Si surt endavant com ho té previst la regidora potser serem punters
en tema de pagesia, no a la comarca, sinó potser a Catalunya. Per tant, cal generar
esforços i sinergies cap a aquest projecte.
Finalitzades les intervencions, el Senyor ALCALDE 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.

10.- APROVAR INICIALMENT LA MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT
INTERN DEL CONSELL DE LA PAGESIA DE LES FRANQUESES DEL
VALLÈS.- El senyor SECRETARI dóna lectura de la part dispositiva de la següent
proposta de l’ÀREA DE PAGESIA:
ATÈS que el Consell de la Pagesia d’aquest municipi va adoptar, en sessió que va tenir
lloc el dia 29 de juliol de 2008, els següents acords:
“APROVAR LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DEL
CONSELL DE LA PAGESIA
ATÈS que el Ple de l’ajuntament en sessió extraordinària celebrada el dia 30 de juny de
2004, va acordar, entre d’altres, resoldre les al·legacions presentades i aprovar
definitivament el Reglament Intern del Consell de la Pagesia de les Franqueses del
Vallès.
ATÈS que la procuradora Ma. CARMEN FUENTES MILLAN, en representació dels
senyor JORDI ILLA ABÈNIA, RAMON VIURE RIBAS i JOAQUIM CASSÀ RICART, va
interposar, davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6 de Barcelona, recurs
ordinari núm. 475/2004-B contra l’adopció de l’acord esmentat.
ATÈS que la secció cinquena de la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya, en data 22 de novembre de 2007, va dictar la
sentència núm. 896/2007 desestimatòria del recurs esmentat .
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ATÈS que és voluntat de l’àrea de Pagesia convertir el Consell de la Pagesia en un
element més actiu, amb una major influència dins el territori i sobretot en un verdader
punt d’encontre entre la pagesia i l’ajuntament i, per tant, que sigui un veritable òrgan
de participació sectorial, es considera necessari modificar alguns apartats del
Reglament Intern del Consell de la Pagesia de les Franqueses del Vallès.
VIST l'informe de la cap d'àrea de la Pagesia.
VIST l’informe jurídic emès pel secretari de la Corporació.
ES PROPOSA al Consell de la Pagesia l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- MODIFICAR el Reglament Intern del Consell de la Pagesia, de conformitat
amb la proposta tècnica emesa per la cap de l’àrea de Pagesia, que s’acompanya com
a annex a la present proposta, formant part integrant de la mateixa.
Segon.- TRASLLADAR aquest acord al Senyor Alcalde de l’ajuntament de les
Franqueses del Vallès, amb la finalitat que, si ho considera pertinent, ho elevi al Ple de
la Corporació per a la seva aprovació.
ANNEX
Proposta tècnica:
1. Modificar la sèu del Consell de la pagesia quedant l’article 4 redactat:
“Article 4. – Domicili.
El Consell de la Pagesia tindrà la seva sèu al Centre de Recursos Agraris, situat a la
masia de can Ribas, Camí Antic de Vic, 10 de les Franqueses del Vallès.”
2. Amb la voluntat de reconvertir aquest òrgan en un element més actiu, amb una major
influència dins el territori i sobretot en un verdader punt d’encontre entre la pagesia i
l’ajuntament caldria valorar la possibilitat què el Consell ampliés les seves funcions
modificant l’article 5è que quedaria redactat de la següent manera:
“Article 5.- Funcions. Les funcions del Consell de la Pagesia són:
a) Actuar com a organisme de consulta i assessorament del Ple de l’ajuntament de
les Franqueses del Vallès, que prèviament a la resolució a totes les qüestions
que de manera directa o indirecta afectin al sector agrícola, ramader i forestal
del terme municipal, demanarà informe al Consell de Pagesia.
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b) Elaborar els estudis, informes i dictàmens dels assumptes que li siguin
encomanats pel Ple de l’ajuntament de les Franqueses del Vallès, que puguin
ésser d’interès pel sector, sempre i quan es disposi dels recursos materials i
pressupostaris necessaris.
c) Col·laborar en la preparació i execució de la política agrària, ramadera i
forestal del terme municipal, presentant iniciatives, propostes, suggeriments i
traslladant les queixes del sector a l’ajuntament, per tal que siguin discutides en
els òrgans competents.
d) Ser consultats en els processos d’elaboració de reglaments i ordenances dels
serveis afectes en el sector i en aquells assumptes d’especial incidència en
aquest.
e) Ser informats de les decisions que l’ajuntament adopti en aquells temes
d’interès pel sector.
f) Promoure el respecte al medi ambient, així com la conservació, la protecció i la
millora de la qualitat ambiental, a partir de debats i actuacions diverses de
participació i sensibilització.
g) Difondre de manera pública i fàcilment accessible els documents que resultin
del treball d’aquest Consell.”
3. Amb la finalitat de tornar a recuperar l’esperit que en un inici es va posar de
manifest en el “conveni del gas”, caldria avaluar un nou canvi en la composició del
Plenari proposant-se la següent redacció de l’article 7è:
“Article 7è.- El Plenari està composat per:
a) El President/a, que serà l’Alcalde/essa o persona en qui delegui.
b) Vocals: nomenats pel Ple a proposta de cada un dels col·lectius següents:
 Un representant de cada grup polític amb representació a
l’ajuntament de les Franqueses del Vallès.
 Un representant d’ASAJA
 Un representant de l’Unió de Pagesos
 Un representant de l’ICASI
 Un representant de la Cooperativa Agrària Comarcal
 Un representant de les comunitats de regants
 Un representant dels pagesos del poble de Llerona
 Dos representants dels pagesos del poble de Corró d’Amunt
 Dos representants dels pagesos del poble de Marata.
 Un representant dels pagesos del poble de Corró d’Avall
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 Un representant dels pagesos de Bellavista.
Els representants han de ser pagesos, ramaders o gent lligada a la producció agrària,
que puguin aportar la seva visió del sector i treballar per influir-hi.”
c) El secretari/a, que serà el de la corporació o persona en qui delegui. Que tindrà les
funcions de:
 Preparar la relació d’assumptes que hagin de servir al President/a per
determinar l’ordre del dia.
 Redactar les actes i enviar-les junt amb la següent convocatòria.
 Convocar, per ordre del President/a, les reunions del Consell de la Pagesia.
d) Prèvia invitació del President/a, podran assistir a les sessions del Consell, amb veu
però sense vot, aquelles persones que per els seus coneixements i experiència
puguin realitzar aportacions.”
4. Amb la finalitat que la convocatòria del Consell coincideixi amb les sessions
ordinàries del Ple de l’ajuntament al qual s’hauria d’informar sobre les qüestions que
li sigui requerides, es proposa fer-les bimensualment en lloc d’un cop per trimestre.
L’article 10è quedaria redactat de la següent manera:
“Article 10.- Règim de sessions.
a) Sessions ordinàries: les sessions ordinàries del Consell s’efectuaran amb una
periodicitat bimensual. El president/a convocarà i confeccionarà l¡ordre del dia
que es distribuirà als seus membres amb una antelació mínima d’una setmana.
b) Sessions extraordinàries. Les sessions extraordinàries se celebraran mitjançant
convocatòria de la presidència a instància d’aquesta o d’una quarta part dels
membres del plenari del Consell de la Pagesia, en un termini màxim de quinze dies.
Cap sessió, però, no es podrà celebrar, vàlidament, sense l’assistència del
President/a i del secretari/a o de les persones en qui hagin delegat.
A banda d’aquets dos tipus de convocatòries, el Consell de la Pagesia convocarà a una
assemblea anual a tots els titulars d’explotacions agroramaderes per informar dels
resultats dels temes treballats durant el darrer exercici i recollir altres suggeriments”
5. Entenent que el Consell de la Pagesia ha de ser un òrgan de consens i que ambdós
sectors tenen el mateix pes en els decisions, es considera que caldria valorar la
modificació del sistema de votació i el nou redactat de l’article 11è seria:
“Article 11.- Acords.
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Els acords del Plenari seran adoptats per majoria simple dels assistents i aquest acords
quedaran reflectits en les actes de les reunions
En cas d’empat es decidiran amb el vot de qualitat del President/a.
Els acords de proposta, dictamen o suggeriment que s’adoptin es faran arribar a
l’òrgan competent en la matèria però en cap cas tindran caràcter de vinculants.
6. Derogar la disposició transitòria atès que ja ha finalitzat el període pel qual
s’establia la vigència”
ATÈS que l’article 14è del Reglament Intern del Consell de la Pagesia de les
Franqueses del Vallès estableix que “el present Reglament podrà ésser revisat per tal
d’adequar-lo a l’experiència de funcionament del Consell a iniciativa del Plenari mateix
o del President.”
ÉS PER TOT AIXÒ que la Regidoria de Pagesia proposa al Ple de l’Ajuntament
l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- APROVAR INICIALMENT la modificació del Reglament Intern del Consell
de la Pagesia de les Franqueses del Vallès d’acord amb el text que va aprovar el seu
Plenari en sessió que va tenir lloc del dia 29 de juliol de 2008 i que s’ha transcrit
íntegrament a la part expositiva del present dictamen.
Segon.- SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA els presents acords i el text
(modificat) del Reglament pel termini mínim de trenta dies, a fi que s’hi puguin
presentar al·legacions i reclamacions, mitjançant la inserció dels anuncis
corresponents al Butlletí Oficial de la província i al tauler d’edictes de l’Ajuntament. El
termini d’informació pública començarà a comptar des del dia de la publicació de
l’anunci al BOP.
Tercer.- CONCEDIR AUDIÈNCIA a les possibles persones i entitats interessades, a
l’efecte de presentació d’al·legacions i reclamacions, mitjançant la notificació dels
presents acords i la tramesa d’una còpia del seu text íntegre. El termini de l’audiència
serà de 30 dies a comptar des del dia següent a la data de recepció de la notificació.
Quart.- DISPOSAR que, si no s’hi formula cap al·legació ni reclamació durant el
termini d’informació pública i d’audiència als interessats, la modificació del Reglament
que ara s’aprova inicialment quedarà aprovada definitivament sense necessitat de cap
tràmit ulterior, i es procedirà directament a la publicació.
La PRESIDÈNCIA obre el torn d’intervencions.
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Pren la paraula el regidor del grup municipal CiU, senyor JOSEP MARIA DIA i
manifesta: nosaltres pensem que aquesta proposta és incorrecta i demanem que sigui
retirada de l’ordre del dia. No podem estar d’acord amb un reglament que és impulsat
per l’equip de govern i que no surt dels membres del Consell de la Pagesia. Un
reglament que no és participatiu, on estan exclosos els òrgans participatius del poble
com són els Consells de Poble de Corró d’Amunt i de Llerona, així com les entitats del
poble com són les Associacions de Veïns. Per tant, una vegada més, creiem que no
tenen credibilitat perquè vostès sempre s’omplen la boca de participació ciutadana i jo
em pregunto: on és aquesta participació portant aquest reglament per a la seva
aprovació? L’altre punt amb el qual no hi estem d’acord és amb la composició del
Plenari del Consell de la Pagesia, no és plural, hi ha una sospitosa diferència entre els
representants dels diferents pobles, hi ha un representant dels pagesos de Llerona, un
representant dels pagesos de Corró d’Avall, un representant dels pagesos de Bellavista,
dos representants dels pagesos de Corró d’Amunt i dos representants dels pagesos de
Marata. Potser aquí demostra on són els seus amics. Per què aquesta diferència? Qui
escollirà els representants de cada poble? Creiem que no són unes bases participatives ni
plurals, creiem que no són millors que les actuals i, per tant, li demano que aquest punt
quedi retirat de l’ordre del dia.
Tot seguit, pren la paraula la regidora del grup municipal ERC-EV-AM, senyora Ma
TERESA BUIGUES i manifesta: acabem d’aprovar un futur conveni on s’encamina la
feina cap al món de la pagesia, en general. No m’estranya que demani la retirada, vostè
diu que no és participatiu, de què estem parlant? Del Consell de la Pagesia o d’un òrgan
de representació popular a gran nivell? Pretenem impulsar un projecte que millori
sensiblement les condicions de vida i altres coses dels pagesos. Per tant, els pagesos han
de tenir el seu Consell de la Pagesia. I al Consell de la Pagesia no hi ha un pagès de
Llerona, n’hi ha dos, hi ha un representant per als pagesos i un altre per als regants. Jo ja
sé que vostè va demanar que li marquéssim en groc totes les diferències, cosa que,
efectivament, els treballadors d’aquest ajuntament no tenen aquest temps i és una feina
que ens hem de fer els regidors, però si s’ho torna a mirar, veurà vàries diferències.
Vostè diu que no és participatiu, hi ha una diferència substancial i és que, fins ara, els
estatuts deien que hi havia el vot ponderat. El vot ponderat vol dir que si jo represento a
tres persones, tinc tres vots, jo sola. Si en represento a vuit, en tinc vuit jo sola. Doncs,
en aquest moment, la proposta que fem és una persona, un vot, i si vostè repassa tot allò
que no se li va passar marcat en groc veurà que hi ha molts més pagesos que polítics, i
cada persona és un vot. I això és participació, i això és deixar que en aquest Consell de
la Pagesia els pagesos decideixin què s’ha de fer i no donar protagonisme als polítics.
Senyor Dia, no el retirem perquè pensem que és una proposta seriosa i és el pas inicial
d’una proposta encara més seriosa per ocupar-nos del que significa més del noranta per
cent del territori del nostre municipi perquè estem preocupats per aquest territori, perquè
pensem que són els pagesos els qui han de decidir allò que millor els convé, i no els
partits polítics. Vostè em diu que no és participatiu, però és molt participatiu. I en el
Consell de la Pagesia han de ser-hi els pagesos, no l’Associació de Veïns o el Consell
de Poble, que pot estar representat a través dels propis pagesos. Ens hem ofert a què
l’elecció d’aquests pagesos es faci de manera directa, convocant-los a través de les
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llistes que tenim i que siguin ells qui decideixin qui vol anar al Consell de la Pagesia.
Qui ha de decidir són ells. Hem tingut en compte les associacions agràries i, a més, els
pagesos. Sincerament, quan els partits polítics vulguem treure endavant una proposta al
Consell de la Pagesia, perquè jo espero que aquests estatuts s’aprovin avui, haurà de ser
una proposta seriosa, meditada i acceptada pel conjunt del Consell de la Pagesia.
Tot seguit, pren la paraula el regidor del grup municipal ERC-EV-AM, senyor
FERRAN GONTÁN i manifesta: a l’anterior modificació, quan el senyor Jiménez era
regidor de Dinamització Econòmica i portava Pagesia, nosaltres ja vam manifestar que
no ens agradava com estava el Reglament del Consell de la Pagesia ni la seva
distribució. En aquell moment, ja vam agrair l’esforç que va fer el senyor Jiménez per
convocar-nos a tots, tot i que el tarannà de l’equip de govern o dels companys de l’equip
de govern no era el mateix, vam acceptar el que hi havia com a una qüestió de mínims.
Aquest cop hem fet no una qüestió de mínims perquè creiem que s’ha avançat molt més
en el tema de la participació, però creiem, i així ho vam manifestar al Consell de la
Pagesia, que havíem d’avançar una mica més en quant a la reducció de la presència
política al Consell de la Pagesia. Miri, en quant a la composició segons el reglament que
hi havia abans, si no ho recordo malament, hi havia: l’Associació de Veïns de
Bellavista, l’Associació Cívica de Corró d’Avall, el Consell de Poble de Corró
d’Amunt, el Consell de Poble de Llerona i no sé si em deixo alguna altra associació.
Podria haver posat l’Associació d’Escacs de Corró d’Amunt... A ningú se li acudiria
parlar de la indústria o del comerç posant entitats que fan cultura. Si estem parlant d’un
òrgan sectorial, mai es pot tenir representació que no sigui sectorial. Vostès ho feien
perquè la pagesia no els importava.
A continuació, pren la paraula el regidor del grup municipal CiU, senyor FERRAN
JIMÉNEZ i exposa: senyora Teresa Buigues ha comentat fa un moment tota una sèrie
de detalls que no hi són a la proposta, per exemple, que ha negociat, que ha parlat, que
ha intentat consensuar.. no sé com ha dit exactament la paraula, de com serien escollits
els membres que han de formar aquest Consell. Jo crec que tot això ja hauria d’estar
recollit al reglament perquè no farem un reglament dins d’un reglament. Per tant, jo li
demano que, si us plau, això quedi inclòs. Jo, personalment, m’abstindré perquè espero
que tinguin en compte les meves al·legacions i d’altres que crec que poden enriquir
aquest reglament. Perquè, en cas contrari, estaríem en indefinicions que abans també
passaven, segons diuen vostès. S’ha de saber qui pot anar en representació de qui. Ens
hem quedat en una situació d’ambigüitat, com s’ha d’escollir els representants dels
Consells de Poble i els representants dels veïns? Jo crec que una persona que sigui
representant ha de tenir el suport d’algunes persones, no pot ser que perquè no hi hagi
ningú vingui un i surti representat sense ser recolzat per ningú. Per tant, demanaria que
això estigués recollit.
El regidor senyor DIA replica: tothom sap que els òrgans participatius que tenim a les
Franqueses que, per cert, funcionen molt bé, són els Consells de Poble i aquí estan
exclosos. Jo em pregunto: per què no pot participar-hi un veí que no sigui pagès? No el
volem escoltar? No ens interessa la seva participació? No té una opinió? I l’altra
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qüestió, com ha dit el Ferran Jiménez, això que vostè ha dit contestant a la pregunta de
com seran escollits, el reglament no ho diu, això ho ha dit vostè, és a dir, al reglament
no figura la forma en què seran escollits aquests representants del poble.
La regidora senyora BUIGUES contrareplica: m’estranya que vostè, sent membre del
Consell de la Pagesia, no sàpiga que a la última reunió del Consell de la Pagesia va
constar en acta la manera que enteníem que s’haurien d’escollir aquests representants, i
que és la que he explicat. Està recollit a l’acta de l’últim Consell de la Pagesia, però no
hi ha cap problema per incloure que l’ajuntament citarà als pagesos i ells, els que vagin,
aquí no podem obligar, però una vegada estiguin tots convocats, s’escolliran. Jo vull
recalcar una cosa, senyor Dia, aquí diu: un representat per cada grup polític amb
representació a l’ajuntament, un representant d’ASAJA, un de la Unió de Pagesos, un
d’ICASI, un representant de la Cooperativa Agrària Comarcal... Ho dic perquè és fàcil
perdre’s amb les xifres. L’únic lloc on tenim comunitats de regants és Llerona i, per
tant, per a Llerona, hem posat un representant de les comunitats de regants i un
representant dels pagesos. Són dos. Dos de Corró d’Amunt. Dos de Marata. I dos de
Corró d’Avall. Ens agradaria que un fos de Bellavista i l’altre de Corró d’Avall. De tota
manera si estem parlant d’organitzacions sectorials, senyor Dia, en aquest poble, tenim
una pila d’associacions. Tant els preocupa el tema de la pagesia que hem de fer
membres d’aquest Consell de la Pagesia a setanta, vuitanta o noranta associacions?
Amb quin criteri posem a uns i als altres no? Jo faig una invitació sincera a qui estigui
interessat pels temes que es tractaran al Consell de la Pagesia, anirem informant a través
del Butlletí Municipal i si algú vol vindre com a convidat, cap problema. No hi ha res a
amagar. Volem fer una feina, volem que sigui sectorial i volem que decideixin ells. Per
mi no hi ha cap inconvenient en què s’inclogui la manera d’escollir, evidentment, la
primera vegada.
Tot seguit, pren la paraula el regidor del grup municipal CiU, senyor FRANCESC
COLOMÉ i manifesta: molt breument, em sembla que estem avorrint a les mosques i de
mica en mica la gent no aguanta més i va marxant. Nosaltres tenim un reglament, tenim
un ROM i aquest marca el temps de les intervencions. Jo demano que s’apliqui per fer
un debat viu perquè ens estem esplaiant i estem parlant de coses que surten fora del
punt.
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, ERC-EV i PP, sis vots en contra dels regidors del grup
municipal CiU, una abstenció del regidor senyor FERRAN JIMÉNEZ del grup
municipal CiU, i per tant, amb el quòrum legal.
El Senyor ALCALDE manifesta: de totes maneres, que quedi constància que la senyora
Buigues ha dit que es buscaran els mecanismes democràtics perquè els representants
dels pagesos siguin escollits pels propis pagesos per tal que tinguin aquesta
representativitat.
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11.- APROVAR PROVISIONALMENT LA MODIFICACIÓ DE LES
ORDENANCES FISCALS PER A L'EXERCICI DE 2009.- El senyor SECRETARI
llegeix la part dispositiva de la següent proposta de l’ÀREA DE PLANIFICACIÓ
ECONÒMICA I RÈGIM INTERIOR:
El text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per
a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.
En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran d’aprovar-se
simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del text
legal esmentat estableix que les Ordenances fiscals contindran com a mínim la
determinació dels elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les
dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació.
Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de
contenir la nova redacció dels preceptes afectats.
La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta
necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la Llei 58/2003, de
17 de desembre, General Tributària, ja que aquestes han de complir la doble funció de
servir com a eina normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora
comunicació informativa amb els ciutadans.
Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei general tributària, i
l’article 12 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals possibiliten que les
Entitats locals adaptin l’aplicació de la normativa tributària general al règim
d’organització i funcionament propi de cada Entitat, previsió aquesta que justifica la
proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, amb les modificacions que s’escaiguin, una
Ordenança General, redactada a l’empara de l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases del règim local.
En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals
municipals obeeixen, al compliment de les previsions normatives esmentades
anteriorment.
Vistos els informes tècnic econòmics a què es refereix l’article 25 del text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals, en els quals es posa de manifest el valor de mercat
de la utilitat derivada de la utilització privativa o aprofitament especial del domini
públic local en cadascú dels supòsits que originen la imposició de taxes o la modificació
de les seves tarifes.
Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització
d’activitats administratives de competència local, que s’imposen o es modifiquen,
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l’import de la recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible del
servei o activitat que es prestarà, conforme al que preveu l’article 24.2 del text refós de
la Llei reguladora de les hisendes locals.
Vista la Memòria de l’Alcaldia, els informes de la Secretaria i la Intervenció.
AQUESTA Àrea de Planificació Econòmica i Règim Interior proposa al Ple l’adopció
dels següents
ACORDS:
Primer.- APROVAR PROVISIONALMENT per a l’exercici de 2009 i següents,
l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públics
municipals.
Segon.- DEROGAR per a l’exercici 2009 i següents l’ordenança fiscal núm15 Impost
sobre despeses sumptuàries.
Tercer.- APROVAR PROVISIONALMENT per a l’exercici de 2009 i següents la
modificació de les Ordenances fiscals que a continuació es relacionen:
1. Impost sobre béns immobles (IBI)
2. Impost sobre activitats econòmiques (IAE)
3. Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM)
4. Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU)
5. Contribucions especials
6. Taxa per serveis administratius
7. Taxa per llicències d’autotaxis i altres vehicles de lloguer
8. Taxa per serveis especials d’espectacles o transports
9. Taxa per serveis urbanístics
10. Taxa per la prestació dels serveis d’intervenció integral de l’administració
municipal en les activitats i instal·lacions
11. Taxa de cementiris municipals
12. Taxes per recollida, tractament i eliminació d’escombraries i altres residus
sòlids urbans
13. Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO)
14. Taxa per retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o
abusivament a la via pública
16. Taxa per la prestació del servei de proveïment d’aigua potable
17. Ordenança general reguladora dels Preus públics
18. Taxa per ocupacions del subsòl, el sòl i la volada de la via pública
19. Taxa per aprofitament especial del domini públic local a favor d’empreses
explotadores de serveis de subministraments d’interès general
20. Taxa per utilització de l’escut del municipi
21. Taxa per obertura de sondatges o rases en terrenys d’ús públic i qualsevol
remoguda en la via pública del paviment o les voreres
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22. Taxa per l’ocupació dels terrenys d’ús públic amb mercaderies, materials de
construcció, runes, tanques, puntals, estíntols, bastides i altres instal·lacions
anàlogues
23. Taxa per les entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves de via
pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol
mena
24. Taxa per l’ocupació de la via pública amb taules i cadires amb finalitat
lucrativa
25. Taxa per la instal·lació de quioscos a la via pública
26. Taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats
en terrenys d’ús públic i indústries al carrer, ambulants o de rodatge
cinematogràfic
31. Taxa per la instal·lació d’anuncis que ocupen el domini públic local
Quart.- INDICAR que el text de l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació
dels ingressos de dret públic municipals a què es refereix l’acord primer, així com el
text de les Ordenances que s’especifiquen seguidament, és coincident en tot allò que
constitueix prescripció legal d’obligatòria i general aplicació amb el model aprovat per
la Diputació de Barcelona i publicat al Butlletí Oficial de la Província de 29 de
setembre de 2008:
1. Impost sobre béns immobles (IBI)
2. Impost sobre activitats econòmiques (IAE)
3. Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM)
4. Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU)
5. Contribucions especials
6. Taxa per serveis administratius
7. Taxa per llicències d’autotaxis i altres vehicles de lloguer
8. Taxa per serveis especials d’espectacles o transports
9. Taxa per serveis urbanístics
10. Taxa per la prestació dels serveis d’intervenció integral de l’administració
municipal en les activitats i instal·lacions
11. Taxa de cementiris municipals
12. Taxes per recollida, tractament i eliminació d’escombraries i altres residus
sòlids urbans
13. Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO)
14. Taxa per retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o
abusivament a la via pública
17. Ordenança general reguladora dels Preus públics
18. Taxa per ocupacions del subsòl, el sòl i la volada de la via pública
19. Taxa per aprofitament especial del domini públic local a favor d’empreses
explotadores de serveis de subministraments d’interès general
20. Taxa per utilització de l’escut del municipi
21. Taxa per obertura de sondatges o rases en terrenys d’ús públic i qualsevol
remoguda en la via pública del paviment o les voreres
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22. Taxa per l’ocupació dels terrenys d’ús públic amb mercaderies, materials de
construcció, runes, tanques, puntals, estíntols, bastides i altres instal·lacions
anàlogues
23. Taxa per les entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves de via
pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol
mena
24. Taxa per l’ocupació de la via pública amb taules i cadires amb finalitat
lucrativa
25. Taxa per la instal·lació de quioscos a la via pública
26. Taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats
en terrenys d’ús públic i indústries al carrer, ambulants o de rodatge
cinematogràfic
31. Taxa per la instal·lació d’anuncis que ocupen el domini públic local
Cinquè.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació
d’Ordenances fiscals per a l’exercici de 2009, seran objecte de publicació en el Butlletí
Oficial de la Província sota els criteris següents:
1) Es publicarà la relació d’Ordenances que es deroguen i s’aproven per primer cop.
2) Es publicaran íntegrament els elements tributaris de determinació obligatòria per
part de l’Ajuntament, així com els preceptes que difereixin del model proposat i aprovat
per la Diputació de Barcelona.
3) Mitjançant remissió expressa al text/model aprovat per la Diputació de Barcelona i
publicat al Butlletí Oficial de la Província de data 29 de setembre de 2008, es farà
públic l’adaptació de l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels
ingressos de dret públic municipals i el text de les Ordenances fiscals detallades
seguidament:
- Impost sobre béns immobles (IBI)
- Impost sobre activitats econòmiques (IAE)
- Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM)
- Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU)
- Contribucions especials
- Taxa per serveis administratius
- Taxa per llicències d’autotaxis i altres vehicles de lloguer
- Taxa per serveis especials d’espectacles o transports
- Taxa per serveis urbanístics
- Taxa per la prestació dels serveis d’intervenció integral de l’administració
municipal en les activitats i instal·lacions
- Taxa de cementiris municipals
- Taxes per recollida, tractament i eliminació d’escombraries i altres residus sòlids
urbans
- Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO)
- Taxa per retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o
abusivament a la via pública
- Ordenança general reguladora dels Preus públics
- Taxa per ocupacions del subsòl, el sòl i la volada de la via pública
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- Taxa per aprofitament especial del domini públic local a favor d’empreses
explotadores de serveis de subministraments d’interès general
- Taxa per utilització de l’escut del municipi
- Taxa per obertura de sondatges o rases en terrenys d’ús públic i qualsevol
remoguda en la via pública del paviment o les voreres
- Taxa per l’ocupació dels terrenys d’ús públic amb mercaderies, materials de
construcció, runes, tanques, puntals, estíntols, bastides i altres instal·lacions
anàlogues
- Taxa per les entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves de via
pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena
- Taxa per l’ocupació de la via pública amb taules i cadires amb finalitat lucrativa
- Taxa per la instal·lació de quioscos a la via pública
- Taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en
terrenys d’ús públic i indústries al carrer, ambulants o de rodatge cinematogràfic
- Taxa per la instal·lació d’anuncis que ocupen el domini públic local
Sisè.- EXPOSAR al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords
provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals aprovades de nou o
modificades durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de
la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès
directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març , podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin
oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat
reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats.
El Senyor ALCALDE pregunta als senyors regidors si desitgen realitzar alguna
intervenció al respecte.
Pren la paraula la regidora del grup municipal CiU, senyora NÚRIA CLAVERIA i
exposa: no m’estendré massa en aquest punt. Veig que en aquestes ordenances han
aplicat l’increment de l’IPC, excepte en les escombraries que és una mica més, crec que
és un 7,5 per cent aproximadament, cosa que em sorprèn ja que, quan nosaltres estàvem
al govern, vostès i els altres partits de l’oposició ens reclamaven contínuament que
fóssim valents i poséssim les deixalles al seu cost real. No entraré en el debat dels
continguts. Sí, això s’ha dit moltes vegades en aquesta sala. Com he dit, no em vull
estendre gaire en aquest punt, però entenc que en un moment de crisi com el que estem
patint en aquests moments en què totes les administracions, totes, estan aplicant criteris
de restricció, de contenció de la despesa, de no incrementar la pressió fiscal sobre el
contribuent, jo crec que s’hauria d’haver aplicat el mateix criteri, és a dir, per sota de
l’IPC i no només això sinó aplicar mesures que puguin facilitar o ajudar a suportar
aquesta pressió a famílies que poden tenir dificultats, famílies nombroses, etc. Això és
el que nosaltres hauríem fet.
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El Senyor ALCALDE manifesta: jo li demano disculpes, senyora Claveria, perquè
posteriorment, a la sessió informativa, i li dic perquè al llarg del debat han de decidir el
sentit del seu vot, amb converses, en aquest cas, amb el senyor Ferran Jiménez i altres
converses amb el senyor Ferran Gontán per altres temes, però, en aquest cas, amb el
senyor Ferran Jiménez, aquest equip de govern va fer un reflexió com la que vostè ha
fet. Les ordenances que avui portem a votació, i per això li demano disculpes, són una
baixa del 0,5 per cent de l’IPC, és a dir, l’IPC menys un 0,5 per cent. Per tant, el que
vostè ens ha demanat ja ho hem fet, i em sento culpable, jo el primer, de no haver-los
informat. Tinc tota la responsabilitat. I tant que hagués estat bé, té tota la raó del món
perquè els hauríem d’haver dit. La reflexió que vostè ha fet aquí, és una reflexió que
aquest equip de govern ha fet gràcies al senyor Ferran Jiménez i, per tant, es puja un 4,3
per cent, és a dir, mig punt per sota de l’IPC.
A continuació, pren la paraula el regidor del grup ERC-EV-AM, senyor FERRAN
GONTÁN i manifesta: primer, agrair a aquest equip de govern, al qual no pertanyo,
senyora Claveria, la possibilitat de negociar, de parlar-ne i de trobar millores. Jo crec
que ni s’ha negociat, simplement s’han trobat millores i s’ha aplicat sentit comú per les
dues bandes. Em permetrà que em pugui posar, en nom del meu grup, alguna medalla.
Hem aconseguit que aparegués, de nou, la figura de les activitats innòcues al municipi
que havien desaparegut no sé el perquè. Nosaltres creiem que era simplement per
qüestions recaptatòries, amb la qual cosa instal·lar una merceria costava el mateix que
instal·lar un taller de pintures perquè eren d’annex tres i, per tant, era bastant injust.
També ha aparegut una altra figura que és quan una empresa del municipi té la seva
llicència d’activitat i es trasllada, simplement, de lloc d’ubicació se li redueix aquest
impost en un cinquanta per cent i no hagi de pagar un altre cop el 100 per cent. Del tema
dels habitatges buits, sorprenentment, a les ordenances anteriors ja figurava un recàrrec
del cinquanta per cent per als habitatges buits quan, reiteradament, se’ns havia dit per
l’equip de govern anterior que era impossible. Se’ns ha dit que existeix però que ningú
l’aplica. Comentant-ho amb regidors i tècnics, hi ha una possibilitat que deixo sobre la
taula i espero que s’aprofiti, i és que es pot controlar un habitatge buit amb el control
del consum de l’aigua, si tenen comptador o no, i això són dades que estan a
l’ajuntament. En quant a la taxa d’escombraries, nosaltres érem partidaris i així vam
estendre la mà en el seu moment durant dues legislatures, o una legislatura i mitja, que
aquesta taxa hauria de cobrar exactament el cost que té la recollida i el tractament de
residus, però vostès es van negar reiteradament. Per què s’hi van negar reiteradament?
Perquè això implicava una pujada molt gran que la ciutadania no entendria però, a més,
perquè implicava que aleshores la ciutadania demanaria un sistema de recollida de
residus més eficaç que el que tenim ara actualment o el que teníem anteriorment.
Nosaltres hem proposat a aquest equip de govern una primera mesura, esperant que
s’acabin de complir els acords i que es treballi cap a un nou sistema de recollida
d’escombraries. Ara mateix la taxa d’escombraries es paga per habitatge, nosaltres
demanàvem que la taxa d’escombraries es pagués per ciutadà, perquè que jo sàpiga els
habitatges, com a tals, encara no generen residus. Per tant, seria més just que un ciutadà
que viu sol en una casa de noranta metres quadrats no hagi de pagar la mateixa taxa
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d’escombraries que una família de cinc membres. És d’una evidència claríssima que
una família de cinc membres en genera molt més que un senyor que viu sol. Això m’han
dit que és tècnicament viable a nivell comptable, d’intervenció, però difícilment
aplicable, jo instaria al govern que en els pressupostos que s’han de discutir
properament s’inclogués una partida per intentar enllaçar bases de dades perquè això, de
cara a les ordenances fiscals del 2010, sigui possible la seva aplicació ja que seria més
just. Ja per acabar, els hi vaig fer una contraproposta d’això, perquè tot passa per la
mala gestió i el mal sistema de recollida d’escombraries, en aquests moments tenim una
dificultat afegida que és el gran augment de bars, restaurants i comerços que estem
tenint a les Franqueses, i simplement ens hem convertit en gestors. L’ajuntament s’ha
convertit en un gestor d’aquests establiments però aquests establiments no seleccionen.
Per tant, qualsevol veí que visqui a prop d’un d’aquests establiments, veurà com cada
nit ens trobem coses que no toquen al contenidor corresponent, que els contenidors
estan més plens del que tocaria, ens podem arribar a trobar, fins i tot, pots de pintura
que són precisament elements que s’han de tractar a part i que haurien d’anar a la
deixalleria. Per tant, una manera de reduir aquest tractament seria, i així els hi demano,
augmentar substancialment la taxa d’escombraries dels comerços per tal de convertirnos en un gestor de residus, guanyant diners i per tant reduint la despesa, o bé, es
busquen el seu gestor de residus que s’encarregarà de que la matèria de residus estigui
separada i, per tant, no anirem tan malament.
El Senyor ALCALDE manifesta: contestaré algunes de les coses que s’han dit.
Realment algunes de les seves aportacions per a aquestes ordenances s’han recollit i
penso que són positives. D’altres, els equips tècnics d’aquest ajuntament, comandats per
l’interventor, també li han donat una resposta crec que àmplia. Jo avui m’he enrecordat
de les converses que vostè i jo hem mantingut sobre aquesta última perquè llegint la
premsa d’avui he vist que deien, per exemple, que el mercat de la Boqueria no recicla.
M’ha semblat d’una gravetat extrema i, per tant, penso que, en el fons de la qüestió,
estem plenament d’acord. Ens podem trobar aquesta circumstància de què hi hagi molts
restaurants que generin un gran nombre de residus orgànics i d’altre tipus i que no hi
hagi un reciclatge ben fet. Penso que aquí hem de posar fil a l’agulla de cara a les
ordenances del proper any però no és una feina única i exclusivament d’ordenances,
sinó que és una feina de treball ciutadà, de conscienciació, d’implicació d’aquest tipus
de comerços en aquest tema. Penso que de cara a les properes ordenances s’ha de
recollir d’alguna manera. Respecte el tema dels habitatges buits, no és tant senzill com
el creuament de dades amb el consum d’aigua, perquè hi ha gent que gasta per sota del
mínim... Jo penso que és un tema que s’ha de tirar endavant, en el fons de la qüestió,
senyor Gontán, estem plenament d’acord. L’habitatge és per viure-hi i qui en tingui més
d’un i no estigui ocupat i que, per tant, pugui ser motiu d’especulació o de no utilització,
crec que s’ha de gravar diferent que aquell que és per necessitat. Sí, és molt diferent una
necessitat primera per viure-hi que aquell que no ho té per una necessitat primera per
viure-hi. Per tant, estem d’acord en aquest tema però es fa molt difícil aquest seguiment
i és per això que jo li demano ajuda i col·laboració amb aquest ajuntament. No n’hi ha
prou amb creuar dades. Pot haver algú que estigui estudiant a l’estranger... En el
moment en què es creen aquestes diferències, s’ha de tenir un cens molt fiable i, per
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tant, quan s’està parlant de cinc mil o sis mil habitatges, la cosa es complica molt. Però
li demano que ens aporti idees per treballar en això. En quant al tema de les
escombraries, és veritat que a priori genera molt menys escombraries una persona que
viu sola que una família de cinc membres en una casa, però també s’han de veure les
circumstàncies. Si és nadó encara genera més residus perquè hi ha bolquers. Quina
renda econòmica té perquè una persona pot viure sola però tenir molts habitatges buits i
moltes coses però li fas pagar menys escombraries... És un tema de molta complexitat i,
per tant, si s’han de portar a terme aquests canvis que vostè proposa, jo li demano que
ens reunim, que en parlem i li demano tota la col·laboració del món per portar-ho a
terme.
Tot seguit, pren la paraula el regidor del grup municipal CiU, senyor FERRAN
JIMÉNEZ i manifesta: dues coses, li agraeixo que tingués en compte la meva proposta.
He mirat les propostes que avui portem a aprovació, en el tema de les escombraries
entenc l’explicació que ha donat el senyor Gontán però els números no em quadren amb
un 4,3 per cent d’augment. L’augment és d’un 15 i un 15,72, fet epígraf per epígraf.
Quan hi ha l’explicació inicial es diu que s’ha agafat un model i aquest model dóna un
increment del 7,5. Si no estic errat, i això m’agradaria poder-ho consultar amb els
serveis tècnics, jo ho he mirat, porto el rebut de casa meva i he mirat el que em sortiria
pagar aquest any i el que vaig pagar l’any passat, i tindré un augment del 15 per cent.
Per tant, no sé si és que em van cobrar malament l’any passat o que jo no ho he
interpretat bé aquest any. Jo voldria que ens ho miréssim. Tot i que li faig aquest
agraïment, voldria revisar-ho. Atès que tinc aquests dubtes, no em queda una altra opció
que abstenir-me en aquesta aprovació inicial. Suposo que després ho podrem parlar, ho
podrem comentar, això quedarà aclarit i no hi haurà inconvenient en donar-hi el meu
suport. Però primer voldria que totes aquestes coses si són com jo penso, que la gent
també ho sàpiga. Penso que hem de fer mesures per tal que la gent que sí que recicla, la
gent que fa la seva feina, tingui un premi o el que sigui. I aquests, tal com ha dit vostè,
tinguin un càstig. I també crec que s’haurien de modificar els epígrafs comercials
perquè, evidentment, aquests bars, aquests llocs d’oci generen no només brutícia interna
sinó també externa, i hi ha altres comerços que no fan ni una cosa ni l’altra. I si ho
mirem, estem catalogats iguals i el cost és exactament el mateix. Si vol que treballem
conjuntament en aquest tema per fer una proposta, no hi ha cap inconvenient.
El Senyor ALCALDE manifesta: perdoni, senyor Jiménez, ho dic perquè no es creï una
alarma pública de què pugem les escombraries un 15 per cent, la qual cosa no és veritat,
es puja un 7,3 per cent, l’any passat es va pujar un 7,8 per cent. Ara li explicaré d’on
crec que pot venir l’error que vostè ha comès. Jo penso que vostè està mirant el rebut de
l’any passat. L’any passat, curiosament, aquest ajuntament va fraccionar a tothom el
rebut en dos pagaments, no sé si va ser perquè hi havia eleccions, i molta gent va pensar
que li havien baixat les escombraries però després li va venir el segon rebut. Vostè ha
calculat el total d’increment sobre un rebut? Vostè ha calculat l’increment i ha fet el
percentatge respecte només un rebut. És clar, un rebut correspon només a la meitat
perquè ha pagat les escombraries en dues vegades. Per això, vostè ha de sumar els dos
rebuts per saber què va pagar. Si això ha de servir per canviar el sentit del seu vot, jo,
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com a alcalde, li garanteixo i em comprometo que l’augment de les escombraries és
d’un 7,3 per cent.
El senyor INTERVENTOR exposa: bona nit, els càlculs s’han fet sobre un 7,3 per cent.
En tot cas, si hi hagués algun error en alguna formula del full de càlcul, es rectificaria en
el sentit que l’esperit de l’ordenança que, a més, està diferenciada de la resta, és
incrementar-la un 7,3 per cent i a això fan referència l’estudi econòmic i l’informe
d’Intervenció. Per tant, revisarem les fórmules de càlcul i, en tot cas, rectificaríem amb
el benentès que la proposta que es sotmet al Ple és incrementar un 7,3 per cent les tarifes
de l’any 2008 per al 2009.
El regidor senyor GONTÁN diu: evidentment que col·laborarem. No pensi que és tant
complicat trobar els habitatges buits, li puc explicar dos exemples: un, quan la policia té
preocupació pels ocupes, la policia avisa ràpidament als propietaris que tenen habitatges
buits, per tant, això està controlat. I, l’altre, ajuntaments veïns, Granollers n’és un
exemple, és l’altre ajuntament que té controlats absolutament els habitatges buits.
Consulti com ho fan, no és tant complicat.
El Senyor ALCALDE manifesta: és molt fàcil detectar habitatges buits, però el que no
ho és tant és fer-ho sistemàticament de forma acurada i que hi entrin tots. Ho farem.
Finalitzades les intervencions, el Senyor ALCALDE dóna pas a la votació.
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per nou vots a favor dels regidors dels
grups municipals PSC-PM, ERC-EV i PP, sis vots en contra dels regidors del grup
municipal CiU, una abstenció del regidor senyor FERRAN JIMÉNEZ del grup
municipal CiU, i per tant, amb el quòrum legal.

12.- RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS 1/2008.- El senyor
SECRETARI llegeix la part dispositiva de la següent proposta de l’ÀREA DE
PLANIFICACIÓ ECONÒMICA I RÈGIM INTERIOR:
VISTES les factures que es relacionen en el present document per despeses realitzades
als anys 2005 i 2007 que no han pogut comptabilitzar-se al pressupost de l’Ajuntament
d’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.
AQUESTA Àrea de Planificació Econòmica i Règim Interior proposa al Ple Corporatiu
l’adopció dels següents
ACORDS:
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Primer.- PROCEDIR al reconeixement extrajudicial de crèdits prèvia conversió
administrativa de les actuacions a efectuar per aquest Ple de la Corporació, i aprovar
la despesa, obligació i ordenar el pagament de les factures que es relacionen tot seguit
per l’import que igualment s’indica:

Proveïdor
- Escofet 1886, SA
- Construc.metàl.
Ramon Canal Riera
- Construc.y Rebajes
Arids, SA
- Construc.y Rebajes
Arids, SA
- Construc.y Rebajes
Arids, SA
- Construc.y Rebajes
Arids, SA
- Construc.y Rebajes
Arids, SA
- Construc.y Rebajes
Arids, SA
- Construc.y Rebajes
Arids, SA
- Construc.y Rebajes
Arids, SA
- ImesApi
- ImesApi
- ImesApi
- Serxarsa
- Serxarsa
- Serxarsa
- Serxarsa

Partida Pressup.
Import
Data Fact. 2008
7.437,57 € 08/10/2007 05.4323.21000

Concepte
Instal·lació plataforma bus Pg.Andalusia
cant.Ronda Nord
Dif.treballs realitzats al municipi

15.703,74 € 15/12/2007

05.4323.21000

Treballs realitzats al municipi

28.116,37 € 20/12/2007

11.5111.61112

Treballs realitzats al municipi

29.120,74 € 30/09/2007

11.5111.61112

Treballs realitzats al municipi

24.960,22 € 30/09/2007

11.5111.61112

Treballs realitzats al municipi

21.211,21 € 30/09/2007

11.5111.61112

Treballs realitzats al municipi

17.209,39 € 31/12/2007

11.5111.61112

Treballs realitzats al municipi

19.230,07 € 31/12/2007

11.5111.61112

Treballs realitzats al municipi

24.585,53 € 31/12/2007

11.5111.61112

Treballs realitzats al municipi

24.814,45 € 31/12/2007

11.5111.61112

Desplaçament punts de llum Pl.Espolsada
Manteniment instal. enllumenat juliol 2007
Manteniment instal. enllumenat juny 2007
Ampliació pressupost Pl.Sagrera
Treballs de baixa tensió Ctra.de Cànoves
Treballs remodelació Ctra.de Cànoves
Remodelació Ctra de Cànoves

5.365,19 €
13.161,55 €
75.090,13 €
29.677,83 €
30.001,81 €
29.992,58 €
25.840,36 €

05.4324.22600
05.4324.22600
05.4324.22600
11.5111.61112
11.5111.61112
11.5111.61112
11.5111.61112

Total Despesa
La PRESIDÈNCIA obre el torn d’intervencions.

421.518,74 €

27/07/2007
31/07/2007
27/07/2007
28/02/2005
28/02/2005
28/02/2005
28/02/2005
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El Senyor ALCALDE manifesta: per simplificar i per no avorrir a l’audiència ni a
ningú, el punt número dotze, tretze i catorze són reconeixements extrajudicials de
crèdits de factures que ens hem trobat d’anys anteriors que no havien estat passades per
intervenció. Nosaltres hem parlat amb els grups polítics que formem l’equip de govern,
hem parlat amb el senyor Ferran Gontán, i la conclusió a la qual hem arribat és que
aprovaríem aquelles factures que tinguin un suport legal, és a dir, que hagin estat
aprovades per la Junta de Govern Local o que hagin estat encomanades a una persona,
per exemple, un advocat que estava nomenat com a advocat de l’ajuntament. Però, en
canvi, no aprovarem aquelles que, tot i que l’anterior alcalde tenia facultat per
encarregar obres per un import inferior a trenta mil euros, com moltes d’elles, no
tingués una partida pressupostària en el pressupost, per tant, que hi hagi alguna
irregularitat en l’encomanament de les obres. Des d’aquest punt de vista, la gran
quantitat de factures que ens hem trobat al calaix, i que en van sortint més perquè
després de preparar el Ple encara en van sortint més, hem decidit que aquelles que
s’hagin tramitat de forma legal perquè s’han aprovat per Junta de Govern Local, perquè
hi havia una partida pressupostària, perquè hi havia un nomenament... les aprovaríem i
les que no, no les aprovaríem. Des d’aquest punt de vista, la proposta d’aquest equip de
govern és que els punts tretze, catorze i quinze no es votarien les factures de
Construcciones y Rebajes Àrids, SA, perquè s’havien contractat directament per
l’alcalde que hi havia aleshores sense haver-hi una partida pressupostària, i les de
Serxarsa pel mateix motiu perquè, tot i que són ampliacions d’obres que s’havien fet,
l’ampliació de l’obra no era l’obra pactada inicialment. Totes les altres factures dels
punts número dotze, tretze i catorze, considerem que hi ha algun mecanisme pel qual es
poden considerar legals. Per tant, proposem que es votin d’aquesta manera, sinó
votarem tres vegades.
Tot seguit, pren la paraula la regidora del grup municipal CiU, senyora NÚRIA
CLAVERIA i manifesta: me n’alegro que es puguin votar totes juntes, jo li anava a
proposar perquè la contesta serà exactament igual. També me n’alegro que tinguin en
consideració aquesta separació perquè la nostra posició és exactament la mateixa que la
vegada anterior, considerem que hi ha factures que és qüestió de procediment. Quan les
factures entren a l’ajuntament, no ho haig d’explicar jo, tots ho saben perfectament,
segueixen un circuit i són informades favorable o desfavorablement en funció del que hi
hagi. Si totes aquestes factures, incloses les de manteniment d’extintors, que no puc
entendre com es poden considerar factures tretes del calaix, perquè, a més, hi ha un
concurs fet, aprovat, aplicat i forma part de la partida de manteniment, doncs el que deia
abans: si vostès consideraven que s’havien d’abonar, doncs aboni-les. Però nosaltres
continuem veient-ho exactament igual. Ara, me n’alegro que hagi fet aquesta separació
perquè, evidentment, entenc que no tenen perquè sortir perjudicats, per exemple,
aquests senyors d’Eca que, simplement, han fet la seva feina, tal i com se’ls va
encarregar i tal com van guanyar mitjançant concurs.
El Senyor ALCALDE diu: molt bé, si al senyor secretari li sembla, la manera com
portarem a votació aquest punt és que votarem per empreses. És a dir, les empreses que
aquest equip de govern considera que no s’ha fet una contractació administrativa

Ple 02 10 2008 - pàg. 52

correcta... Punt per punt? Bé, o deixem-ho sobre la taula. El punt catorze sí que es pot
fer perquè és només una empresa, però les altres...
A continuació, pren la paraula el regidor del grup municipal de CiU, senyor FERRAN
JIMÉNEZ i manifesta: jo voldria que el senyor interventor em digués si en el cas en què
no es paguin aquestes factures que estan relacionades, si l’ajuntament pot contreure un
perjudici en el cas en què realment s’hagin executat uns treballs tot i que el procediment
administratiu no hagi estat el correcte. Quin és el problema que podem tenir? Vull
saber-ho perquè el meu vot serà en conseqüència i, per tant, li vull demanar que m’ho
digui.
El Senyor ALCALDE explica: en cas que corresponguin a treballs efectuats per a aquest
municipi o dins d’aquest municipi, en cas que no s’abonin generaran uns interessos que
les empreses podran demandar. El que passa és que aquestes empreses també necessiten
tenir un suport legal que els permeti treballar per a aquest ajuntament, és a dir,
necessiten un nomenament per Junta de Govern Local o necessiten una partida
pressupostària en els pressupostos o un element que permeti dir que estan treballant de
forma correcta. Ara ens pot arribar una factura que no sabem de què és... és a dir, és
aquest procediment administratiu. La meva proposta és que el punt número dotze i
tretze el deixem sobre la taula perquè les factures estan barrejades i que portem a
votació el punt número catorze perquè són factures d’un sol proveïdor. En un proper
Ple, senyor interventor, ho separarem. Senyor interventor, una cosa és que jo, com a
alcalde, prengui una decisió individual d’un sobrevingut i, per tant, decideixi pagar o no
una factura, i una altra cosa és que això sigui ratificat per un Ple que té una
representació democràtica de disset persones. Per tant, prefereixo no fer-ho d’aquesta
manera.
A continuació pren la paraula el regidor del grup municipal ERC-EV-AM, senyor
FERRAN GONTÁN i manifesta: bàsicament pel públic que no sap de què estem
parlant, hi havia factures al calaix pel valor de gairebé sis-cents mil euros. Ara, el punt
catorze només es refereix a vuit mil i escaig euros. Però estaven al calaix des del 2006.
A mi em sorprèn que la Núria Claveria, que era la regidora d’Hisenda, digui que no
entén perquè no s’ha pagat a l’empresa dels extintors quan les factures són de fa un any.
Vostès sabran què han fet. Els tècnics no tenen tanta mala llet, és més, no les paguen
ells. Si les paguessin ells encara tindria alguna raó...
La regidora senyora CLAVERIA replica: senyor Gontán, jo no dic que els tècnics
vulguin o no vulguin pagar-les, tinguin o no tinguin mala llet. Evidentment, ells no les
paguen de la seva butxaca. Són factures que estaven en tràmit i si no estaven informades
i pagades dintre del mateix any seria per alguna motiu, perquè anaven endarrerides o
perquè l’àrea corresponent tenia molta feina. Però, escolti’m, porten tots els últims
exercicis tancats amb superàvit i, per tant, no hi ha cap problema per poder-les pagar. Si
no es paguen al 2007, es paguen al 2008. Només tenir en compte que s’han de pagar un
cop han estat informades favorablement, i aquesta és una de les qüestions que més
d’una, dues o tres vegades, i vostè ho sap perquè ho havíem parlat, s’ha reclamat a
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l’àrea de Serveis perquè hi havia el costum de tenir acumulació de factures pendents
d’informe.
El Senyor ALCALDE diu: hi ha factures, i no són d’imports baixos com les dels
extintors, sinó imports molt elevats de l’any 2003, 2004, 2005, 2006 i 2007... estem
parlant de factures de fa quatre i cinc anys, no només factures de l’any passat. Per tant,
senyora Claveria, no digui que s’estan valorant perquè hi ha factures del 2004.
La regidora senyora CLAVERIA replica: senyor Ribalta, si em permet, jo ara estava
parlant, concretament, d’aquestes factures del 2007 que no s’havien informat en el seu
moment. Ja li vaig dir a l’altre Ple, i li torno a repetir ara, que totes aquestes factures
anteriors si no s’havien informat favorablement en el seu moment era perquè no eren
correctes, per un motiu o per un altre. Si vostès ara han considerat que sí que ho són o
han fet que les informin favorablement per pagar-les, doncs, endavant, paguin-les. Jo no
puc dir res més.
El Senyor ALCALDE diu: hi ha feines del 2004 de la carretera de Cànoves, obres que ja
es van fer. Estan pagades? Jo no m’ho crec, doncs portarem als propietaris al Ple. Si
vostès diuen que ja estan pagades... No, l’empresa que diu que ha fet aquests serveis i
que no han cobrat. Jo no crec que aquests empresaris que em venen a veure dient que no
se’ls ha pagat, em vulguin enganyar. La prudència em diu que no els he de pagar fins
que això estigui aclarit.
Tot seguit, pren la paraula el regidor del grup municipal CiU, senyor FRANCESC
COLOMÉ i manifesta: una cosa molt breu, aquests propietaris de factures del 2003 i del
2004 fins ara no les han reclamat, a nosaltres no ens posen cap contenciós. Això no fa
gaire bona olor.
El Senyor ALCALDE diu: a mi m’estan dient que sí que les havien reclamat. Són de
l’any 2004 i 2005. Passem a votació del punt número catorze, i els altres ja els
separarem per factures ben informades i mal informades.
No es produeix cap més intervenció en aquest apartat.

13.- RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS 2/2008.VISTES les factures que es relacionen en el present document per despeses realitzades
als anys 2004, 2005, 2006 i 2007 que no han pogut comptabilitzar-se 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 les factures que es relacionen tot seguit
per l’import que igualment s’indica:
Proveïdor

Concepte

Import

Data Fact. Partida Pressup. 2008

-

Gesa, SL

Construcció mur de contenció C/Barcelona

2.254,94 € 18/04/2005

11.5111.61112

-

Gesa, SL

Renovació voreres Plaça Espanya

1.602,87 € 22/03/2004

11.5111.61112

-

Gesa, SL

Renovació voreres a Bellavista

1.403,56 € 19/02/2004

11.5111.61112

-

Gesa, SL

Renovació voreres C/ Barcelona

6.904,94 € 29/03/2004

11.5111.61112

-

Gesa, SL

Redacció de l’actualització del PGOUM

33.263,57 € 06/11/2006

04.4321.22716

-

Gesa, SL

-7.300,31 € 15/11/2007

04.4321.22716

83,22 € 05/12/2007

04.4321.22716

18.761,13 € 20/12/2007

11.5111.61112

22.136,44 € 20/12/2007

11.5111.61112

29.988,92 € 31/10/2007

11.5111.61112

3.991,59 € 31/07/2007

11.5111.61112

7.034,37 € 30/06/2007

11.5111.61112

-6.070,93 € 31/10/2007

11.5111.61112

11.362,50 € 14/12/2007

11.4525.62201

128,10 € 27/09/2007

05.4323.21900

4,74 € 02/10/2007

05.4323.21900

14,23 € 27/09/2007

05.4323.21900

53,04 € 27/09/2007

05.4323.21900

9,49 € 27/09/2007

05.4323.21900

170,42 € 27/09/2007

05.4323.21900

9,49 € 27/09/2007
212,14 € 27/09/2007

05.4323.21900
05.4323.21900

-

Redacció de l’actualització del PGOUM
Copies projecte passeig per vianants i
Gesa, SL
bicicletes al marge del riu Congost
Construcciones y Certificació corresponent a treballs realitzats
Rebajes Arids, SA al municipi
Construcciones y Certificació corresponent a treballs realitzats
Rebajes Arids, SA al municipi
Construcciones y Certificació de 30/10/07; treballs realitzats al
Rebajes Arids, SA municipi
Construcciones y Certificació de 30/07/07; treballs realitzats al
Rebajes Arids, SA municipi
Construcciones y Certificació de 30/06/07; treballs realitzats al
Rebajes Arids, SA municipi
Construcciones y Certificació de 30/10/07; treballs realitzats al
Rebajes Arids, SA municipi
Carles Mengual 2ª modificació del projecte de remodelació
Chaler
de la zona esportiva de Corró d’Amunt
Material per al manteniment d’extintors
Eca Sici, SL
instal·lat al CEIP Guirao de Lost
Material per al manteniment d’extintors
Eca Sici, SL
instal·lat a l’Escola de Marata
Material per al manteniment d’extintors
Eca Sici, SL
instal·lat a l’Escola d’Adults
Material per al manteniment d’extintors
Eca Sici, SL
instal·lat a les Pistes Municipals Petanca
Material per al manteniment d’extintors
Eca Sici, SL
instal·lat al Consell del Poble de Llerona
Material per al manteniment d’extintors
Eca Sici, SL
instal·lat al CEIP Joan Camps
Material per al manteniment d’extintors
Eca Sici, SL
instal·lat al Consell de Corró d’Amunt
Eca Sici, SL
Material per al manteniment d’extintors
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-

Eca Sici, SL

-

Eca Sici, SL

-

Eca Sici, SL

-

Eca Sici, SL

-

Eca Sici, SL

-

Eca Sici, SL

-

Eca Sici, SL

-

Eca Sici, SL

-

Eca Sici, SL

-

Eca Sici, SL

-

Eca Sici, SL

-

Eca Sici, SL

-

Eca Sici, SL

-

Eca Sici, SL

-

Eca Sici, SL

-

Eca Sici, SL

instal·lat al Casal d’Avis de Bellavista
Material per al manteniment d’extintors
instal·lat a les Antigues Casernes
Material per al manteniment d’extintors
instal·lat a la Policia Local
Material per al manteniment d’extintors
instal·lat a la Biblioteca
Material per al manteniment d’extintors
instal·lat al Centre Cultural de Bellavista
Material per al manteniment d’extintors
instal·lat al Viver d’Empreses
Material per al manteniment d’extintors
instal·lat a Can Ribes
Material per al manteniment d’extintors
instal·lat al Col·legi Joan Sampera
Material per al manteniment d’extintors
instal·lat al Centre de Joves
Material per al manteniment d’extintors
instal·lat al Centre Cultural C.Avall
Material per al manteniment d’extintors
instal·lat al Jutjat de Pau
Material per al manteniment d’extintors
instal·lat a Benestar Social
Material per al manteniment d’extintors
instal·lat al Camp de Futbol de C.Avall
Material per al manteniment d’extintors
instal·lat al CEIP Guirao de Lost
Material per al manteniment d’extintors
instal·lat a Can Ganduxer
Material per al manteniment d’extintors
instal·lat a la Zona Esportiva de Llerona
Material per al manteniment d’extintors
instal·lat al Pavelló Esportiu
TOTAL DESPESA

22,49 € 27/09/2007

05.4323.21900

119,67 € 02/10/2007

05.4323.21900

56,93 € 27/09/2007

05.4323.21900

205,06 € 27/09/2007

05.4323.21900

106,07 € 27/09/2007

05.4323.21900

185,62 € 27/09/2007

05.4323.21900

243,29 € 27/09/2007

05.4323.21900

9,49 € 27/09/2007

05.4323.21900

60,45 € 27/09/2007

05.4323.21900

4,74 € 27/09/2007

05.4323.21900

9,49 € 27/09/2007

05.4323.21900

55,70 € 27/09/2007

05.4323.21900

42,70 € 02/10/2007

05.4323.21900

18,98 € 27/09/2007

05.4323.21900

14,23 € 27/09/2007

05.4323.21900

167,09 € 27/09/2007

05.4323.21900

127.340,46 €

14.- RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS 3/2008.VISTES les factures que es relacionen en el present document per despeses realitzades a
l’any 2007 que no han pogut comptabilitzar-se 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, es proposa al Ple
Corporatiu:
AQUESTA Àrea de Planificació Econòmica i Règim Interior proposa al Ple Corporatiu
l’adopció dels següents
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ACORDS:
Primer.- Procedir al reconeixement extrajudicial de crèdits prèvia conversió
administrativa de les actuacions a efectuar per aquest Ple de la Corporació, i aprovar
la despesa, obligació i ordenar el pagament de les factures que es relacionen tot seguit
per l’import que igualment s’indica:
Proveïdor

-

Concepte
Contenciós 395/2001.Honoraris relatius a
Riquerabogados,SL la sentència i la impugnació d’honoraris
Contenciós 202/2005.Honoraris relatius a
Riquerabogados,SL la direcció lletrada
Contenciós 118/2003. Honoraris relatius a
Riquerabogados,SL la direcció lletrada
TOTAL DESPESA

Import

Data Fact. Partida Pressup. 2008

3.375,60 € 02/03/2007

03.1211.22703

2.320,00 € 02/03/2007

03.1211.22703

2.320,00 € 02/03/2007

03.1211.22703

8.015,60 €

SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per nou vots a favor dels regidors dels
grups municipals PSC-PM, ERC-EV i PP, set abstencions dels regidors del grup
municipal CiU, i per tant, amb el quòrum legal.
El Senyor ALCALDE diu: si fossin falses o ja estiguessin pagades, haurien votat en
contra, no? S’han abstingut, oi?

15.- MOCIONS, PRECS I PREGUNTES.El Senyor ALCALDE manifesta: no hi ha mocions perquè les que s’han presentat
tenien defectes de forma. Es dóna pas al torn de precs i preguntes orals, tot recordant
al senyors ponents que indiquin a quin regidor van adreçades, per tal de facilitar la
intervenció, si és el cas.
Pren la paraula el regidor del grup municipal CiU, senyor FRANCESC TORNÉ i
manifesta: primer, les mocions són vives, estan presentades i ningú, en cap moment,
m’ha informat ni a la comissió informativa ni en cap altre moment de què hi hagués
cap problema. Una altra cosa és que vostè no vulgui parlar de les mocions presentades
en el Ple i, per tant, si vostè no en vol parlar, ho farem nosaltres. El que no és normal
és que vostè es salti tot el procediment i les normes de funcionament del Ple ja que si
es presenten mocions, precs i preguntes s’han de discutir en el Ple que toca. Quan ho
vaig preguntar, em van dir que sí que anaven al Ple. Ara resulta que de cop i volta les
heu llençat a les escombraries. Per què no vol parlar ni de les mocions?
El Senyor ALCALDE diu: ara ho explico i després passem a parlar dels temes
pròpiament dits. Per no voler parlar mai m’enganxarà, perquè penso que és una
expressió democràtica que ens permet construir millors societats. El diàleg i poder-ne
parlar no ens fa anar malament sinó tot el contrari. Jo ara explicaré al públic perquè
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s’han retirat les mocions de Convergència. De fet, no s’han retirat a petició meva.
Senyor Ramírez, vol que li expliqui? Doncs calli i escolti. Quan es va fer la sessió
informativa del Ple, vostès saben que tenen un portaveu i tenen un segon portaveu, i
aquestes mocions, segons el Reglament Orgànic Municipal, i no és culpa nostra sinó
que és culpa d’aquesta secretaria, no venien signades ni pel portaveu ni pel segon
portaveu. Algú del seu grup municipal s’ha queixat i ha dit que han de venir signades
pel portaveu o pel segon portaveu. Si ningú del seu grup municipal s’hagués queixat,
nosaltres les hauríem admès, però tenint en compte que algú del seu grup municipal ha
dit que s’estaven vulnerant drets... Esperi, senyor Torné, ara li donaré la paraula.
Perquè la gent estigui tranquil·la, parlarem del PP, tranquil, no pateixi que parlarem
del tema. Totes les mocions que havien presentat en aquest ajuntament estaven
signades per la regidora Núria Claveria que encara no sabem si és d’Unió o és de
Convergència o a quin partit milita, encara no ho sabem. De quin partit polític és? La
senyora Núria Claveria segons el reglament... Senyor Torné, quan es va aixecar la
sessió, un representant del seu grup polític va dir que no estava d’acord... No, estan
signades per la senyora Núria Claveria, vostè només n’ha presentat una i el problema
s’ha generat a Secretaria, ara li poden explicar perquè no s’ha acceptat la que vostè va
signar, tot i que admetem parlar-ne el temps que sigui necessari.
El regidor senyor TORNÉ replica: vostè és incapaç de parlar de les coses que
presenten els grups municipals de l’ajuntament. Vostè no vol parlar de les mocions
presentades.
El Senyor ALCALDE manifesta: que sí, que en vull parlar. Tinc moltes ganes de
parlar-ne, però hem de fer les coses bé. Jo li he dit que no hem acceptat quatre
mocions perquè un regidor del seu grup municipal s’ha queixat perquè no estaven
signades ni pel portaveu ni pel segon portaveu. Senyor secretari, vam parlar del tema
del portaveu o no? Se’n va parlar, se li va dir.
El regidor senyor TORNÉ diu: quan vaig marxar i els vaig manifestar que era una
presa de pèl el que estaven fent amb allò dels dies per venir a consultar la
documentació, em van dir que fins dimarts no estaria. Ja s’havia acabat la comissió i
els escrits van passar, que vostè va llegir... Ara això s’ho està inventant, és una “mofa”
al funcionament democràtic. No ens dóna la informació que li demanem, li entrem per
escrit, però no es resol, no ens facilita la informació. Ens pot ignorar, però recordi una
cosa: va haver-hi un alcalde que no fa gaire temps va dir en un Ple que ell estaria fins
l’any 2012... no es pot tenir tanta xuleria.
El Senyor ALCALDE pregunta: a qui es refereix? No sé què està dient. Vagi acabant...
Jo només li demano que compleixi el ROM i les mocions siguin signades pel seu
portaveu que és vostè i no les faci signar per una altra persona. N’hi ha una de correcta
però el senyor secretari ha vist que li creava un conflicte amb una d’incorrecta. En
vam parlar. Jo, senyor Torné, li dono l’oportunitat de parlar del tema que vulgui. A
partir d’ara, té cinc minuts encara que ja els ha gastat. Vostè o qualsevol representant
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del seu grup. D’això ja n’hem parlat, llàstima que no la signi qui l’ha de signar. El que
passa és que és el mateix que una altra i això ha creat unes confusions tècniques.
El senyor SECRETARI manifesta: jo crec que n’hauria d’opinar. A la comissió
informativa se li va dir que hi havia uns problemes. Aquestes problemes no els havia
creat la secretaria sinó que es van posar de manifest per part d’un regidor del seu grup.
Deixi’m acabar, si us plau, li estic explicant.
El Senyor ALCALDE diu: senyor Colomé, vostè va marxar abans de la comissió
informativa, suposo que per anar al futbol... Vull dir que no era testimoni d’aquesta
situació. Per tant, jo li demano que deixi que ho expliqui el senyor secretari que hi era
present, vostè no hi era present i, per tant, no vulgui corregir una cosa que vostè no va
veure.
El senyor SECRETARI diu: m’interessava parlar de futur i de comportaments
democràtics o anti-democràtics. El col·lectiu de secretaris no ha de posar pals a les
rodes ni tampoc afavorir excessivament quan hi ha controvèrsia política. El que queda
clar és que jo vaig portar físicament les mocions a la comissió informativa, tot i que
considerava, i continuo considerant, que no és competència del Ple acordar sobre
l’exigència de responsabilitats polítiques. El Ple no les exigeix, l’Alcalde pot exigir
responsabilitats als regidors que ha nomenat, etc. Però aquest tema del transfuguisme
crec que ve d’un partit polític, del PP. I el PP ja va demanar el que ara demana el
senyor Torné o la senyora Claveria o tots dos, i nosaltres, com ajuntament, ja vam
contestar i no ens han donat una resposta. Vam demanar que ens aportessin un
certificat de l’acord en què s’havia incoat expedient d’expulsió al senyor Badia i no
ens han contestat, ni el senyor Rajoy ni el senyor Cirera ni el representant comarcal.
Vull dir que parlaria del fons i no de les formes. Jo vaig portar aquestes mocions a la
comissió perquè pensava que podien ser objecte de debat i de discussió. El senyor
Jiménez va trobar a faltar que anessin signades pel portaveu real, ell està designat com
a portaveu suplent, després sembla ser que el senyor Torné va dir que el senyor Rosàs
i el senyor Ramírez farien les funcions del senyor Jiménez. Jo crec que això crea
confusió i això, senyor Torné, se li ha manifestat. Vostè no pot dir que el senyor
Jiménez no té dret a opinar, vostè l’ha destituït de facto com a portaveu suplent del
grup. Sí, senyor, vostè l’ha destituït. Jo tinc un correu electrònic on em diu que jo
m’he d’entendre, per qualsevol absència, per qualsevol situació d’absència del senyor
Torné, amb vostès dos. I, en canvi, tinc un paper per registre d’entrada dient que el
senyor Jiménez és el portaveu suplent. És a dir, jo crec que hi ha una certa confusió
que després ve agreujada pels escrits signats per la senyora Claveria. Doncs, no ho sé,
dec ser burro. Aquest paper de vostès no l’he trobat, tinc un correu electrònic del
senyor Torné dient que desmentia aquell correu electrònic. El senyor Torné no podia
venir a una reunió del Pla Territorial i jo li vaig proposar, amb la meva innocència,
convocar al senyor Jiménez i ell em va contestar que no, que per a qualsevol cosa, ho
digués al senyor Rosàs...
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Intervé el regidor del grup municipal CiU, senyor JOSÉ RAMÍREZ dient: estamos
hablando de éste en concreto. ¿Está firmado por el portavoz?
El senyor SECRETARI diu: de entrada, no me grite. Con la misma fecha está firmado,
pero por un registro diferente, por la señora Claveria. Además, le estoy diciendo que
no es competencia del Pleno.
El Senyor ALCALDE diu: senyor secretari, el senyor Torné ja ha gastat els cinc
minuts que disposava segons el Reglament Orgànic Municipal. Penso que per respecte
als ciutadans i ciutadanes perquè jo, abans de començar el Ple, he parlat amb algun veí
que volia manifestar alguna opinió, penso que ens devem a aquests ciutadans, que no
podem caure en l’egoisme dels partits polítics. Vostès han exhaurit el temps. Jo els
deixaré fer les preguntes però, primer, m’agradaria donar la paraula als ciutadans i
ciutadanes. Ja li he dit abans que no m’enganxarà per no voler parlar, parlarem
l’estona que calgui, però em sap molt greu donar aquest espectacle. Atès que estem en
el torn de preguntes i els partits polítics que hi ha aquí tenen preguntes, però també hi
ha ciutadans que volen parlar, si algú vol intervenir ara, penso que té tot el dret a
intervenir. M’ha semblat prioritari donar pas als ciutadans i, després, a vostès. Doncs,
va, facin les preguntes. Senyoreta Vanessa, controlem el temps. Cinc minuts.
Inicia el torn el regidor del grup municipal CiU, senyor FRANCESC COLOMÉ i
formula el següent prec:
Primer.- Hem tingut un escrit de denúncia del secretari general dels serveis públics de
la UGT, que el llegiré i que crec que l’han presentat a l’ajuntament. Hi ha hagut una
contractació d’una persona durant dos mesos i el dia abans de què aquesta persona
finalitzés els dos mesos del període de prova, se l’ha fotut al carrer perquè, segons es
diu, no ha acreditat una actitud adequada en el desenvolupament de les tasques
corresponents al seu lloc de treball. Llegeixo textualment el que diu la UGT: en primer
lloc, i sense aprofundir massa en detalls de les formes que ens ha detallat el mateix
afiliat afectat, que aprofitem per dir que ens recorden a tàctiques caciquistes d’altres
temps i no pròpies de les formes d’una administració moderna del segle XXI i
progressista. Això no ho dic jo, ho diu el secretari general dels serveis públics de la
UGT. Aleshores, un cop fet el mal a aquesta persona, havent-lo fotut fora el dia abans
de finalitzar el període prova, encara no sabem els motius, avui se l’ha tornat a
contractar. Si abans era dolent...
El Senyor ALCALDE diu: no, li recordo que no està contractat, no està signat el
contracte. L’he de signar jo i segurament no el signaré.
El regidor senyor COLOMÉ continua dient: doncs encara amb més motiu. A més, no
hi ha cap informe tècnic de no haver superat el període de prova. Com diu la UGT, no
hi ha cap sistema de valoració que impliqui el seu immediat superior i també ens costa
que l’escola i els pares recolzen a aquest treballador. A partir d’aquí, demano
explicacions. Aquesta persona, si vostè no ha signat el contracte, avui està treballant.
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El Senyor ALCALDE diu: doncs deu estar treballant il·legalment.
El regidor senyor COLOMÉ diu: aleshores, en aquests moments s’està produint una
il·legalitat. També ens informen que podria no estar assegurat. Això és un fet que hem
de constatar. El que sí sé és que en una reunió entre aquesta persona, el senyor Badia,
el senyor Marín i la senyora Buigues, se’l va tornar a readmetre. Nosaltres seguirem
aquest tema. Si vostè no signa el contracte, haurem de prendre mesures.
Tot seguit, la regidora del grup municipal CiU, senyora NÚRIA CLAVERIA formula
la següent pregunta:
Primera.- Voldria preguntar, ja que porten sis mesos de govern, i que una de les seves
prioritats i excuses per a la moció de censura va ser el tema de les escoles, hores d’ara,
s’han fet les cargoleres, els barracons al costat del cementiri que, per cert, encara no
estan acabades, però espero que aviat estiguin a punt del tot, tal com estava previst i
com nosaltres ja havíem pactat amb el Departament. S’ha inaugurat la nova escola
bressol, tal com nosaltres ja havíem planificat. Però encara no s’ha vist que s’hagi
posat ni mitja pedra ni a l’escola de Bellavista ni a l’institut. Per una altra banda,
també sabem que l’escola de Corró d’Avall, tot i que ja hi ha el conveni amb els
propietaris dels terrenys, etc., sembla ser que per part d’aquest equip de govern no és
prioritari. Aleshores, voldria demanar quina previsió hi ha en aquests moments, i si és
cert que, no havent començat encara la construcció d’aquestes dues escoles, estaran
per al setembre del 2009, tal i com estava previst i diríem acordat amb el Departament.
El Senyor ALCALDE diu: heu exhaurit el temps, però, vinga, ràpid.
A continuació, el regidor del grup municipal CiU, senyor JOSEP MARIA DIA
formula els següents precs:
Primer.- Hi ha unes queixes d’uns veïns que diuen que truquen a l’ajuntament, fora
d’hores d’oficina, i diuen que no salta el contestador. Jo, concretament, vaig trucar
dimarts a les set de la tarda i és veritat, va sonant el telèfon. Dimarts semblava que
algú despengés però a l’altre costat no hi havia ningú. Avui, aquesta tarda, abans de
venir al Ple, he tornat a fer la prova, avui sí que truca i ja et pots estar esperant... Ho
dic perquè normalment hi ha un contestador que diu que s’ha trucat a l’ajuntament,
l’horari, etc. Això són queixes dels veïns.
Segon.- M’he fixat que els últims dies van apareixent i es van incrementant les
pintades als murs i parets d’equipaments, a l’estació, al pont... Per exemple, a la tanca
que hi ha al camp de futbol que separa la via, van començar a fer-hi quatre guixots i,
ara, ja és pitjor que un grafiti. Ho dic perquè si veuen que no s’actua i que no es neteja,
hi van pintant a sobre i arribarà un moment que allò semblarà el Bronx.
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Acte seguit, el regidor del grup municipal CiU, senyor JOSÉ RAMÍREZ formula les
següents preguntes:
Primera.- Senyor Ribalta, s’ha reunit amb la policia local, tal i com va prometre a
l’últim Ple? Vostè va dir que es reuniria amb ells, que en parlarien i que millorarien les
condicions econòmiques i laborals de la plantilla de la policia local. S’han reunit?
Quines millores hi ha, a part del que va dir dels vuit-cents euros i d’enviar quatre
agents a l’Escola de Policia? A més, li recordo que a aquests quatre agents els vaig
inscriure jo.
El senyor ALCALDE diu: no és veritat.
El regidor senyor RAMÍREZ continua dient: per què no ha convocat les sis, set o vuit
places d’agent, que, segons vostè, era un dels fonaments de la moció ja que era un
conflicte social? Per què han marxat diversos policies? Per què estan treballant en
torns de setze, disset o divuit hores? Ja sé que no em contestarà.
El Senyor ALCALDE diu: sí que li contestaré.
El regidor senyor RAMÍREZ continua dient: vostè va enganyar al poble amb la moció
de censura, va enganyar a la plantilla de la policia, va enganyar al senyor Díaz i no dic
el perquè, va enganyar al senyor Ignacio Biulemi. Li recorda alguna cosa l’advocat
senyor Ignacio Biulemi? No li deu res? Doncs, segons ell, li deu mil vuit-cents euros
per haver defensat als senyors Díaz i Betes? I que va ser vostè qui li va proposar. A
més, m’ha dit que li digui.
El Senyor ALCALDE diu: si tiene alguna duda, vaya a los tribunales.
El regidor senyor RAMÍREZ diu: li recordo que dilluns li demanarà aquests mil vuitcents euros per la defensa, insisteixo, del senyor Díaz i Betes. I m’ha dit que dilluns
presentarà la moció.
El senyor ALCALDE diu: muy bien, si me permite le contestaré. Porten més de cinc
minuts i, segons el ROM, només tenen cinc minuts. Abans el senyor Colomé ha dit
que complíssim el ROM. S’ha acabat el temps. Senyor Gontán, vol fer alguna
pregunta? Té la paraula.
Intervé el regidor senyor FRANCESC TORNÉ dient: doncs farem la intervenció junts.
El regidor senyor GONTÁN diu: què farem com el “Dúo Pimpinela”?
El regidor senyor TORNÉ diu: torno a una qüestió que no l’ha volgut tractar com a
moció. A finals de juliol...
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El Senyor ALCALDE diu: per educació, li estem deixant parlar, però, si us plau, sigui
breu.
El regidor senyor TORNÉ diu: a finals de juliol hi va haver una resolució del Ministeri
d’Administracions Públiques que va deixar ben clara quina era la situació de la moció
de censura a les Franqueses. Queda molt clara quina és la situació, quines són les
responsabilitats polítiques, què és el que han de fer els partits que estan compromesos
en això i, a més, quines són les implicacions legals que hi ha sobre això. Una cosa són
les polítiques en l’acord antitransfuguisme i una altra són les que hi ha a la legislació.
De les qüestions polítiques, ja ho hem vist, no han volgut parlar ni de la moció perquè
no les volen assumir. De les qüestions pura i estrictament legals que, no se les poden
saltar, són aquelles que indiquen perfectament quines representacions es poden fer i
quines no, i quines responsabilitats s’han de complir a partir d’aquell moment.
Sàpiguen que nosaltres ho hem tramès al Fiscal Anticorrupció de Barcelona perquè
actuï per tal que dirimeixi si hi ha malversació de cabdals públics o no. Ja pot riure tot
el que vulgui, però a veure si li passa el mateix que al seu antecessor que també va
riure molt i va acabar rebent. L’antecessor que li vull dir és aquell que era del seu
partit, m’estic referint a l’antic alcalde socialista Ricard València Schuster. Les
responsabilitats les poden prendre políticament de forma voluntària, tal com mana el
Codi d’Antitransfuguisme, o mitjançant les qüestions legals que diguin els jutges. El
que sí és veritat és que vostès no en volen parlar ni tampoc assumir-ho. Els seus partits
ja tenen les obligacions que tenen, el PP ja ha començat a fer el que li toca, els altres
partits ja faran el que calgui amb vostès, però hi ha unes responsabilitats penals i
administratives que s’han de depurar. La moció està presentada, vostès no la volen
tractar, molt bé. Sàpiguen que, en tot cas, s’haurà de tractar en un altre nivell.
El Senyor ALCALDE diu: vagi acabant... Vostè publica un ROM que diu que han de
ser cinc minuts i, entre tots, en porten quinze.
El regidor senyor TORNÉ diu: una altra cosa que no se’ns ha contestat o que no se’ns
facilita és la documentació que hem demanat d’Entorn Verd, de la societat limitada i
dels Patronats. Això ho havia demanat reiteradament al secretari, m’ha dit que ho
presentés per escrit, tampoc se m’ha contestat.
El Senyor ALCALDE diu: això és una decisió política meva. El senyor secretari no en
té cap tipus de responsabilitat en això. Senyor Torné, per respecte al públic, ha tingut
molt de temps. Senyor Torné, no. Ja li contestaré, quan toqui.
Tot seguit, inicia el torn el regidor del grup municipal ERC-EV-AM, senyor FERRAN
GONTÁN i formula els següents precs:
Primer.- Està en exposició pública el desdoblament de la línia C-3 de RENFE,
concretament la del nord. No sé si el govern tenia previst fer al·legacions
individualment o estava disposat a fer-les col·lectivament i, per tant, fer participar a
tots els grups municipals per fer més força.
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Segon.- Em permetrà, perquè en aquell moment ja no tenia temps, que em remeti al
tema del Falgar. Els “humedales” a Castella la Manxa són normals, el Falgar no és un
“humedal” sinó que és una plana al·luvial i, per tant, no té sentit fer un “humedal” allà.
D’altra banda, el cost de manteniment, possiblement, sigui més alt que tapar el llac i,
per això, considerem que s’hauria d’haver tirat endavant per aquí. I els ocells que
vostè diu fa anys que corren per aquí, bernats pescaires, martinets, ànecs... I tant! Des
de que l’ACA va començar a tractar el riu seriosament. Fins i tot hi ha aligots.
Tercer.- No sé, senyor Torné, si això del Pacte Antitransfuguisme anava per nosaltres,
però sàpiga que en som aliens. Primer, no el vam signar, no creiem en aquest Pacte
perquè vostè hauria d’haver estat declarat trànsfuga, començant per aquí, perquè va
governar amb el senyor Salvador Domínguez que va ser declarat trànsfuga pels seus
companys. D’altra banda, li diré que aquest Pacte Antitransfuguisme és bàsicament pel
seu propi interès, però encara queden recursos a fer. Per tant, tranquil, perquè també
pot ser que no li donin la raó. I em sembla més hipòcrita que vostè defensi un Pacte
Antitransfuguisme quan els partits que signen aquest Pacte no el compleixen amb el
que prometen als ciutadans.
Un cop finalitzades les intervencions per part de les persones assistents entre el públic
que ho han sol·licitat, el Senyor ALCALDE manifesta: jo començaré per un tema que
em sembla prou seriós, que és el dels nínxols. És una situació jurídica molt complexa
perquè, com ha explicat el Mossén, hi ha nínxols de titularitat que són de la Parròquia i
hi ha nínxols que són de titularitat municipal. En el moment en què el municipi, i
estem parlant de fa cinquanta anys, assumeix uns nínxols que eren de la Parròquia,
passen a ser de titularitat municipal, de titularitat pública, és un espai públic en què
l’ajuntament té la responsabilitat del manteniment, de la construcció, llevat dels casos
com els que hem vist abans que són de titularitat parroquial. Els de titularitat
parroquial em sembla que no estan afectats per aquesta legislació civil. Això passa a
molts municipis. En qualsevol cas, el que es produeix és que un ajuntament no pot
cedir una propietat, no pot llogar una propietat per un període de més de cinquanta
anys, és el límit que la llei permet. Aquest és el primer inconvenient. El segon és que
vostè és propietària, és titular, d’un títol de propietat de finals del segle XIX, quan el
cementiri era de titularitat parroquial. És en aquest canvi on vostè tenia uns drets i
representa que els ha perdut. Jo penso que la seva situació no és la única, han vingut
altres persones a aquest ajuntament per queixar-se d’això. Nosaltres no tenim cap
pretensió de tenir una propietat pública d’aquest tipus. Quan he vist que vostè venia al
Ple, m’he permès la llicència de fer algunes consultes legals abans d’iniciar el Ple, i li
puc dir que estudiarem profundament el tema. El que passa és que hem de fer una
solució per a tothom, igual, no perquè vostè es queixi més o perquè hi hagi afectats...
És el que ha dit el Mossèn, hi ha gent que s’ho calla i potser ho pateix molt per dintre.
El que li puc dir, a dia d’avui, és que nosaltres no tenim cap pretensió de tenir una
propietat municipal d’això. No li puc dir res més perquè he fet aquest assessorament
legal a partir d’haver parlat amb vostè abans del Ple. Vostè sap que aquesta
problemàtica no és només de les Franqueses sinó que hi ha molts municipis que es
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troben en aquesta situació. La informació i les dades que tenia és que el cementiri de
Corró d’Avall és, al cent per cent, propietat municipal. Em penso que el seu problema
i el de totes les persones que estiguin en aquesta part, perquè jo això ho desconeixia, ja
que pensava que era municipal al cent per cent. Doncs m’ho posa més fàcil i penso
que el seu problema i el de moltes altres persones té una solució més fàcil. Jo li
demano que qualsevol dia vingui a l’ajuntament, demani hora amb mi i parlarem amb
el senyor secretari. Em consta que ja ha vingut i n’han parlat diverses vegades. Sé que
és un problema de difícil solució. Ja li he dit que nosaltres no tenim cap pretensió de
propietat ni cap pretensió recaptatòria en un tema com aquest. Ja li he dit que
nosaltres, personalment, políticament i com a projecte, no farem d’això una voluntat
recaptatòria ni una voluntat de propietat. Per tant, jo penso que hi ha escletxes i
situacions legals que ens permetran que si vostè té aquest títol de propietat, això pugui
tornar a la seva propietat. Jo no em vull comprometre més en el dia d’avui, vull que en
parlem. Si, després, la solució que li podem oferir no és satisfactòria, jo penso que ho
serà però no vull... Vostè pot venir a un altre Ple i en tornem a parlar, però m’agradaria
que no calgués, m’agradaria que la solució que li puguem oferir amb els assessors
legals als quals jo he consultat abans de començar el Ple fos que es restituís la
propietat. Jo li dic que des de l’ajuntament no tenim potestats de fer lleis. És una
situació que es repeteix a altres municipis però esperem poder donar-ne solució.
El Senyor ALCALDE contesta a la pregunta formulada per la regidora del grup
municipal CiU, senyora NÚRIA CLAVERIA, relativa a l’estat de les escoles. Jo no
puc dir al cent per cent si al setembre del proper any tothom tindrà una escola o no. Jo
puc dir que per part d’aquest ajuntament es posaran tots els recursos, entre d’altres
coses una previsió de dos milions d’euros en el pressupost que hem d’aprovar de cara
a l’any 2009, i s’estan portant a terme totes les gestions necessàries. Quan tinguem una
resposta concreta, ho direm. El Departament d’Educació no s’oposa, no diu ni que sí
ni que no. Jo espero i desitjo que la resposta sigui que sí. En quant als altres centres
educatius, el Departament d’Educació té el compromís d’acabar-los per al proper curs.
De totes maneres, m’agradaria matisar alguna cosa perquè ha dit que la llar d’infants
l’han planificada vostès, bé, la van planificar per poder obrir al gener o febrer. I tant!
Parli amb l’empresa, parli amb la concessionària.
El Senyor ALCALDE respon a la pregunta formulada pel regidor del grup municipal
CiU, senyor JOSÉ RAMÍREZ, referent a la policia. Avui s’ha incorporat un nou
inspector que ha guanyat la plaça. En breu s’incorporarà un nou sergent i de cara als
pressupostos de l’any vinent es farà una incorporació important d’efectius de la
policia. Quan? S’inclouran als pressupostos de l’any 2009 i es procedirà a la seva
incorporació al llarg de l’any 2009. Hi estem treballant, en una franja entre quatre i
deu. No li puc dir més. Tingui en compte que amb l’inspector i amb el sergent ja són
dos. Sí, es crearà la plaça de sergent. De moment, no era la nostra intenció, volíem fer
una comissió de serveis, però ja ho veurem. D’aquest altre tema, alguna cosa sí que
s’ha fet. Jo m’he reunit, com a mínim, dues vegades amb la policia, no per parlar de
temes econòmics. És veritat que hi ha aquesta pujada que vostè ha dit de vuit-cents
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euros, i és veritat que es farà una valoració de llocs de treball abans de final d’any i
s’enfocarà el tema des d’aquest punt de vista.
El Senyor ALCALDE contesta a la pregunta formulada pel regidor del grup municipal
CiU, senyor FRANCESC TORNÉ, relativa a la qüestió de l’antitransfuguisme. Vostè
sap que hi ha cinc ajuntaments de Catalunya, li puc buscar perquè la tinc al mòbil, en
els quals hi ha una resolució del Pacte Antitransfuguisme en la qual s’acusa a un
membre de Convergència Democràtica de Catalunya com a trànsfuga i el vostre partit
l’ha deixat tornar a presentar a les següents eleccions i, actualment, en alguns casos, és
Alcalde. Mirem els municipis de Regencós, Sant Martí de Llémena, Breda i
Campdevànol, durant la passada legislatura 2003-2007, els alcaldes d’aquests
municipis van ser alcaldes gràcies a un regidor trànsfuga, dictaminat per la Comissió
Antitransfuguisme, i el seu partit els ha deixat tornar a presentar. A l’Ajuntament de
Torredembarra, aquest mes d’agost, ha passat una situació similar. Per tant, jo els
demanaria que prediquin amb l’exemple. Jo li dic els casos en què el seu partit,
Convergència Democràtica de Catalunya, no ha complert les resolucions del Pacte
Antitransfuguisme, que en són cinc. Sant Martí de Llémena, Regencós, Campdevànol,
Torredembarra i Breda. Per tant, quan vostès demanin responsabilitats als altres
partits, prediquin amb l’exemple perquè s’omplen la boca de coherència i els primers
que no la tenen són vostès. Senyor Ramírez, jo no li he preguntat res a vostè, faci el
favor de callar. Senyor Ramírez, calli, que la seva mala educació es fa massa patent.
Tot seguit, el regidor de l’ÀREA DE POLÍTICA TERRITORIAL I OBRA PÚBLICA,
senyor JUAN ANTONIO MARÍN manifesta: si parlem del tema del pacte, jo li
contestaré. Estem parlant d’un pacte, segons diu, ètic. Doncs jo li parlo d’ètica. Senyor
Torné, senyor Ramírez, la meva ètica és desviaments. De moment, respecte el Centre
Cultural, estem parlant d’una obra adjudicada de cinc milions nou-cents vint-i-cinc mil
euros, vuit milions vuit-cents onze mil euros, això és ètica. Corró d’Amunt, també li
parlo d’ètica: quatre milions sis-cents catorze mil euros, amb una desviació del 63 per
cent. Això és ètica. Benvinguda sigui.
Intervé el Senyor ALCALDE dient: senyor Ramírez, calli, si us plau.
El regidor senyor MARÍN diu: ja que parlem d’ètica, parlem també de totes aquestes
signatures que vostè ha presentat en aquest ajuntament... Sí, vostè ho sap.
Intervé el regidor senyor RAMÍREZ dient: con la debida autorización.
El regidor senyor MARÍN diu: perdoni, senyor Ramírez, estic parlant jo.
El Senyor ALCALDE diu: senyor Ramírez, calli o l’haurem de desallotjar. Han tingut
temps de sobres per parlar. El que diu el senyor Marín és que vostè ha falsificat
signatures per demanar llicències d’activitats. Ja hi és als tribunals.
El regidor senyor MARÍN diu: ja sé que no li agrada que li parli d’aquesta ètica.
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Tot seguit, el regidor senyor MARIN contesta el primer prec formulat pel regidor del
grup municipal ERC-EV-AM, senyor FERRAN GONTÁN, relatiu a la formulació
d’al·legacions a l’estudi informatiu del desdoblament de la via del tren. Sí, és voluntat
d’aquest equip de govern sumar les al·legacions que es puguin presentar, tant per part
nostra com per part dels afectats. De fet, ja hem parlat amb alguns dels afectats i així li
hem pogut manifestar, que ens trobarem, en parlem i farem una al·legació conjunta
com vam fer amb l’avantprojecte del Pla Territorial.
Tot seguit, el regidor del grup municipal PP, senyor JOSEP BADIA i respon al segon
prec formulat pel regidor del grup municipal CiU, senyor JOSEP MARIA DIA,
relativa a les pintades. Es posarà en marxa la propera setmana o l’altra i començaran a
pintar tots aquests desperfectes. Respecte la barana de l’Espolsada, ens ho van
comunicar divendres. S’ha mirat i és la part de dalt que és d’acer inoxidable que la van
robar.

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

