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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
 

 
Caràcter: Ordinari 
Data: 29 de maig de 2008 
Horari: 19:00 a 22:45 hores 
Lloc: Sala d’Actes de la Casa Consistorial 
 
Hi assisteixen: 
 
ESTEVE RIBALTA SÁNCHEZ, alcalde 
JOSEP BADIA TORRENTS, 1r.  tinent d’alcalde     
MA. TERESA BUIGUES POVEDA, 2a. tinent d’alcalde 
JUAN A. MARÍN MARTÍNEZ, 3r. tinent d’alcalde 
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                   
ROSA  COLOMÉ SOLER, regidora 
NÚRIA CLAVERIA SOLER, regidora            
JOSEP MA. DIA GRAU, regidor                                     
FERRAN GONTÁN FERRER, regidor  
JOAQUIM BACH FABREGÓ, interventor  
LLUIS LLORET MUÑOZ, secretari 
 
 
1.- APROVAR ESBORRANY ACTA SESSIÓ ANTERIOR.- El Senyor PRESIDENT 
obre la sessió i pregunta als senyors ponents si desitgen realitzar alguna esmena al 
contingut de l’acta de la sessió anterior. 
 
Pren la paraula el regidor del grup municipal ERC-EV, senyor FERRAN GONTÁN i 
manifesta: a la pàgina 3, tercer paràgraf, penúltima frase, on diu “Per darrera de la 
democràcia...” hauria de dir “Pel bé de la democràcia...”.  
 
No produint-se cap més intervenció, es procedeix, per unanimitat dels assistents, a 
l’aprovació i signatura de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior. 
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El Senyor ALCALDE manifesta: un cop realitzada la signatura de l’acta de la sessió 
anterior, i abans de passar al punt número dos de l’ordre del dia, el senyor Ferran 
Gontán m’ha demanat la paraula i li concedeixo. 
 
Pren la paraula el regidor del grup municipal ERC-EV, senyor FERRAN GONTÁN i 
manifesta: jo demanaria aclarir d’una vegada això de les cadires. Sembla de pati 
d’escola! Hauríem d’arribar a un acord, no sé com, però avui s’hauria d’arribar a un 
acord perquè, de veritat, sembla de pati d’escola. Si cal, me’n vaig al públic, faig el 
Ple des del públic i així ho fem tot més bonic, més maco. Ho sento, això no pot ser, ja 
no va per Convergència sinó també va per al govern. Arribeu a un acord com sigui, 
trobeu una solució, la que us doni la gana, però trobeu-la ja. Perquè així dóna més 
interès seure on el públic que, com a mínim, allà sembla que hi ha més civisme, més 
naturalitat, més sentit comú.  
 
Tot seguit, pren la paraula el regidor del grup municipal CiU, senyor FRANCESC 
TORNÉ i exposa: nosaltres volíem fer una intervenció d’ordre, bàsicament per les 
qüestions no resoltes del funcionament institucional perquè ho farem a tots els Plens 
que es facin mentre no es resolguin. Hi ha uns recursos i unes peticions fetes des de la 
constitució del nou govern, on demanem accés a un despatx per al grup municipal; una 
informació a la qual no se’ns ha donat accés, ni els Decrets ni el Registre i que no hi 
podem tenir, com a grup, accés a la informació; el tema de funcionament dels espais al 
Consistori... Són problemes institucionals que no estan resolts per una manca de diàleg 
i una manca d’acord a l’equip de govern. Tornem a demanar que se’ns donin aquests 
drets fonamentals que tenim com a regidors i com a grup polític i que es resolgui 
d’una vegada un problema que és de funcionament institucional, a part del debat 
polític de tot allò que es vulgui fer. Però hi ha una cosa que està per sobre d’aquest 
funcionament, que és el funcionament de les institucions, i en això s’ha de fer el 
compliment estricte de la legalitat. Quan no es té aquesta vocació de funcionament 
institucional, passen aquestes coses, i ho ha dit el senyor Gontán, aquest mal sabor de 
boca. L’important és el que tractem aquí, no el funcionament institucional que crec 
que hauria de quedar al marge d’això. 
 
El Senyor ALCALDE manifesta: de tot el que vostè ha dit, només dir-li que no és 
veritat que vostè no té accés a la informació. A vostè se li ha facilitat un dia i una hora 
per venir a consultar tota la informació, totes les entrades al Registre i els Decrets 
d’Alcaldia, i només deixar constància en acta que no és veritat el que vostè ha dit 
perquè se li ha facilitat.  
 
No es produeix cap més intervenció en aquest apartat. 
 
2.- RATIFICAR ACORD JUNTA DE GOVERN LOCAL.- El senyor SECRETARI 
llegeix la part dispositiva de l’acord de la Junta de Govern Local, adoptat en sessió de 
15 de maig de 2008: 
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PROPOSTA DE CONFORMAR-SE AMB LA DEMANDA FORMULADA PEL 
DEPARTAMENT DE POLÍTICA TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUES DE 
LA GENERALITAT DE CATALUNYA EN EL RECURS CONTENCIÓS 
ADMINISTRATIU NÚM. 73/2007-3 INTERPOSAT CONTRA L'ACORD DEL 
PLE DE L'AJUNTAMENT ADOPTAT EN SESSIÓ DE DATA 24 DE MAIG DE 
2006, PEL QUAL ES VA APROVAR DEFINITIVAMENT L'ESTUDI DE 
DETALL DE LES ALINEACIONS I RASANTS DE LA ZONA EST DEL NUCLI 
DE LA SAGRERA. 
 
Antecedents. 
 
I. El Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada el dia 24 de maig de 2006, va adoptar el 
següent acord: 
 
“Primer.- ESTIMAR EN PART les al·legacions presentades pels senyors  ISIDRO 
LLOVERAS ESTRADA, (RE. 2006/2701, de 8/3/2006),  GENEVIEVE LUCIENNE 
CANALES MARY, (RE. 2006/2700, de 8/3/2006),  JOSEP LLOVERAS GIRBAU, (RE. 
2006/2699, de 8/3/2006), LUISA MERO BARRIENTOS I  FRANCISCO MOLINILLO 
GONZÁLEZ, (RE. 2006/2698, de 8/3/2006), AVELINA HOLGUERA PAJUELO I  
AGUSTÍN LOSILLA GARCIA, (RE. 2006/2697, de 8/3/2006) i MARIANO GÓMEZ 
MATEO, (RE. 2006/2730, de 9/3/2006), de conformitat amb el següent detall: 
 

-Es suprimeix íntegrament l’apartat 8 de la Memòria de l’Estudi de Detall, atès 
que les despeses d’urbanització s’hauran de satisfer únicament quan es 
substitueixin les edificacions existents, i per tant, no seran repartides entre els 
propietaris en funció de la seva edificabilitat. 
 
-S’inclouen, en la normativa de l’Estudi de Detall tres articles que quedaran 
redactats de la següent manera: 
 
“Sobre les edificacions existents. 
Es podran realitzar obres mantenint l’alineació inicial sempre que no comportin 
increments de volum, d’edificabilitat i de nombre d’habitatges” 
 
“Àrees de compensació. 
Es creen tres àrees de compensació per aquelles finques que no poden 
recuperar l’edificabilitat a causa de l’eixamplament del carrer. Les finques 
incloses en cada àrea de compensació no podran incrementar l’edificabilitat, el 
volum ni el nombre d’habitatges en tant no es produeixi una compensació entre 
les finques incloses en cada una de les àrees”. 
 
“Urbanització. 
Per construir noves edificacions d’acord amb les noves alineacions previstes en 
l’Estudi de Detall el promotor de la nova edificació haurà de cedir gratuïtament 
i urbanitzar el terreny afectat per l’ampliació del vial, així com aquells serveis 
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externs que siguin imprescindibles pel correcte funcionament de la nova 
edificació” 

 
Segon.- ESTIMAR l’al·legació presentada pel senyor Josep Palet Munné, en 
representació de PALET & PUIG IMMOBILIARIA, S.L. (RE. 2006/2214, de 24/2/2006) 
i procedir a la rectificació de les dades de la finca. 
 
Tercer.- CORREGIR l’errada material detectada en l’estructura de la propietat en el 
sentit que en la finca núm. 2 ha de figurar com a propietari el senyor MIQUEL 
LLOVERAS SERRA. 
 
Quart.- APROVAR DEFINITIVAMENT l’Estudi de Detall de les alienacions i rasants 
de la zona est del nucli de la Sagrera. 
 
Cinquè.-  PUBLICAR  els presents acords en el Butlletí Oficial de la Província, al 
tauler d'anuncis  de l'Ajuntament i en un dels diaris de major circulació de la província. 
 
Sisè.- TRAMETRE a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona un exemplar de 
l’Estudi de Detall i còpia de l’expedient administratiu, per tal de donar compliment al 
que disposa la disposició transitòria novena del Decret Legislatiu 1/2005.” 
 
II. L’anunci d’aprovació definitiva de l’Estudi de Detall fou publicat en el Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona núm. 146, de data 20/6/2006 i en el diari AVUI de 
8/6/2006. 
 
III. La Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona en sessió celebrada el dia 25 de 
gener de 2007, notificat a l’Ajuntament el dia 6 de febrer de 2007, va adoptar el següent 
acord: 
 

-1 “Indicar a l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès que aquesta Comissió 
Territorial d’Urbanisme no pot donar l’assebentat a l’aprovació definitiva 
atorgada per l’Ajuntament en data 24 de maig de 2006, referent a l’Estudi de 
Detall de les alineacions i rasants de la zona est del nucli de la Sagrera de 
Corró d’Avall, d’aquest municipi, promogut i tramès per l’Ajuntament, per tal 
com l’objecte del document és propi d’una modificació de planejament general, 
vulnerant el principi de jerarquia normativa establert a l’article 13 del Text 
Refós de la Llei d’Urbanisme aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005. 
-2 Proposar al conseller de Política Territorial i Obres Públiques la 
interposició d’un recurs contenciós administratiu, a l’empara dels articles 180 i 
181 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova la refosa de la 
llei municipal i de règim local de Catalunya i l’article 1.19 de la Llei 11/1999, 
de 21 d’abril, que modifica la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases 
de Règim Local, contra l’acord del Ple Municipal adoptat en sessió de 24 de 
maig de 2006, en virtud del qual ha resultat aprovat definitivament i executiu 
l’Estudi de Detall de les alineacions i rasants de la zona est del nucli de la 
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Sagrera de Corró d’Avall, de les Franqueses del Vallès, dins del termini de dos 
mesos a comptar des del 5 de desembre de 2006, data en què es va presentar 
l’expedient complert davant el Registre del Departament de Política Territorial 
i Obres Públiques. 
-3 Comunicar-ho a l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès” 

 
IV. El Departament de Política Territorial i Obres Públiques va interposar recurs 
contenciós administratiu contra l’acord esmentat, i mitjançant auto de 6 de juliol de 
2007 va resoldre suspendre l’executivitat de l’Estudi de Detall atès que incompleix 
determinacions del planejament urbanístic superior. 
 
Fonaments de dret. 

I. L’article 75 de la llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció 
contenciosa administrativa disposa que els demandats podran aplanar-se o conformar-se 
complint els requisits establerts en l’apartat segon de l’article 74, i un cop produït 
l’aplanament, el Tribunal, sense més tràmits, dictarà sentència de conformitat amb les 
pretensions del demandant. 

Per tot això, aquesta Alcaldia proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següents, 
 
ACORDS: 
 
Primer.- APLANAR-SE, de conformitat amb el que disposa l’article 75 de la llei 
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció contenciosa administrativa, en el 
recurs contenciós administratiu núm. 73/2007-3 que es tramita a la secció tercera de la 
Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 
interposat pel Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat 
de Catalunya, contra l’acord del Ple de l’Ajuntament adoptat en sessió de data 24 de 
maig de 2006, pel qual es va aprovar definitivament l’estudi de detall de les alineacions 
i rasants de la zona est del nucli de la sagrera. 
 
Segon.- NOTIFICAR la present resolució a la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Barcelona i a la secció tercera del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.  
 
Tercer.- RATIFICAR el present acord en la propera sessió ordinària que celebri el Ple 
de la Corporació. 
 
La PRESIDÈNCIA obre el torn d’intervencions. 
 
Pren la paraula el regidor del grup municipal CiU, senyor MARTÍ ROSÀS i manifesta: 
nosaltres estem, en principi, d’acord amb aquest aplanament. El que demanaríem és que 
es tingui en compte la problemàtica existent a la Sagrera: els serveis, els vials, les 



Ple 29 05 08 – pàg. 6 

voreres... i que mentrestant no es doni cap llicència d’obres de nous habitatges o blocs 
de pisos en aquesta zona fins que no es resolgui aquest problema.  
 
El Senyor ALCALDE diu: efectivament, és veritat que hi ha un problema d’espai en 
quant els serveis públics. És veritat que això s’ha de resoldre d’alguna manera des del 
Consistori, però també és veritat que la solució que vostès havien aportat que era 
ampliar uns carrers que formaven el nucli tradicionalment històric del centre de Corró 
d’Avall perquè és allà on hi havia l’església, el carrer Major, passar a carrers 
d’amplades com a mínim de sis metres, la qual cosa volia dir que algunes persones 
veien afectades el seu habitatge habitual i per qualsevol permís d’obres, havien 
d’enderrocar la casa. El conflicte social que això havia generat, ens semblava 
desproporcionat, amb aquesta excusa que vostè ha dit, que s’hagués de prendre aquesta 
resolució. Per tant, vistes les recomanacions de la Comissió d’Urbanisme que deia que 
això era un contrasentit, fer aquests vials tant amples i emprendre aquestes actuacions 
contra els veïns de la Sagrera, hem adoptat aquest acord, la qual cosa no treu que 
vetllem i continuem vetllant per oferir els serveis municipals de forma correcta.  
 
El regidor senyor ROSÀS pregunta: però, mentrestant, les llicències que ja hi havia 
alguna que voltava per la Casa, voldríem saber com queda aquesta llicència? 
Concretament, la del carrer del Canari. Si en aquell carrer de dos metres, sense vorera i 
sense res, hi deixaran fer un bloc d’habitatges, que no tenen serveis, no tenen accessos, 
no tenen res. Jo crec que han de buscar una solució. Nosaltres estàvem negociant amb 
Urbanisme de Barcelona, ja estàvem arribant a acords. Jo crec que ara no ho podem 
deixar i tirar la tovallola, sinó que hem de continuar vetllant per aquest tema i, sobretot, 
si no es poden eixamplar carrers perquè es creu que és el nucli històric, doncs suspendre 
totes les llicències, que només es puguin fer rehabilitacions, que allà no es puguin fer 
blocs de pisos. Tal com està el Pla General en aquests moments, es poden fer blocs de 
pisos de planta baixa més dos amb altell. Es pot fer un nombre d’habitatges important. 
Demanem quin compromís s’agafa des de l’equip de govern perquè aquestes llicències 
s’ajustin, no al que és el Pla General, sinó a la voluntat de no massificar aquest sector de 
la Sagrera, on sabem que no hi ha serveis, no hi haurà places d’aparcament... No hi 
haurà res de res. Les voreres són estretes, un minusvàlid no podrà passar. Jo crec que 
s’hauria de buscar una solució per a aquest tema.  
 
El Senyor ALCALDE explica: en quant als expedients als quals vostè fa referència que 
s’estan tramitant a través de la regidoria de Política Territorial i Obra Pública, 
evidentment que estem vetllant perquè aquesta mala planificació feta al Pla General de 
l’any 2004 no repercuteixi en una manca de serveis. El que tenim molt clar és que la 
voluntat política d’aquest Consistori és que per oferir aquests serveis que vostè està 
dient, el que no podem fer és perjudicar a una sèrie de famílies i a una sèrie de veïns que 
són de tota la vida i que, amb aquesta planificació, a la qual avui ens aplanem i que avui 
tirem enrera, es veien perjudicades les seves cases. Hi havia gent gran que havia viscut 
més de cinquanta anys en aquests habitatges i amb la planificació que vostès volien 
portar a terme, es trobaven que per qualsevol permís d’obres per arranjar el lavabo, 
havien d’enretirar la seva casa i perdre molts metres. Aquesta gent va venir al Ple a 
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demanar diàleg i no se’ls va oferir. Ens sembla que amb aquest aplanament solucionem 
un problema amb els veïns i vetllem, evidentment, perquè les noves construccions 
compleixin aquests requisits, però no les que actualment estan consolidades. 
 
Finalitzades les intervencions, la PRESIDÈNCIA dóna pas a la votació. 
 
SOTMESA a votació la ratificació de l’acord, és aprovat per unanimitat dels disset 
membres assistents, sobre els disset que de dret i de fet componen la Corporació, i per 
tant, amb el quòrum legal. 
 
 
3.- MODIFICAR L'ACORD DEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE DATA 5 DE 
JULIOL DE 2007 PEL QUAL ES VA ESTABLIR LA PERIODICITAT DE LES 
SESSIONS ORDINÀRIES DEL PLE DE LA CORPORACIÓ.- El senyor 
SECRETARI llegeix la part dispositiva de la següent proposta de l’ALCALDIA:  
 
ATÈS que el Ple de l’Ajuntament, en sessió de 5 de juliol de 2007, va acordar, entre 
d’altres, ESTABLIR que les sessions ordinàries del Ple de la Corporació, es duran a 
terme el darrer dijous, no festiu, dels mesos de gener, març, maig, juliol, setembre i 
novembre de cada any, a les 20.00 hores, a la Sala d’actes de l’Ajuntament. 
 
TENINT en compte que es considera adient avançar l’hora de celebració de les sessions 
ordinàries del Ple de la Corporació, de les 20:00 hores a les 19:00 hores, amb la finalitat 
de fomentar l’assistència de la ciutadania i el teixit associatiu del municipi.      
 
AQUESTA ALCALDIA proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents: 
 
ACORDS: 
 
Primer.- MODIFICAR l’apartat primer de l’acord del Ple de l’Ajuntament adoptat en 
sessió de 5 de juliol de 2007, relatiu a l’establiment de les sessions ordinàries del Ple 
de la Corporació, en el sentit d’avançar l’hora de celebració de les 20:00 hores a les 
19:00 hores. 
 
Segon.- TRASLLADAR el present acord a tots els Grups Municipals.   
 
Tercer.- PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial de la Província, al tauler 
d’edictes de la Corporació i a la pàgina web de l’Ajuntament. 
 
El Senyor ALCALDE pregunta als senyors regidors si desitgen realitzar alguna 
intervenció al respecte.  
 
Pren la paraula el regidor del grup municipal CiU, senyor FRANCESC TORNÉ i 
manifesta: una qüestió d’ordre, a l’acord posa que abans era a les 20 hores però era a les 
20:30 hores. No està ben transcrit, però aquest no és el kit de la qüestió. La qüestió és 
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que entenem que les 20.30 hores, no les 20 hores, és millor hora que les 19 hores. Si es 
vol que els Plens siguin més àgils i menys farragossos, és qüestió de fer-ne més sovint i 
posar-hi menys punts a cada Ple, però no avançar-los a les set de la tarda, quan hi ha 
gent que encara treballa o que no li va prou bé. Per tant, a les vuit de la tarda és millor 
hora.  
 
El Senyor ALCALDE manifesta: evidentment, cap hora és bona per a tothom, cada 
família, cada persona té una realitat i un horari diferent. Nosaltres hem cregut 
convenient que de cara a la població, als assistents al Ple, perquè el Ple és un acte que 
s’ha de celebrar públicament, ens semblava que fer-ho a les set enlloc de dos quarts de 
nou, com estava planificat abans facilitava una mica aquesta conciliació de la vida 
laboral i la vida familiar, era un horari una mica més assequible que permetia venir al 
Ple abans de sopar i no es trobaven les famílies a l’hora de sopar. Evidentment, és una 
qüestió subjectiva i cada persona, cada situació laboral i familiar és diferent i 
segurament trobarem persones que els va més bé que el Ple sigui a dos quarts de nou, 
com es feien abans, i trobarem persones que els va més bé que el Ple sigui a les set. La 
voluntat, la intenció és facilitar l’accés del públic al Ple. Aleshores no és per una qüestió 
d’organització política ni és per una qüestió d’agilitat dels Plens sinó que és per 
promoure la publicitat en el sentit de l’assistència del públic als Plens municipals i 
promoure la participació. A nosaltres ens ha semblat, amb bona intenció i amb bona 
voluntat participativa, que fer-ho a les set de la tarda era millor. Si veiem que rebem 
suggeriments o queixes al respecte, nosaltres no ens tanquem en banda en una postura 
tancada de dir que és evident que a les vuit o dos quarts de nou és la millor hora i d’aquí 
no sortim, com està fent vostè ara mateix. Nosaltres tenim intenció i voluntat 
participativa, i per això hem volgut celebrar les sessions plenàries a les set de la tarda.  
 
El regidor senyor TORNÉ replica: sens dubte, el tema de les set o de les vuit és un tema 
d’interpretació i d’interès. Hi haurà gent a la qual li anirà millor i haurà gent que no. Hi 
ha molta gent que treballa i li és més fàcil venir a les vuit que no pas a les set. El tema 
de la conciliació i no acabar massa tard és qüestió de fer més Plens o de fer-los més 
curts, i en qüestió de dues hores s’acaba el plenari. Els de la Diputació duren quinze 
minuts i en aquells hi ha més punts que als nostres. I aquells els fan a les dotze del 
migdia, i de la qüestió de la participació no és un tema del que en parlen. Si va bé, s’hi 
va i si no va bé, no s’hi va. A nivell de municipi i de poble, seria qüestió que poguéssim 
tenir una hora que anés bé a tothom i a nosaltres ens va millor a les vuit que a les set.  
 
Tot seguit, pren la paraula la regidora del grup municipal ERC-EV-AM, senyora Ma 
TERESA BUIGUES i manifesta: em posa contenta sentir aquest criteri de què val la 
pena fer els Plens amb menys punts. Jo recordo Plens que vostè presentava amb disset, 
divuit, dinou o fins i tot vint punts a l’ordre del dia. En principi, el que volem és que hi 
hagi una major participació. Si veiem que hi ha propostes per part de la gent de què 
aquesta no és una bona hora, no hi haurà cap problema per canviar. Però, de tota 
manera, i en el cas en què algun dia vostè torni a ser Alcalde, jo li agraeixo aquest 
suggeriment de Plens curts. Hem sortit moltes vegades dels seus Plens a les onze de la 
nit, i fins i tot més tard.     
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Acte seguit, pren la paraula el regidor del grup municipal ERC-EV-AM, senyor 
FERRAN GONTÁN i manifesta: bàsicament, a nosaltres tampoc ens sembla bé l’horari 
perquè considerem que les persones treballem fins tard. Per desgràcia nostra, en aquest 
país això de les vuit hores és relatiu i jo crec que és una immensa minoria els que fan 
només vuit hores i, per tant, no podem votar a favor de començar els Plens a les set. 
 
A continuació, pren la paraula el regidor del grup municipal CiU, senyor FERRAN 
JIMÉNEZ i diu: jo també crec que les set de la tarda és massa d’hora. Per tant, amb 
aquesta postura de fer menys punts, es pot començar perfectament a les vuit i acabar a 
una hora curosa, a quarts de deu o les deu. Potser a dos quarts de nou sí que era una 
mica tard, però, en canvi, crec que les vuit és una hora més correcta que les set. És 
veritat que molta gent hem d’anar a treballar i arribar a les set implica sortir a quarts de 
sis, i això ho heu de tenir en compte. Els que teniu una dedicació a l’ajuntament, esteu 
aquí i no és cap sacrifici però per a la resta comporta una satisfacció per assistir al Ple, 
però tenim un inconvenient. A més, penseu que potser alguna vegada, sense voler, no 
podem arribar perquè a aquestes hores és quan tothom fa la mobilitat. I això també és un 
inconvenient.  
 
El Senyor ALCALDE manifesta: ja he dit que per a nosaltres aquest no era un tema 
personal. Jo volia dir al senyor Torné que no hi tenim cap inconvenient. És veritat que, 
com ha dit el senyor Ferran Jiménez, que no tenim problema d’horari. És una qüestió de 
voluntat. Nosaltres considerem que és un tema més beneficiós per a l’assistència al Ple 
en aquesta època però també a l’hivern perquè a les vuit és molt fosc, fa molt fred, etc. I 
amb aquesta voluntat, es volia prendre aquest acord. No tenim cap inconvenient en 
deixar el punt sobre la taula, si els hi sembla, perquè el que em deia el senyor Ferran 
Jiménez, jo no en tenia coneixement d’aquesta voluntat seva. El senyor Ferran Gontán 
sí que m’havia comentat alguna cosa. Manifestem aquesta voluntat de trobar el consens 
entre tots els grups. Sí, deixem aquest punt sobre la taula i els farem a dos quarts de nou. 
A les vuit? D’acord. M’ha semblat que vostè, a diferència de les intervencions anteriors, 
s’ho agafava com una cosa personal, això o res. El nostre punt de vista és un punt de 
vista de buscar el consens. Quan vam fer la convocatòria del Ple també haguéssim agraït 
aquests suggeriments que sí que ens va dir el senyor Gontán, però que ningú més ens va 
dir. Per tant, si els hi sembla, podem acordar ara, ja que hi som tots, que les vuit és una 
bona hora. O preferiu dos quarts de nou? En la proposta, senyor secretari, a l’anterior 
planificació, com ha dit el senyor Torné, era a dos quarts de nou i ja es va passar a les 
vuit.  
 
El senyor SECRETARI manifesta: a l’expedient consta que el cinc de juliol de dos mil 
set es va acordar que fos a les vuit del vespre.  
 
El regidor senyor GONTÁN diu: sí, a les vuit del vespre. 
 
El senyor SECRETARI continua dient: no parlo de més enllà.     
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El Senyor ALCALDE diu: és veritat, té raó el senyor secretari. Vostè, senyor Torné, ja 
havia marcat a les vuit. Anteriorment era a dos quarts de nou, però vostè ho va canviar, 
encara que ara no s’enrecordés. Queda igual.  
 
No es produeix cap més intervenció en aquest punt.  
 
 
4.- APROVAR LA DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES DEL PLE A FAVOR DE 
LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.- El senyor SECRETARI dóna lectura de la part 
dispositiva de la següent proposta de l’ALCALDIA:   
 
VIST que l’article 22.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de 
Règim Local, modificat per Llei 21-4-1999, núm. 11/1999, i per Llei 57/2003, de 16 de 
desembre, estableix que el Ple pot delegar l’exercici de les seves atribucions en l’ 
Alcalde i en la Comissió de Govern, excepte les enunciades en el seu número 2, lletres 
a), b), c), d), e), f), g), h), i), l) y p), i en el número 3 del mateix article. 
 
ATÈS que l’article 51 del Reglament d’Organització, funcionament i règim jurídic de 
les entitats locals estableix que l’acord plenari pel qual es produeixi la delegació, que 
s’ha d’adoptar per majoria simple, surtirà efectes des del dia següent al de la seva 
adopció, sens perjudici de la seva publicació en el BOPB. 
 
ATÈS que l’apartat 3er de l’esmentat article disposa que l’acord de delegació ha de 
contenir l’àmbit dels assumptes i les facultats concretes que es deleguen, així com les 
condicions específiques d’exercici d’aquestes en la mesura en que es concretin o 
s’apartin del règim general previst en aquest Reglament. 
 
VIST el que estableix l’article 13 de la Llei 20/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. 
 
Aquesta Alcaldia-Presidència proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 

Primer.- DELEGAR a favor de la Junta de Govern Local les atribucions del Ple de 
l’Ajuntament següents:  

1. L’exercici d’accions judicials i administratives i la defensa de la Corporació en 
matèries competència del Ple que hagin estat delegades en la Junta de Govern Local.  

2. La declaració de lesivitat dels acords dictats per l’Ajuntament.  

3. La concertació de les operacions de tresoreria quan l’import acumulat de les 
operacions vives en cada moment superi el 15% dels ingressos corrents liquidats en 
l’exercici anterior.  
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4. Les contractacions i les concessions de tota mena, quan el seu import superi el 10% 
dels recursos ordinaris del pressupost i, en qualsevol cas, els sis milions d’euros, així 
com els contractes i les concessions plurianuals quan la seva durada sigui superior a 
quatre anys i els plurianuals de menor durada quan l’import acumulat de totes les seves 
anualitats superi el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del 
primer exercici i, en tot cas, quan sigui superior a la quantia assenyalada en aquesta 
apartat.  

En tot cas, queden excloses de la delegació les concessions de béns o serveis per més de 
cinc anys, sempre que la seva quantia excedeixi del 20% dels recursos ordinaris del 
pressupost.  

5. L’aprovació dels projectes d’obres i serveis quan la competència per a la seva 
contractació o concessió correspongui al Ple, i quan encara no estiguin previstos en el 
Pressupost.  

6. L’adquisició de béns i drets quan el seu valor superi el 10% dels recursos ordinaris 
del pressupost i, en tot cas, quan sigui superior a tres milions d’euros.  

7. Les permutes de béns mobles i immobles.  

8. Les alienacions patrimonials en els supòsits següents:  

- Quan es tracti de béns immobles o de béns mobles que estiguin declarats de valor 
històric o artístic, i no estiguin previstes en el pressupost.  

- Quan estant previstes en el pressupost superin els mateixos percentatges i quanties 
indicats per a les adquisicions de béns.  

En tot cas, restaran excloses de la delegació les alienacions de qualsevol classe de 
béns, quan llur quantia excedeixi del 20% dels recursos ordinaris del pressupost.  

9. La renúncia a herències, llegats o donacions si la seva quantia no excedeix del 10% 
dels recursos ordinaris del pressupost.  

10. Les resolucions sobre autoritzacions o denegacions de compatibilitat del personal 
al servei de la Corporació.  

11. La sol·licitud i acceptació de subvencions, cas que la normativa prevegi la 
sol·licitud o acceptació obligatòriament per l’Ajuntament en Ple.  

12. L’aprovació de convenis de cooperació amb altres ens locals o amb altres 
administracions públiques, llevat del supòsit de transferència de funcions o d’activitats 
a altres administracions públiques per mitjà del conveni.  
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13. La imposició de les sancions establertes per la comissió d’infraccions de caràcter 
greu i molt greu tipificades per la Llei 10/1999, del 30 de juliol, sobre la tinença de 
gossos considerats potencialment perillosos.  

L’exercici de la potestat sancionadora per la comissió d’infraccions de caràcter greu i 
molt greu tipificades per la Llei de l’Estat 50/1999, del 23 de desembre, sobre el règim 
jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos, i el Reial decret 287/2002, del 
22 de març, que la desenvolupa.  

14. Les competències del Ple atribuïdes a la Junta de Govern Local en les bases 
d’execució del Pressupost, s’entenen delegades en aquest darrer òrgan.  

15. Les altres que expressament li atribueixin les lleis.   

Segon.- PUBLICAR la delegació efectuada en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona, sense perjudici de la seva efectivitat des de l’endemà de la seva adopció. 
 
La PRESIDÈNCIA obre el torn d’intervencions. 
 
Pren la paraula el regidor del grup municipal CiU, senyor FRANCESC TORNÉ i 
manifesta: esmentar que nosaltres no estem d’acord amb aquesta proposta per dos 
motius. El primer perquè és treure al Ple competències que no valen la pena perquè, en 
definitiva, el Ple és el màxim òrgan de l’Ajuntament i si, com hem dit abans, hem de fer 
més Plens, no hi ha cap problema. I una altra qüestió és que crec que és d’esperit 
democràtic, és que no podem treure competències a un òrgan on no hi ha majoria 
absoluta per passar-les a un òrgan on sí hi ha majoria absoluta per part del govern. És 
una tergiversació de la realitat democràtica del Consistori, no és bo traspassar aquestes 
competències per malversar aquesta activitat política d’aquesta manera. Entenem que és 
correcte que estiguin al Ple i si hi ha alguna cosa que s’hagi de passar, que s’hagi de 
debatre, no pas per un òrgan on s’aprova sense debat i amb aprovació única i exclusiva 
per la Junta de Govern i és bo que aquestes competències pertanyin al màxim òrgan de 
l’ajuntament i, per tant, creiem que no s’han de traspassar a la Junta de Govern.  
 
El Senyor ALCALDE exposa: amb bona part de la seva intervenció estaríem d’acord, 
senyor Torné. De fet, l’únic que fem en aquest punt de l’ordre del dia és tenir la 
possibilitat, en casos excepcionals, utilitzar la Junta de Govern Local per accelerar 
processos municipals o execució de temes que fer-los passar per un Ple municipal, 
l’únic que fan és alentir o desagilitzar la vida i el funcionament municipal. De fet, la 
nostra voluntat és dotar i convertir el Ple de més potestats de manera que, per exemple, 
en l’ordre del dia d’avui hi ha dos temes que actualment ja són potestat de la Junta de 
Govern Local però hem cregut convenient que per la seva importància per al nostre 
municipi, valia la pena posar-los a debat, fins i tot amb el risc que no s’aprovessin. Però 
hem cregut convenient que s’abordés aquest debat públic que fem els regidors al Ple 
municipal. Estic parlant, en concret, del sector P i del sector N. Hem pres dues 
resolucions que portem avui a Ple, que actualment tenim la potestat que no vinguin a 
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Ple però ens ha semblat convenient que hi vinguin. Des d’aquest punt de vista, i amb 
aquests dos punts que portem a l’ordre del dia del Ple, el que estem fent és dotar de 
contingut el Ple, estem portant temes al Ple municipal que podríem haver resolt 
perfectament a una Junta de Govern Local. La finalitat del punt de l’ordre del dia que 
portem avui és tenir una potestat, una possibilitat, en els òrgans de govern d’aquest 
ajuntament d’agilitzar, en determinats moments, perquè per una qüestió de temps, per 
alguna petició o necessitat ciutadana, alguns aspectes. No és que haguem de fer-ho 
sempre ni tenim la voluntat de fer-ho i portar-ho a terme en tots els aspectes. Però 
vostès s’han trobat, per exemple, amb un tema de planificació escolar en el qual cada 
vegada que s’han hagut d’esperar a portar un tema al Ple, ha passat de vegades un mes, 
de vegades dos mesos, i això, per exemple, ha alentit un procés i que no hagués calgut 
alentir-ho. Estic pensant en altres temes que poden sorgir en la vida quotidiana del 
municipi. Si l’administració pública que és l’ajuntament pot donar una sortida, una via 
més ràpida a aquests temes, els ciutadans ho acaben agraint perquè el que volen són 
solucions. Per tant, la voluntat no és buidar de contingut el Ple municipal i la prova és 
que avui portem al Ple municipal dos punts de l’ordre del dia que no tenim cap 
obligació legal de portar-los però creiem que s’han de debatre i que se n’ha de parlar.  
 
El regidor senyor TORNÉ diu: el raonament no és aquest. El contingut del que avui es 
porta a Ple és treure-li competències per passar-les a la Junta de Govern permanentment, 
no temporalment ni tampoc per a una acció o per una urgència, amb la finalitat de treure 
competències al Ple, i també d’agilitzar aquesta falta de majoria que tenen en aquest 
òrgan i passar-ho a un altre òrgan on tenen majoria absoluta. Per tant, això és una doble 
contradicció. Si és per agilitat, es pot convocar un Ple cada setmana, no hi ha cap 
problema, vostè té la facultat per convocar tants Plens per urgència com siguin 
necessaris. És a dir, no és una necessitat per resoldre aquest tema en qüestió, pot fer 
tants Plens d’urgència com vulgui, no està condemnat a retardar res. I l’altra qüestió és 
que és més una qüestió de majories i de falta de debat o de no voler debatre les coses i 
aprovar-les per l’òrgan pertinent, i traspassar-ho a un òrgan en el qual tenen majoria 
que, en aquest cas, el govern no la té. La veritat és que no ens sembla bé la justificació 
d’agilitzar tràmits. Aquesta és una de les coses en les quals haurien de ser realistes, 
aquestes competències s’han de quedar al Ple i s’han de debatre correctament, que 
després s’aprovin o no ja és una qüestió pura i estrictament d’idoneïtat, però no pas de 
variar el contingut ni tampoc de variar aquesta majoria que hi ha en el Consistori.  
 
El Senyor ALCALDE manifesta: evidentment, i és clar, que tinc la potestat de convocar 
Plens extraordinaris, en aquest cas, i no només la tinc, sinó que ho faré. Ja li anuncio 
aquí, públicament, que la propera setmana vostè estarà convidat a un Ple extraordinari 
per un tema d’importància per al municipi. Ja ho sap ara. Estarà convocat en el temps i 
terminis necessaris, ja rebrà la notificació pertinent. El que vostè diu estaria bé i seria 
veritat en la seva lògica de funcionament, en la seva visió de l’administració com a una 
eina de control, una eina de domini, una eina de prendre decisions d’una manera tancada 
i allunyada de la realitat. En la nostra visió del funcionament de l’administració, que és 
una administració àgil, moderna i eficaç, ens sembla que és una potestat que la Llei ens 
ofereix. Li recordo que és una potestat que la Llei ens ofereix. No és una potestat per 
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exercir de forma continuada sinó que la nostra voluntat, ja li he reiterat i li estic 
demostrant en aquest mateix Ple, és dotar de contingut el Ple municipal, convertir el Ple 
municipal en un àmbit de debat públic i de coneixement per part dels ciutadans de la 
realitat municipal. Aquesta és la nostra intenció i aquesta és la nostra lògica de 
funcionament. Ja li he dit que en la seva, sí que és veritat que tot el que es faci 
d’amagat, tot el que es faci per darrera, tot el que es faci a esquenes de la realitat i amb 
manca de diàleg. Jo entenc que ho vegi d’aquesta manera perquè és la seva lògica de 
funcionament i de veure les coses, però sembla ser que no coneix la nostra manera 
d’entendre el Ple i d’entendre el diàleg polític i, per tant, no és aquesta la voluntat.                 
 
Finalitzades les intervencions, la PRESIDÈNCIA dóna pas a la votació. 
 
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per nou vots a favor dels regidors dels 
grups municipals PSC-PM, PP i ERC-EV-AM, vuit vots en contra dels regidors del 
grup municipal CiU, i per tant, amb el quòrum legal. 
 
 
5.- APROVAR INICIALMENT EL PROJECTE MODIFICAT -1- 
D'URBANITZACIÓ DEL SECTOR P.- El senyor SECRETARI llegeix la part 
dispositiva de la següent proposta de l’ÀREA DE POLÍTICA TERRITORIAL I 
OBRA PÚBLICA: 
 
La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, en sessió 
celebrada el dia 13 d’octubre de 2005, va adoptar l’acord d’aprovar definitivament el  
projecte d’urbanització del Pla Parcial del sector P, amb un import de 22.339.625,90  € 
IVA inclòs, condicionat als informes de l'Agència Catalana de l'Aigua i a l’aprovació 
definitiva per part de la Comissió d’Urbanisme de Barcelona del Text Refós del Pla 
Parcial del sector P aprovat per l’Ajuntament en Ple en sessió de data 26 de maig de 
2005. 
 
VIST que per part de l’empresa adjudicatària del contracte de consultoria per a la 
direcció de les obres d’urbanització del Pla Parcial del sector P s’ha presentat projecte 
modificat –1- d’urbanització del sector P. 
 
ATÈS que segons l’informe emès per l’arquitecte municipal, l’objecte del projecte 
modificat –1- és: 
 
A)  En l’àmbit de vialitat i pont 
Incloure les obres executades i les que es consideren necessàries per la correcta 
execució de l’obra com són: 
      - Inclusió d’un dipòsit de retenció d’aigües 
      - Modificació de l’organització viària per garantir la reserva de places d’aparcament                              
         per donar acompliment a l’acord de la CUB de 28 de febrer de 2006. 

       - Les modificacions demanades per les companyies de serveis. 
       - La modificació de la fonamentació del pont sobre el riu Congost. 
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B) En l’àmbit del Falgar i la Verneda 

Incloure únicament les obres executades ja que es preveu dur a terme un projecte 
modificat -2- per definir l’acabament del Parc del Falgar i la Verneda d’acord amb els 
nous criteris que té l’Ajuntament per aquests dos àmbits. 
 
VIST que el tècnic redactor del projecte modificat -1- aporta informe de data 20 de 
maig de 2008 (RE 2008/4874) en el que indica que en el projecte: 

 
“S’inclouen les obres executades fins la data, així com les corresponents a la baixa 
tensió, enllumenat i jardineria de “El Falgar” en tant que els materials ja s’han 
comprat” 
“Els preus unitaris que s’han utilitzat en la redacció del projecte modificat són els 
del projecte inicial. Per les noves activitats projectades s’han creat preus d’acord 
amb els bancs de dades de l’ITEC, GISA o INCÀSOL de l’any 2007” 

 
AQUESTA Àrea de Política Territorial i Obra Pública proposa al Ple de l’Ajuntament 
l’adopció dels 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. 
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La PRESIDÈNCIA obre el torn d’intervencions. 
 
Pren la paraula el regidor del grup municipal CiU, senyor MARTÍ ROSÀS i manifesta: 
ens agradaria poder votar a favor perquè aquesta modificació la vam demanar nosaltres, 
hi havia unes deficiències al projecte, va haver-hi unes imposicions per part de l’ACA i 
el que volíem és que quedés tot recollit. El que passa és que no volíem que tingués el 
resultat que té ara en aquests moments, sobretot a l’àmbit del Falgar i de la Verneda. Al 
Falgar, concretament, s’ha tret tot el contingut que tenia aquest parc, que fos una aula de 
la natura, un parc que havia de ser l’orgull del poble de Llerona i del municipi de les 
Franqueses, que tenia uns serveis de qualitat i tot això s’ha tret, aquests serveis s’han 
tret i s’ha quedat una zona verda de ribera, un bosc per dir-ho d’alguna manera. Es treu 
la tanca perimetral, quedarà obert a tothom, no només a persones sinó també a animals. 
Pot ser que se’ns converteixi en un pipi-can i que en comptes de ser una aula de la 
natura, sigui el lloc on vagin a fer les necessitats els animals. També hem de dir que al 
treure el camí de dalt de la Penya, aquest camí tenia una doble funció, a més de camí, 
servia per treure les aigües pluvials perquè no erosionessin més la Penya. Un dels sentits 
que s’havia donat al Falgar era la protecció de la Penya. Al treure tot aquest drenatge, 
tota aquesta recollida d’aigües pluvials, que es feia conjuntament amb el camí, doncs 
posem en perill que es vagi erosionant la Penya. Després, estem d’acord en què s’havia, 
com he dit abans, replantejar les places d’aparcament, s’havia de fer el dipòsit de 
retenció de l’aigua perquè així ho va imposar l’ACA. Amb això estem d’acord, el que 
passa és que estem buidant de contingut el Falgar i estem desaprofitant una inversió que 
feien els propietaris de la zona industrial, l’estem rebaixant en sis milions d’euros, de la 
qual es beneficiava tot el municipi. Creiem que estem desaprofitant aquesta oportunitat.  
 
Tot seguit, pren la paraula el regidor del grup municipal ERC-EV-AM, senyor 
FERRAN GONTÁN i exposa: el conflicte comença quan vostès proposen aquesta 
carrinclonada o, com va dir el senyor arquitecte que ho portava, aquesta barbaritat. Miri, 
el Falgar no té sentit ara ni tenia sentit aleshores. En tot cas, si el Falgar s’ha de buidar 
d’alguna cosa és del que han fet. Avui, el govern ens porta una modificació del projecte 
de certes coses que ja s’han executat sense haver passat pel Ple. Certes coses que s’han 
modificat a cop de telèfon, senyor Torné. Per tant, avui ens presenten aquesta 
modificació perquè al final de tot això, de tot aquest procés, vindrà que les empreses 
voldran cobrar el que ja han fet només amb trucades seves. Nosaltres votarem en contra 
d’aquesta modificació. I votarem en contra simplement perquè si les empreses són tant 
tontes de fiar-se de la seva paraula, no perquè no sigui vàlida la seva paraula sinó 
perquè qualsevol empresa quan fa qualsevol cosa amb algú altre – administració o 
empresa privada-, ho ha de tenir signat. I si no ho té signat, li pot passar el que li pot 
passar ara a aquesta empresa, que no cobri. Sota el nostre punt de vista, el que hauria de 
passar al Falgar és el que hem dit sempre, i amb això ens mantindrem en coherència, 
hauria de ser una plana al·luvial, que el riu fes la feina, simplement s’havia de recuperar 
on estava abans de que hi hagués la famosa pedrera. Miri, la situació és la que és, però 
també és reconvertible. Al Falgar es pot tapar la bassa, treure els plàstics que hi ha, 
conservaríem els arbres perquè el que no farem és fer malbé, senyor Torné, aquests vuit-
cents mil euros en arbres que ens hem gastat fora d’època de plantada, per ordre seva. 
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Hi ha informes de l’ACA que diuen que no es va fer al mes en què s’havien de plantar.  
I, evidentment, de tota la infraestructura, l’únic que s’hauria de mantenir és un petit 
centre d’educació de la natura i punt. La resta, ho hauria de fer el riu. Si tenim visió de 
futur, en quinze anys podríem tenir una plana al·luvial com Déu mana, amb una 
recuperació de fauna i de flora com Déu mana, sense haver invertit tants calers i sense 
necessitat del manteniment que caldrà a partir d’ara, si això tirés endavant. Nosaltres 
esperem del govern que escolti les nostres paraules, que l’acord al qual vam arribar es 
mantingui i que el Falgar sigui una realitat, tal i com l’entenem nosaltres i no com 
l’entenia el govern de Convergència i Unió que era simplement un parc temàtic, amb 
una bassa de trenta-cinc milions de litres d’aigua que servia només per passejar 
barquetes. Això sí, una tecnologia punta per mantenir l’aigua de “puta mare” però res 
més. El Falgar és i serà, excepte en el cas en què acabi com a una plana al·luvial, un 
parc temàtic carrincló i hortera.  
 
A continuació, pren la paraula la regidora del grup municipal ERC-EV-AM, senyora Ma 
TERESA BUIGUES i diu: el senyor Rosàs deia que el Falgar seria l’orgull del poble de 
les Franqueses, i un negoci rodó per a l’empresa privada que pensessin donar-li. Allà 
s’anaven a posar bancs, taules, barbacoes, barquetes, un llac per a peixos petits, etc. 
Vostè sap que hi havia un pressupost inicial i un pressupost, com bé deia el Ferran, com 
a conseqüència dels múltiples canvis que s’han fet, que s’ha disparat diversos milions 
d’euros. Hi ha un segon projecte fet per un equip molt important de Barcelona, que 
també és bastant car. I tot això a càrrec dels industrials. Però és que els industrials han 
anat als Tribunals, això ho saben, i estan guanyant i l’ajuntament està perdent. Per tant, 
cal ser una mica curós i saber exactament si en aquest poble si es necessita alguna cosa 
són altres serveis, però, en tot cas, tenir molta cura a l’hora d’engegar obres que 
fàcilment poden arribar als trenta milions d’euros, encara que en aquell moment no hi 
arribés, hagués pogut arribar si no s’hagués donat aquest canvi de govern.             
 
El Senyor ALCALDE manifesta: abans de continuar, i només per aclarir una mica a tots 
els assistents què estem debatent avui, perquè em sembla que s’han dit moltes coses i 
penso que ha de quedar una mica clar. La finalitat de portar aquest punt al debat del Ple 
d’avui, la primera, senyor Martí Rosàs i senyor Torné, és que la majoria d’obres que 
s’han executat en aquest parc són il·legals, no hi són a cap projecte. Aquí no hi són. 
Totes aquestes que hem dit no hi són en aquest projecte. Hi ha fonamentacions de pont, 
hi ha aparcaments, hi ha coses que no hi són en cap projecte. Per tant, la primera d’elles 
és donar una cobertura legal a l’ajuntament, que vostès no tenien. Això no ens treu que 
nosaltres iniciem les accions legals pertinents que els puguin imputar a vostès perquè 
han estat actuant de forma il·legal, però nosaltres el que sí que volem és donar la 
cobertura legal a aquestes actuacions que s’han fet i que no tenien cap fonament ni base 
en cap projecte. Aquesta és la intenció de portar aquest punt a l’ordre del dia del Ple 
d’avui. També hem d’explicar que nosaltres hem heretat aquest parc amb un dèficit o 
desfàs de cinc milions d’euros en relació al preu inicial, i això és el que vostès ens han 
passat. Evidentment, tot això està recorregut pels propietaris, pels industrials, als quals 
vostè feia referència, i com molt bé deia la senyora Teresa Buigues, ja s’han començat a 
perdre sentències. Miri, el que no estava planificat, vostè ho havia executat de forma 
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il·legal i el que estava planificat, els Jutjats li han dit que era il·legal, com els dos  
edificis que hi ha d’anar, que és una cosa que no la poden pagar els empresaris de la 
zona. El que vostè ha fet allà no és això que deia el senyor Martí Rosàs, sinó que és un 
conjunt de despropòsits molt gran. Vostè estava fent dos edificis fora d’ordenació 
perquè, evidentment, allò és una zona verda i no es pot carregar una zona verda amb dos 
edificis. D’un d’aquests dos edificis, vostè senyor Rosàs, s’ha omplert la boca amb 
temes de natura, no. Un dels edificis era una recepció, estil Port Aventura, que tenia una 
escultura a l’entrada de cinc o sis metres d’alçada, amb un peix gegant. Això és el que 
vostè havia planificat. Una mena de parc temàtic, no sé si per l’afició d’algú de vostès, 
senyor Torné, a la pesca, no sé per quin motiu. Però, evidentment, qualsevol persona 
amb una mica de sentit comú, fer aquesta intervenció a la llera del riu, aquesta escultura 
monumental, només faltava posar també un bust d’algú de vostès, ens semblava una 
mica desproporcionat. El que hem intentat amb aquest projecte és posar una mica de 
sentit comú, racionalitzar el tema. És allò que diuen en castellà de “poner puertas al 
campo”. Resulta que agafem la llera del riu, fem una tanca perimetral de no sé quants 
quilòmetres, amb una entrada monumental... No, aquest no és el concepte que nosaltres 
tenim del parc del Falgar, no el tenim nosaltres ni la majoria de la població. 
Evidentment que pot ser un espai per a tota la població, un espai guanyat, i amb aquest 
concepte hi estaríem d’acord, però el que no podem fer és això. Nosaltres hem eliminat 
aquesta tanca perimetral, hem eliminat aquesta estàtua monumental, hem eliminat una 
sèrie d’elements que em sembla que estaven afectant realment a la natura i a l’entorn 
d’allà. Per tant, que quedi molt clar que el que estem debatent avui és donar cobertura a 
les il·legalitats comeses o als projectes portats a terme sense tenir cap projecte al 
darrera, com deia el senyor Gontán, encarregats directament per telèfon. I, en aquest 
sentit, podríem entrar en el tema d’Els Gorcs. Senyor Torné, no li farà gaire gràcia que 
ara li tregui aquest tema, però vostè via telefònica s’ha gastat més de dotze milions de 
pessetes en una instal·lació privada d’una entitat privada, sense cap projecte al darrera. 
Això també és motiu d’il·legalitat, i en això també ens reservem les accions legals que 
pertoquin. Ho dic perquè li quedi clar per on van les coses i no ens enganyi ni ens 
barregi els conceptes. El que estem debatent avui és això i el que volem fer  és donar 
cobertura i clarificar les coses, el desordre que vostè ens ha deixat, i si pot ser estalviar-
nos aquests cinc milions d’euros de desfasament que hi havia al projecte inicial i el que 
vostè encarregava per telèfon.  
 
El regidor senyor ROSÀS diu: ara ens hem adonat perquè vostè ha volgut portar aquest 
punt, que sí que l’havia de portar al Ple. Era un projecte aprovat pel Ple i si s’havia de 
modificar, ho havia de fer el Ple, no ho podia fer la Junta de Govern Local. Vostè volia 
fer sang, i també farà sang al sector N. Nosaltres no entrem a la seva manera de fer. 
Nosaltres havíem exposat que havíem demanat aquest projecte perquè hi havia aquestes 
deficiències, perquè es va haver de canviar la fonamentació del pont, vam haver de fer 
pivotatges. L’ACA va demanar el dipòsit de retenció d’aigua de molts metres cúbics  
d’aigua de la pluja, que no pot anar directament al riu. Això no sé si la gent ho sap. 
Aquesta aigua s’havia de regular i anar a la depuradora de Granollers perquè és la 
primera aigua de quan plou, és la que neteja els carrers. Aquesta aigua no pot anar 
directament a la riera sinó que prèviament s’ha de tractar. Això és el que també puja els 
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diners. Després, dir-li al senyor Gontán que no hi ha cap informe de l’ACA, no hi ha 
cap acta a les quals jo hi vaig assistir on aconsellessin no plantar els arbres. No n’hi ha 
cap acta on això consti per escrit. El tema de les escoles, senyora Teresa Buigues, no ho 
han de pagar els industrials. És la Generalitat de Catalunya. És un tema que 
l’ajuntament hi estava treballant, i hi continueu treballant, i no correspon als industrials 
de Llerona pagar les escoles. Els contenciosos no estan perduts, es poden recórrer. No 
sé què heu fet. Hi ha una sentència que no diu que els edificis siguin il·legals sinó que 
no els han de pagar els industrials. Però això es pot recórrer, això encara no està perdut. 
Ja se m’ha acabat? 
 
El Senyor ALCALDE diu: perdoni, pensava que ja havia acabat. De totes maneres, em 
sembla que portava més de tres minuts.  
 
Tot seguit, el regidor senyor GONTÁN exposa: senyor Rosàs, aquell dia no hi seria a la 
reunió, potser no en va fer prou cas del que es deia allà. Llàstima no haver-la portat, 
però hi ha una acta de l’ACA on es diu que no és l’època en què s’han de plantar els 
arbres. I el senyor Torné es va encaparrar de què s’havien de comprar i plantar. I el fet 
que aquest govern els hagi hagut de plantar és perquè o es deixaven morir al test, on 
pràcticament tots s’haguessin mort, o es plantaven i que es salvessin els que es 
poguessin. Altra cosa, pot fer les fotos, els informes i les notícies que vulgui, però la 
realitat és la realitat i vostè ara la pot tergiversar tant com vulgui. Posats a dir, ha fet el 
projecte del Falgar, a partir d’aquí... De totes formes, jo voldria dir als senyors del 
govern que cal ser valent i negar-se a aquesta opció. Com vostès ja saben, aquesta opció 
els hi ve donada i es poden negar. Si volen solucionar-ho, ho tenen fàcil, l’acord al qual 
intenten arribar amb les empreses perquè cobrin una cosa que li haurien de demanar a 
l’equip de govern de Convergència i Unió per haver demanat coses per telèfon, sense 
haver passat pel Ple, sense tenir cap certificació del Ple de l’ajuntament, els han de 
demanar que si volen cobrar això que desfacin el que han fet i aleshores potser tindríem 
un Falgar amb més condicions per deixar-ho com tocaria, que és una plana al·luvial, no 
el que quedarà si això tira endavant.  
 
La regidora senyora BUIGUES manifesta: jo he dit, senyor Rosàs, que aquest poble 
necessita altres serveis, com les escoles, no que s’haguessin de fer escoles al Falgar. No 
estem parlant d’això. Podem parlar d’aquests cinc milions de desfàs entre el preu inicial 
i l’actual. Podem parlar del milió d’euros de desfàs a les obres de la zona esportiva de 
Corró. Podem parlar de què aquest famós edifici que havia de dir no sé quantes coses 
era un restaurant, segurament molt maco, però era un restaurant. No era cap cosa 
cultural per al municipi, era un restaurant perquè una empresa privada en fes ús i cobrés 
el que hagués de cobrar a la gent que anés al Falgar, fos de Bellavista, fos de les 
Franqueses, fos de fora. No ens prenguin el pèl. Ara estem al govern, ara estem veient 
coses i ara no ens poden enganyar. Ens han enganyat, però ara no ens poden enganyar. 
Ara podem parlar de tu a tu, perquè ara tenim coneixement de coses. És públic i aprovat 
pel Ple... No, perdoni, no cal dir paraules malsonants.  
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Tot seguit, pren la paraula el regidor del grup municipal PP, senyor JOSEP BADIA i 
manifesta: senyor Torné i senyor Martí Rosàs, aquest matí m’he reunit amb l’ACA i 
precisament m’han dit el contrari del que vostès diuen. Estan en contra de la tanca, estan 
en contra de què es plantessin els arbres quan no era necessari i moltes altres coses més. 
Aleshores què estan dient? Quan la noia de l’ACA ha vist la impressió que nosaltres 
tenim, ha dit “s’ha canviat el govern? Es nota”. Sembla com si vostès no haguessin 
parlat amb ella. Segons ella, no estava d’acord amb moltes coses.  
 
El Senyor ALCALDE diu: per acabar una mica amb el tema... D’acord, però sigui molt 
breu. És una cosa que vostè no havia permès mai. Jo sí que li permeto. 
 
Tot seguit, pren la paraula el regidor del grup municipal CiU, senyor FRANCESC 
TORNÉ i manifesta: per al·lusions, perquè s’han dit coses personals i val la pena 
aclarir-les.  
 
Intervé el regidor senyor GONTÁN dient: polítiques, senyor Torné, però no personals. 
 
El regidor senyor TORNÉ replica: quan citen el nom, són personals. 
 
El regidor senyor GONTÁN contrareplica: a partir d’ara li diré regidor i així ens 
entenem tots.  
 
El regidor senyor TORNÉ continua dient: dir-li, bàsicament, dels arbres, que hi ha una 
direcció d’obra, unes actes, que els va plantar l’empresa quan ells van considerar que 
podien plantar-los però les directrius era que es fes en temporada. Estaven demanats 
així. Una altra qüestió important és que l’empresa, n’és el responsable de la seva 
execució i de l’any de garantia dels seus arbres. Una altra qüestió és si les directrius que 
es donen després és que pari la plantació i no els regui, perquè havien de ser regats amb 
reg automàtic. Aquestes són unes decisions que s’han pres posteriorment. Per tant, això 
que diu no és veritat. No sé qui li ha explicat, però no és veritat. Aquest projecte es va 
aprovar pel Ple i aquí no li ha enganyat ningú. El projecte és el mateix que es va 
aprovar, es va aprovar un projecte de vint-i-dos milions i avui s’aprova un de setze. 
Aquesta és la realitat. Un projecte modificat a la baixa amb aquests cinc milions d’euros 
a la baixa. I el projecte s’ha aprovat per aquest Ple, perquè segons la quantia que tenia 
s’havia d’aprovar pel Ple municipal.  
 
El Senyor ALCALDE manifesta: vagi acabant... Senyor Colomé, si són trenta segons, 
sí. 
 
El regidor del grup municipal CiU, senyor FRANCESC COLOMÉ manifesta: molt 
breu. Jo entenc que vosaltres tingueu una altra sensibilitat, esteu governant, jo ho 
accepto i ho hauré d’acceptar, estigui d’acord o no. Però el que està clar, en Francesc ho 
ha dit i ho vull refermar, és que el projecte ha estat públic, ha estat a exposició pública i 
vostès s’ho han pogut mirar. Nosaltres no hem enganyat a ningú, nosaltres teníem una 
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manera de fer les coses i de fer aquest projecte, i vostès en tindran uns altres. Però no 
hem enganyat a ningú.  
 
Intervé el regidor senyor GONTÁN dient: bàsicament, dues coses. Dir que el que vostès 
plantegen ens costarà dos milions d’euros, el que avui aprovem ens costarà dos milions 
d’euros. Per tant, els hi demano que ho tirin enrera, que no ho aprovin. D’altra banda, 
senyor Torné, potser no consta en actes, però... i les trucades? Davant el seu tarannà, qui 
ha de cobrar qui s’atreveix a contradir-li? Si jo he de cobrar, amb el seu tarannà, jo no 
tinc nassos de dir-li que no ho faré. Senyor Torné, com a mínim, no ho negui, calli, 
perquè això és així. I ha passat a totes les obres que vostè ha executat. Ah, perdoni’m, és 
polític, senyor regidor Torné. Jo personalment amb vostè, ni de copes encara. El dia que 
vulgui, en parlem. Sincerament, amb vostè no tinc res. Sí, una cosa, que li vagi molt bé 
a la vida, però res més.  
 
El Senyor ALCALDE diu: anem acabant el tema. No, senyor Rosàs, seria la cinquena 
intervenció del seu grup municipal. Per posar una mica d’ordre en el tema i per referir-
nos a totes les intervencions que s’han fet, el senyor Colomé ha dit que ells no enganyen 
a ningú, jo no sé si ell enganya a algú o no, però jo li dic que sí. D’una banda, hi ha un 
profund desconeixement de la llei i de la realitat i, d’altra banda, hi ha una clara voluntat 
d’enganyar a tothom i ara els hi demostraré. Primer parlo del desconeixement, senyor 
Rosàs, vostè ha dit que aquest punt era preceptiu que vingués al Ple, però no és 
preceptiu que aquesta modificació vagi al Ple i ho pot consultar al senyor secretari o a 
qualsevol jurista. Lamento aquest profund desconeixement de la realitat administrativa 
que té, perquè no és preceptiu que vagi a Ple. Aleshores, miri-s’ho bé i després digui el 
que hagi de dir. Estava dient que el senyor Colomé ens ha dit que no menteixen a ningú. 
Sí, el senyor Torné, jo no sé si s’adona o no, perquè de vegades un ja dubta de si 
s’adona o no, però quan està traient a la premsa que els arbres es moriran, que els arbres 
no es reguen, està enganyant a tothom, està enganyant a tota la població. El senyor 
Gontán ja ha explicat algunes coses d’aquests arbres, a part de què no es van plantar 
quan s’havien de plantar, hi ha un responsabilitat de què durant un any el seu reg i el seu 
manteniment correspon a l’empresa Fomento que és la responsable de l’obra. I aquests 
arbres s’estan regant des del primer dia. A part de què no ha parat de ploure, em sembla 
que això ho podem veure tots... Però s’estan regant, tenen un gota a gota que s’ha 
instal·lat. L’únic que pretén vostè és fer demagògia amb el tema dels arbres, quan vostè, 
i ara parlarem del sector N i veurem els roures monumentals que s’ha carregat de forma 
indiscriminada, per la qual cosa també haurà de pagar per responsabilitats 
mediambientals perquè són arbres que tenen una importància natural molt gran. No ha 
tingut absolutament cap mena d’escrúpol de tallar roures que tenen un metre de 
diàmetre. S’ha carregat un centenar de pollancres centenaris i ara em ve amb el tema 
dels arbres que s’estan morint... Home, si us plau... Jo penso que li hauria de caure la 
cara de vergonya de treure el tema dels arbres perquè s’ha carregat arbres que quan el 
Fiscal de Medi Ambient en tingui coneixement dels arbres que vostè ha tallat al sector 
N, ja veurem què passa. Jo no sé si vostè és conscient o no, jo no sé si vostè es mira al 
mirall quan es lleva, però em sembla que no pot portar aquí el tema dels arbres del 
Falgar quan vostè ha fet les actuacions que ha fet, i, per sort, ja no les pot continuar fent. 
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Després d’haver permès les cinc intervencions del grup de Convergència, passaríem a 
votació. Digui’m senyor Rosàs. 
 
El regidor senyor ROSÀS diu: no faré tota la intervenció que tenia prevista, només dos 
detalls. L’accés des del poble de Llerona se l’han carregat, o sigui, no és un parc per a la 
gent. I amb quina aigua estan regant aquests arbres? Perquè no es pot utilitzar l’aigua 
dels pous per la quantitat de nitrats que tenen. Que ho estan regant amb aigua de boca?    
 
El Senyor ALCALDE exposa: de l’accés al poble de Llerona, em sembla que vostè 
desconeixia aquest punt. De fet, el camí de la Penya és l’antic camí que va de Barcelona 
a Vic i, a veure, qui posava la tanca i no permetia l’accés era vostè, senyor Rosàs. 
Aquest camí continua existint. El que pretenien vostès era posar unes cimentacions i 
unes coses sobre la Penya, que és un espai natural, i això no ho farem. I tampoc 
posarem la tanca. Eren vostès els que tallaven l’accés, posaven la tanca a tota la baixada 
del camí de la Penya perquè la gent hagués d’anar a pagar per entrar, no perquè tingués 
un accés per passejar. La gent que volgués passejar i no entrar, ja s’espavilaria a donar 
tota la volta. Però aquest és el seu projecte, senyor Rosàs, no enganyem més a la gent, si 
us plau. L’aigua ja li he dit que era responsabilitat de l’empresa Fomento i, actualment, 
estan instal·lant el sistema de goteig. Em sembla que vostè no s’ha enterat de què no 
para de ploure! És igual, jo li diré com reguen: estan regant amb una cuba quan no plou. 
Li acabo de dir, estan instal·lant tot el sistema de goteig de gota a gota i, 
simultàniament, estan regant amb una cuba. Ja li he dit que això és una responsabilitat, 
que si es mor un arbre al Falgar, l’empresa Fomento té l’obligació de reposar-lo. Sí, 
durant un any a partir del moment de la seva plantació.   
 
Finalitzades les intervencions, la PRESIDÈNCIA dóna pas a la votació. 
 
SOTMESA a votació la proposta, obté vuit vots a favor dels regidors dels grups 
municipals PSC-PM, PP i la regidora senyora Ma TERESA BUIGUES del grup 
municipal ERC-EV-AM, vuit vots en contra dels regidors del grup municipal CiU i el 
regidor senyor FERRAN GONTÁN del grup municipal ERC-EV-AM, i una abstenció 
del regidor senyor FERRAN JIMÉNEZ del grup municipal CiU. Repetida la votació, 
obté vuit vots a favor dels regidors dels grups municipals PSC-PM, PP i la regidora 
senyora Ma TERESA BUIGUES del grup municipal ERC-EV-AM, vuit vots en contra 
dels regidors del grup municipal CiU i el regidor senyor FERRAN GONTÁN del grup 
municipal ERC-EV-AM, i una abstenció del regidor senyor FERRAN JIMÉNEZ del 
grup municipal CiU, sent aprovada amb el vot de qualitat de l’Alcalde. 
 
 
6.- APROVAR PROVISIONALMENT LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA 
GENERAL D'ORDENACIÓ URBANA EN EL PARÀMETRE URBANÍSTIC 
D'OCUPACIÓ MÀXIMA DE LA ZONA INDUSTRIAL D'EDIFICACIÓ 
AÏLLADA.- El senyor SECRETARI llegeix la part dispositiva de la següent proposta 
de l’ÀREA DE POLÍTICA TERRITORIAL I OBRA PÚBLICA: 
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Per acord plenari de data 31 de gener de 2008, es va aprovar inicialment una 
modificació puntual del PGOU en relació al paràmetre urbanístic d'ocupació màxima de 
les parcel·les qualificades com a zona industrial d'edificació aïllada, amb els objectius 
que figuren a la memòria justificativa de la modificació, i que són: 
 

 Potenciar el creixent desenvolupament industrial i econòmic experimentat pel 
municipi mitjançant l’adaptació del planejament urbanístic a les necessitats 
d’aquelles empreses que, bé sigui per la maquinària emprada en el seu procés 
productiu, bé sigui pels materials que produeixen o utilitzen, requereixen espais 
més amplis per a la seva implantació. 

 
L’expedient va ser sotmès a informació pública, durant el termini d’un mes, mitjançant 
la inserció d’edictes al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya i al tauler d’anuncis de la Corporació i a un dels diaris de 
major circulació de la província, per tal que les persones interessades puguin presentar 
suggeriments i/o al·legacions. Així mateix, va ser notificat a les Corporacions locals 
limítrofes. 
 
Durant el termini d’exposició pública, no hi ha hagut cap mena d’al·legació, reclamació 
o suggeriment.  
 
És per tot això que l’àrea de Política Territorial i Obra Pública, vist allò que disposen els 
articles 83 i 59 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, 
proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels següents  
 
ACORDS: 
 
Primer.- APROVAR PROVISIONALMENT la modificació puntual del Pla General 
d’Ordenació Urbana en  el paràmetre urbanístic d’ocupació màxima de la zona 
industrial d’edificació aïllada. 
 
Segon.- DISPOSAR que els serveis administratius corresponents realitzin els tràmits 
necessaris per a, si escau, la seva posterior aprovació definitiva i entrada en vigor. 
 
Tercer.- NOTIFICAR els presents acords a les Corporacions locals limítrofes. 
 
La PRESIDÈNCIA obre el torn d’intervencions. 
 
Pren la paraula el regidor del grup municipal CiU, senyor MARTÍ ROSÀS i manifesta: 
avui portem a aprovació suspendre un Pla Parcial que ha estat aprovat per l’Ajuntament, 
i també per la Comissió d’Urbanisme de la Generalitat.  
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El Senyor ALCALDE manifesta: s’està referint al següent punt de l’ordre del dia. 
Respecte el punt que ha llegit el secretari, hi ha alguna intervenció?  
 
Pren la paraula el regidor del grup municipal ERC-EV-AM, senyor FERRAN 
GONTÁN i exposa: quan això es va portar a Ple a l’època de l’anterior govern, vam 
demanar qui hi ha darrera de l’interès d’aquesta modificació del Pla General, per saber 
perquè hem d’augmentar l’espai que s’ocupa en planta i reduir el sostre. Se’ns ha 
comentat que grans empreses. Ja ho volíem saber aleshores i ho seguim volent saber ara. 
En el seu moment, el senyor Rosàs no ens ho va contestar. La única explicació raonable 
me la va donar qui ara és l’Alcalde que, curiosament, aleshores estava a l’oposició. 
Esperem que ara que està d’Alcalde, digui quina empresa o quin particular hi ha darrera 
per tenir aquesta necessitat. 
 
El Senyor ALCALDE explica: senyor Gontán, a partir de la seva petició, farem una 
revisió de les llicències que s’han demanat i des del servei d’Obres i d’Urbanisme li 
podran contestar si es refereix a un cas en concret. En el moment en què això ja es va 
portar a Ple, nosaltres ja hi estàvem a favor. Estem a favor per una qüestió de què 
nosaltres creiem en el teixit empresarial, creiem en el teixit econòmic, creiem en la 
creació de llocs de treball i això és un element cogenerador de riquesa a la nostra 
societat. Aquesta modificació permet que unes empreses dedicades a un sector que 
necessiten, com ja s’havia dit, instal·lar una grua de grans dimensions a determinats 
polígons. Hi ha altres modificacions que fins ara, l’anterior Consistori, no s’havien 
tingut en compte, com, per exemple, una relativa a les mides de les naus, que portarem a 
terme. La única finalitat de portar aquest punt a l’ordre del dia d’avui és promoure o 
facilitar la possibilitat que determinades empreses que tenen unes característiques 
diferents a les altres... Perquè és un contrasentit que hagin de tenir un altell i no puguin 
instal·lar una grua per a moure ferros, etc. Aleshores si hi ha aquesta possibilitat que ens 
ho permet, pensem que ho hem de promoure perquè sinó estem limitant el creixement, 
estem limitant que determinades empreses puguin venir al nostre municipi. Creiem que 
no és una finalitat nostra oferir limitacions. No sé si li he contestat. De totes maneres, ja 
li he dit que a nivell de la regidoria de d’Obres i Serveis i d’Urbanisme ja analitzarem el 
tema per donar-li resposta.  
 
El regidor senyor GONTÁN pregunta: vol dir que em faran arribar un escrit on constarà 
quines empreses han demanat aquesta modificació per poder-se instal·lar a les 
Franqueses? M’està dient exactament això?  
 
El Senyor ALCALDE respon: no, li estic dient que des de la regidoria d’Obres i 
d’Urbanisme s’analitzaran totes les llicències i totes les peticions que hi hagi, i li 
comunicarem si alguna fa referència a aquest tema. 
 
El regidor senyor GONTÁN diu: aleshores, faig la pregunta d’una altra manera. Quines 
empreses han demanat aquesta modificació per poder-se instal·lar a les Franqueses?  
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El Senyor ALCALDE diu: ja li he dit que ja li contestarem. Jo no tinc coneixement de 
cap empresa en concret. Com que és un tema en el qual està implicat l’anterior 
Consistori, potser li podria contestar el senyor Martí Rosàs, que m’està dient que no 
n’hi ha cap. A veure, em sembla que vostè és empresari. Imaginem que vostè té unes 
necessitats concretes... Perdoni, treballador autònom... 
 
El regidor senyor GONTÁN replica: fora de la política, no em nomeni. Gràcies. 
 
El Senyor ALCALDE diu: li demano disculpes per haver-ne fet referència. Això que he 
dit és una hipòtesi: una persona que es dedica a una activitat empresarial. Sabem que el 
teixit empresarial és molt divers i les necessitats de cada tipus d’empresa són diferents. 
Jo el que no entenc és que d’aquest tema vostè vegi fantasmes, coses amagades... No, és 
possibilitar a les empreses que quan hi hagi un altell, es pugui posar una grua. Que jo 
sàpiga no hi ha cap empresa. No li dic així directament perquè m’ho vull mirar bé. És 
una possibilitat que pot oferir el Pla General als empresaris, posar una grua i ja està. A 
vostè li sembla que no es pot posar una grua? Doncs voti que no, ja està.     
 
El regidor senyor GONTÁN diu: de les meves paraules no crec que ningú hagi 
extrapolat que jo hi vegi algun fantasma. Simplement, he fet unes preguntes i volia que 
es contestessin. Li sorprendrà, però aquest punt el pensem votar a favor. No s’imagini 
res. Està agafant el mateix concepte que el senyor Martí Rosàs. En aquest Ple, quan jo 
no tinc prou informació, tinc dret a preguntar el que cregui. Evidentment, vostè respon, 
o no. Però tranquil, no passarà res. Només he preguntat. Ja li he dit que votarem a favor 
d’aquest punt.  
 
El Senyor ALCALDE diu: vostè té la informació. Aquesta modificació del Pla General 
està exposada. En el seu moment ja li vam dir que no, per això li dic que vostè veu 
coses que no són. És facilitar que al nostre territori, al municipi de les Franqueses, 
existeixi aquesta possibilitat que no existia abans. És una voluntat, no hi ha res més.  
 
El regidor senyor GONTÁN exposa: miri, li diré perquè ho pregunto, perquè vostè va 
dir que no ho veia clar i ho va deixar sobre la taula. Ara que vostè està governant, aquell 
punt que ja el va deixar sobre la taula en el Ple, perquè no ho tenia clar, ara ho volia 
clarificar. De veritat, no vegi fantasmes on no n’hi ha. Li repeteixo, jo no n’estic posant. 
Ja li he dit que votarem a favor d’aquest punt. S’ha acabat.  
 
El Senyor ALCALDE diu: amb aquestes sospites de vostè... Ens ho hem mirat bé i ja 
està.  
 
Finalitzades les intervencions, la PRESIDÈNCIA dóna pas a la votació. 
 
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per unanimitat dels disset membres 
assistents, sobre els disset que de dret i de fet componen la Corporació, i per tant, amb 
el quòrum legal.  
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7.- APROVAR LA SUSPENSIÓ DEL PLA PARCIAL D'ORDENACIÓ, DEL 
PROJECTE D'URBANITZACIÓ I DEL PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ DEL 
PLA PARCIAL DEL SECTOR N (CARRETERA DE CARDEDEU).- El senyor 
SECRETARI dóna lectura de la part dispositiva de la següent proposta de 
l’ALCALDIA:  
 
Antecedents. 
 
I. La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, en 

sessió celebrada el dia 18 de gener de 2007, va adoptar el següent acord: 
 

“Primer.- ESTIMAR PARCIALMENT les al·legacions presentades pel senyor 
XAVIER NADAL PUIG, en representació de la societat CORPORACION 
UNILAND, SA. (RE 2006/2911, de 13/03/06) i de la senyora LICIA RICCARDO, 
en representació de FLOR DE LOTO, SA (RE 2006/2324, de 28/02/06), en els 
termes establerts a la part expositiva. 
 
Segon.- DESESTIMAR ÍNTEGRAMENT les al·legacions presentades per part de 
SANDOZ INDUSTRIAL PRODUCTS, SA (RE 2006/1508, de 09/02/06 i RE 
2006/2486, de 03/03/06), de la senyora ROSA GANDUXE POUS (RE 2006/2567, 
de 06/03/06), de l’AJUNTAMENT DE LA ROCA DEL VALLÈS (RE 2006/2621, de 
07/03/06), dels senyors JOSE VEGA VILLAR, JOSEP MARTINEZ CLAVELL i 
FERRAN GONTAN FERRER, en representació dels grups municipals de PSC, 
ERC i EV (RE 2006/2672, de 07/03/06), dels senyors FRANCESC ALTIMIRA 
PASCUAL, JOSEP ALTIMIRA PASCUAL, TERESA ALTIMIRA PASCUAL i 
MARGARIDA PASCUAL GIRBAU (RE 2006/2819, de 10/03/06), del senyor 
CASIMIR AUFERIL ESCAYOLA, en representació d’INVERTRASA, SA (RE 
2006/2913, de 13/03/06), de la senyora SILVIA RODRIGUEZ BARBERILLO, en 
representació de MARIA CODINA RELATS, FRANCISCO AGUILERA CODINA i 
MARIA AGUILERA CODINA (RE 2006/2910, de 13/03/06), de conformitat amb 
les  argumentacions  de  la part expositiva del present acord. 
 
Tercer.- APROVAR DEFINITIVAMENT el  projecte d’urbanització del Pla 
Parcial del sector N, amb un import de 21.709.337  € IVA inclòs. 
 
Quart.- TRAMETRE a la COMISSIÓ TERRITORIAL D’URBANISME DE 
BARCELONA dos exemplars del projecte i còpia de l’expedient administratiu, per 
tal de donar compliment al que disposa l’article 64.1.e) del Decret Legislatiu 
1/1990, de 12 de juliol, pel qual s’aprova la refosa dels textos legals vigents a 
Catalunya en matèria urbanística, en concordança amb el que estableix la 
Disposició Transitòria novena de Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel 
qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme. 
 



Ple 29 05 08 – pàg. 27 

Cinquè.- NOTIFICAR els presents acords als propietaris i interessats directament 
afectats en l’àmbit del projecte d’urbanització i publicar-los en el Butlletí Oficial 
de la Província, al tauler d'Edictes de l'Ajuntament i en un dels diaris de major 
circulació de la Província, de conformitat amb el que estableix l’article 141 del 
Reglament de Planejament Urbanístic.” 

 
II. El Planejament del sector, Pla Parcial d’Ordenació del sector N (Carretera de 

Cardedeu), fou aprovat pel Ple de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès en 
sessió de data 25 de gener de 2007, previ informe favorable de la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de Barcelona en sessió de data 14 de desembre de 2006, 
i tenint en compte que per Resolució del Conseller de Política Territorial i Obres 
Públiques, de 4 de març de 2005, es va reconèixer a l’Ajuntament de les 
Franqueses del Vallès, a l’empara de la Disposició Transitòria Tercera de la Llei 
10/2004, de 24 de desembre, de modificació de la Llei 2/2002, de 14 de març, 
d’Urbanisme, per al foment de l’habitatge assequible, de la sostenibilitat 
territorial i de l’autonomia local, la competència per a l’aprovació definitiva dels 
plans urbanístics derivats a què fa referència l’article 79.1 de la Llei 2/2002, en 
la redacció donada per la Llei 10/2004, que es promoguin d’acord amb les 
determinacions del programa d’actuació del Pla General d’ordenació urbana de 
les Franqueses del Vallès vigent. 

 
III. L’edicte relatiu a l’aprovació definitiva del Pla Parcial, així com les normes 

urbanístiques, es va publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 
núm. 4831, de 28/2/2007. 

 
IV. El Pla parcial d’Ordenació del sector N porta causa d’un expedient anterior, la 

modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana en el sector de sòl 
urbanitzable inclòs dins l’àmbit dels plans parcials PPN1, PPN2 i PPN3, 
carretera de Cardedeu, que fou aprovada definitivament per la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de Barcelona el dia 22 de desembre de 2005, i publicada 
en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 4625 de 3/5/2006. 

 
V. En data 2 d’octubre de 2007 (RE. 2007/9665) va tenir entrada en el Registre 

General de l’Ajuntament, la resolució del Conseller de Política Territorial i 
Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, de data 27 de setembre de 2007 
per la qual es resol: 

 
“Primer.- Sol·licitar a l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès que suspengui, a 
l’empara de l’article 111 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic 
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, els efectes 
de l’acord d’aprovació definitiva del Projecte d’urbanització del Pla Parcial del 
sector N, impugnat per l’Ajuntament de la Roca del Vallès, fins que es resolgui 
l’expedient de delimitació de termes municipals actualment en tràmit, i quedi 
fixada amb total claredat la línia de terme municipal. 
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Segon.- Sol·licitar, també, a l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès que, en el 
cas que de l’expedient de delimitació de termes municipals actualment en tràmit, 
a què fa referència l’apartat primer, resulti que el Pla Parcial i el projecte 
d’urbanització del sector N inclouen terrenys de la Roca del Vallès, iniciï 
expedient de revisió d’ofici per nul·litat de ple dret del Pla Parcial del sector N, 
de les Franqueses del Vallès, a l’empara de l’article 102.2 de la Llei 30/1992, de 
26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú i anul·li l’aprovació definitiva del projecte 
d’urbanització de l’esmentat sector.” 

 
VI. Per acord de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de les Franqueses del 

Vallès, es va resoldre en data 11 d’octubre de 2007, el següent: 
 

“Primer.- ESTIMAR EN PART la sol·licitud formulada pel Conseller de Política 
Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, en el sentit 
d’adoptar una mesura cautelar i provisional de suspensió parcial de les obres 
d’urbanització en l’àmbit territorial que és objecte de les operacions de 
delimitació dels termes municipals de les Franqueses del Vallès i la Roca del 
Vallès, de conformitat amb la sol·licitud formulada per l’Ajuntament de la Roca 
del Vallès en data 5 d’octubre de 2007, mantenint l’executivitat i eficàcia del 
projecte d’urbanització en la resta de l’àmbit, en base a les argumentacions 
contingudes en la part expositiva del present dictàmen. 
 
Segon.- NOTIFICAR la present resolució al Conseller de Política Territorial i 
Obres Públiques i a l’Ajuntament de la Roca del Vallès.” 

 
VII. Per bé que l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, en sessió plenària 

celebrada el dia 31 de gener de 2008 va adoptar l’acord d’aprovar el conveni a 
subscriure entre l’AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS I 
L’AJUNTAMENT DE LA ROCA DEL VALLÈS per a la delimitació dels 
termes municipals d’ambdós municipis, l’Ajuntament de la Roca del Vallès no 
ha procedit a l’aprovació de l’esmentat conveni, i conseqüentment no s’ha pogut 
formalitzar, restant sense eficàcia ni executivitat. 

 
VIII. El Director General d’Administració Local del Departament de Governació i 

Administracions Públiques ha comunicat a l’Ajuntament, mitjançant escrit de 
data 26 de març de 2007 (RE. 2008/3184), que tenint en compte la inexistència 
d’acord entre ambdós ajuntaments, l’expedient de delimitació de termes serà 
inclòs dins de l’ordre del dia de la propera sessió de la Comissió de Delimitació 
Territorial, de conformitat amb el que preveu l’article 32.2 de Decret 244/2007, 
de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i la demarcació territorial 
dels municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les 
mancomunitats de Catalunya. 
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IX. Per altra banda, cal assenyalar que no s’ha obtingut fins a la data l’autorització 
de la Direcció General de Carreteres, atès que les obres d’urbanització afecten a 
la carretera C-251, pk 1+870, marge dret, per bé que durant la tramitació del 
projecte d’urbanització, aquest Ajuntament ja va sol·licitar informe i autorització 
a la Direcció General de Carreteres, mitjançant petició acompanyada d’un 
exemplar del projecte tècnic, que va tenir entrada en el Registre General del 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques el dia 21 de febrer de 2006 
(RE. 0365E/6684/2006), sense s’hagi produït cap pronunciament exprés.  

 
X. Així mateix, tant l’aprovació del planejament general com el derivat, com 

l’aprovació de les figures d’execució d’aquest planejament han generat una 
important conflictivitat judicial, en el sentit que en l’actualitat hi ha en curs més 
de 30 procediments derivats de la interposició de recursos contenciosos 
administratius que es tramiten davant dels Jutjats del Contenciós Administratiu i 
davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. 

 
XI. Per últim, s’escau destacar que l’Institut Català del Sòl, per encàrrec del 

Departament de Política Territorial i Obres Públiques està estudiant les possibles 
modificacions i alternatives existents al planejament vigent, per tal de 
compatibilitzar l’execució del pla i la viabilitat i continuïtat de les activitats 
industrials i empresarials existents en el sector N. 

 
Fonaments de dret i consideracions jurídiques. 
 
Primer.- L’article 71.1 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el 
Text Refós de la Llei d’Urbanisme disposa que els òrgans competents per a l'aprovació 
inicial de les figures del planejament urbanístic poden acordar, amb la finalitat 
d'estudiar-ne la formació o la reforma, de suspendre la tramitació de plans urbanístics 
derivats concrets i de projectes de gestió urbanística i d'urbanització, i l’apartat tercer de 
l’esmentat article disposa que l’acord de suspensió s’ha de publicar en el Butlletí Oficial 
de la Província i ha de fer referència a àmbits identificats gràficament. 
 
Segon.- L’article 102 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el 
Reglament de la Llei d'urbanisme disposa que els acords de suspensió previstos en 
l'article 71 de la Llei d'urbanisme han de concretar els àmbits afectats i han d'incorporar 
un plànol de delimitació dels àmbits subjectes a suspensió de llicències i de tramitació 
de procediments, en el qual aquests es grafiaran a l'escala adequada i amb detall i 
claredat suficients. 
 
Tercer.- L’article 72 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú estableix que iniciat el 
procediment, l’òrgan administratiu competent, podrà adoptar, d’ofici o a instància de 
part interessada, les mesures provisionals que estimi oportunes per assegurar l’eficàcia 
de la resolució que pogués recaure, si existeixen elements de judici suficients. 
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Per tot això, aquesta Alcaldia proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents, 
 
ACORDS: 
 
Primer.- SUSPENDRE, com a mesura cautelar i provisional els efectes del Pla Parcial 
d’Ordenació del sector N (Carretera de Cardedeu), del projecte d’urbanització i del 
projecte de reparcel·lació de l’esmentat sector, a l’ampara del que disposa l’article 
71.1, del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol i de conformitat amb el requeriment 
efectuat mitjançant la resolució del Conseller de Política Territorial i Obres Públiques 
de la Generalitat de Catalunya, de data 27 de setembre de 2007, notificada a 
l’Ajuntament  en data 2 d’octubre de 2007 (RE. 2007/9665), als efectes d’estudiar la 
reformulació del planejament i resoldre les qüestions esmentades en la part expositiva 
de la present resolució. 
 
L’àmbit de la suspensió del planejament derivat i dels instruments de gestió és el 
delimitat en el planejament general vigent, de conformitat amb el plànol adjunt. 
 
S’exceptuen de la suspensió acordada les llicències per a obres de reforma, 
consolidació o millora de les edificacions i instal·lacions d’ús industrial existents en 
l’àmbit, així com les llicències d’activitat o canvis d’ús que siguin compatibles amb l’ús 
industrial que el planejament general assigna al Sector N. 
 
Segon.- NOTIFICAR la present resolució al Conseller de Política Territorial i Obres 
Públiques, a l’Ajuntament de la Roca del Vallès, als propietaris i titulars de béns i drets 
afectats inclosos dins de l’àmbit del sector, a l’empresa EXCOVER, SA, adjudicatària 
del contracte d’execució de l’obra, a l’empresa NADICO, SL, adjudicatària del 
contracte de consultoria per a la direcció de les obres d’urbanització, a l’INSTITUT 
CATALÀ DEL SÒL i a l’empresa pública municipal LES FRANQUESES ENTORN 
VERD, SA. 
 
Tercer.- PUBLICAR la present resolució en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona. 
 
La PRESIDÈNCIA obre el torn d’intervencions. 
 
Pren la paraula el regidor del grup municipal CiU, senyor MARTÍ ROSÀS i manifesta: 
com deia abans, es porta la suspensió d’aquest projecte que havia estat aprovat per 
l’Ajuntament de les Franqueses i per la Generalitat de Catalunya al 2003. Això 
comporta uns drets adquirits per part dels propietaris. Ara què passarà amb tots aquests 
drets adquirits? També entenem que hi ha uns grans perjudicats, que són els propietaris 
que tenien camps de conreu en aquesta zona, que de moment veuen suspès aquest Pla 
Parcial. En canvi, a les indústries que estaven ocupant sòl no urbanitzable les premiem i, 
a sobre, els hi deixem fer obres de millora, suposo que deuen ser d’ampliació, i els hi 
donem llicència. Jo demanaria que es suspengués tot, que les llicències de moment 
quedessin suspeses. El que vam veure a la primera Comissió de Govern és que aquest 
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nou equip de govern va tornar fiances que hi havia dipositades per algunes d’aquestes 
empreses. Després, ens preguntem què hi fa l’INCASOL en tot això? Per què se li ha de 
comunicar aquesta resolució?  
 
Tot seguit, pren la paraula el regidor del grup municipal ERC-EV-AM, senyor 
FERRAN GONTÁN i manifesta: nosaltres ens alegrem. De fet, aquest era un acord del 
pacte pel qual el senyor Ribalta accedia a l’Alcaldia. El sector N, com ja vam presentar 
a les al·legacions i als projectes alternatius que l’anterior govern va rebutjar de ple, jo 
crec que sense llegir-ho, perquè hi ha coses que demanàvem que estaven, fins i tot, a la 
normativa europea, però no ens van fer ni cas. A més, el projecte que vam presentar 
donava la possibilitat de fer el polígon, però reservant el corredor biològic. Avui el 
sector N és una barbaritat, però, per desgràcia hi ha, fins i tot, roures tallats, hi ha 
moviments de terres i, evidentment, no quedarà com a nosaltres ens agradaria que 
quedés. Però entenem que aquest equip de govern farà una modificació, i esperem que 
compti amb nosaltres, tal i com hem anat parlant. Li demano, senyor Alcalde, que 
compti amb nosaltres per a la futura modificació perquè creiem que el sector N encara 
es pot recuperar. Com a mínim, salvar el corredor biològic i fer realment un polígon 
industrial, i no un polígon industrial i comercial amb zones vermelles d’aparcament com 
volia l’anterior govern.  
 
El Senyor ALCALDE exposa: de vegades, senyor Rosàs, penso que... Sí, ara l’estic 
contestant i després vostè té dret... Ja no sé si coneix el funcionament del Ple. Senyor 
Rosàs, de vegades dubto que vostè s’hagi llegit els papers i com que ho dubto, li llegiré 
els motius d’oposició i de suspensió d’aquest Pla. Un d’ells és la conflictivitat social. 
L’oposició de la majoria d’empreses, indústria, el teixit productiu del sector i també dels 
particulars, aconsellen com a mesura provisional i només aplicant el principi de cautela i 
prudència suspendre el Pla i la seva execució a fi i efecte d’estudiar alternatives i de 
repensar el projecte. El principi de prudència aconsella reflexionar, ni que sigui 
ràpidament, per buscar altres solucions que permetin comptabilitzar el desenvolupament 
del polígon amb les activitats econòmiques. A mi m’agradaria que quan vostè digui les 
coses, es miri els papers que nosaltres li donem per consultar. Altres motius pels quals 
es suspèn aquest Pla en el Ple d’avui és, per exemple, no ho sé, vostès saben que hi ha 
discrepàncies amb el terme municipal de la Roca del Vallès? Saben que la Comissió de 
Delimitació de termes municipals, donarà la raó, molt aviat, al municipi de la Roca del 
Vallès? I ara ho pregunto al públic: saben vostès que el senyor Torné va portar a 
aprovació d’aquest Ple un conveni d’acord amb el municipi de la Roca del Vallès, que 
el municipi de la Roca del Vallès desconeixia i no que no hi estava d’acord? Saben què 
passaria ara si tirem endavant aquest Pla i la Comissió de Delimitació de termes 
municipals de Catalunya ens digués el que tothom veu, malauradament, que és que hi ha 
trenta mil metres quadrats de la Roca del Vallès? Doncs que el sector s’hagués declarat 
nul. Jo li he citat els principis de prudència i cautela que potser són paraules que el 
senyor Torné o el senyor Rosàs haurien de buscar al diccionari, perquè són paraules 
que, de vegades, s’han d’utilitzar i aplicar a la vida. Però és que, a més, en aquest Pla, 
tal i com està planificat, no hi ha autorització de la Direcció General de Carreteres per 
portar el Pla endavant. No hi és. Per exemple, per dir coses. I, després, per últim, la 
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conflictivitat judicial, tenim en aquests moments quaranta-dos contenciosos 
administratius de propietaris sobre aquest Pla. Tenim una despesa prevista per a aquest 
ajuntament d’uns tres-cents mil euros, només per pagar als advocats que ens han de 
defensar, ja no diem si perdem els judicis! Per tant, només amb el que suspenem avui, 
ens estalviem cinquanta milions de les antigues pessetes, que poden revertir en 
equipaments per als ciutadans. Per tant, una mica de sentit comú. Em sembla que l’únic 
que fem avui és posar una mica de sentit comú a un tema en el qual vostès no  hi han 
posat mai. I si vol que continuem amb el tema de la Roca, és un tema que ja ve de lluny 
i el va provocar vostè. Els hi va tapar un col·lector i aquí és on es va aixecar la llebre i 
els de la Roca van saber que aquests terrenys eren seus. Per tant, la responsabilitat de tot 
això també és seva. Em sembla que aquests principis de prudència, cautela, moderació, 
anàlisi, respecte, diàleg, respectar el teixit laboral i empresarial... De tot això, senyor 
Rosàs i senyor Torné, haurien de reflexionar una mica respecte com han fet aquest tema. 
I, per últim, vostè deia que aquest Pla havia estat aprovat per la Generalitat de 
Catalunya, sí, però posteriorment, la Generalitat de Catalunya ha demanat la seva 
suspensió i vostès ho saben perquè tenen la notificació del Departament de Política 
Territorial que els hi demana la seva suspensió, però això no ho diuen! Estan enganyant 
a tothom, una altra vegada. Tenim permís de la Generalitat però, ara, quan la Generalitat 
ens recomana que, basant-nos en aquests principis de prudència, cautela, ho 
suspenguem, això no ho diem i anem enganyant a tothom. Si us plau, una mica de 
decència.  
 
El regidor senyor ROSÀS replica: no m’ha contestat a totes les preguntes que li he fet. 
No sé si s’ha descuidat. Espero que ho faci al segon torn. El tema del corredor biològic, 
no sé si es pot defensar amb tanta fermesa si, desprès, per allà, ens hi volem fer passar el 
IV Cinturó. Mirem-ho perquè potser estem facilitant el pas del IV Cinturó per les 
Franqueses, al qual sembla ser que hi estem tots en contra. Respecte el tema de les 
empreses, nosaltres havíem fet convenis, i en això el senyor Josep Badia va ser present a 
tots els convenis que vam fer amb les empreses, havíem arribat a acords amb quasi totes 
les empreses implicades. I sabem que el seu grup hi va passar i els hi anava dient que no 
firmessin aquests convenis amb l’ajuntament. Què passa amb els drets adquirits de les 
empreses, de la constructora, de l’empresa que porta la direcció de l’obra? S’ha parlat 
amb ells? Hi estan d’acord? No hi estan d’acord? Què fa l’INCASOL en tot això? No 
m’ha contestat. Nosaltres ens havíem reunit, fins i tot, amb el Conseller Nadal, amb el 
Director General d’Urbanisme, amb l’empresa Sandoz... Li estic donant pistes de per on 
anàvem. Ens havíem assegut a parlar amb el Departament d’Urbanisme, i havíem arribat 
a acords. La suspensió va ser una amenaça que ens va fer seure per parlar-ne, però ja 
havíem arribat a acords. Suposo que l’INCASOL deu ser aquí per això. No ho sé, 
expliqui-m’ho vostè. Del tema de la Roca, ens havíem assegut, hi havia una comissió, 
havíem intercanviat plànols i estàvem d’acord amb les propostes. Si s’han canviat 
posteriorment, ho desconec però nosaltres havíem arribat amb l’Alcalde de la Roca a 
acords de modificació del terme municipal.  
 
El Senyor ALCALDE contrareplica: no sé què pretén, senyor Rosàs. 
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El regidor senyor GONTÁN diu: a veure, corredor biològic versus IV Cinturó. L’únic 
que l’eximeix a vostè, exclusivament a vostè, és que a l’anterior legislatura vostè no hi 
era. Però tots els seus companys hi eren, i el que demostra és que vostè, evidentment, no 
s’ha llegit la proposta que vam fer nosaltres, Esquerra, PSC i Els Verds, però que els 
seus companys no li han dit. Precisament, per on volien portar el corredor biològic no 
facilitaven pas el IV Cinturó perquè, en tot cas, donàvem fins i tot una sortida per salvar 
el polígon de Can Jorn de la Roca i ho enganxàvem a Sandoz. Això vostè no ho sap, 
però el senyor Ramírez que era el regidor d’Urbanisme i el senyor Alcalde d’aleshores 
tampoc s’ho van mirar perquè sinó li haguessin dit. Si es decideix posar el corredor 
biològic on nosaltres plantejàvem, en l’hipotètic cas en què algun dia s’arribi a fer el IV 
Cinturó, tindrà una dificultat afegida i aquell corredor biològic tindrà una entitat com 
Déu mana i aleshores s’haurà de salvar d’alguna manera. El IV Cinturó haurà de fer 
alguna cosa. Evidentment, on el posaven vostès no, perquè anava a parar al mig d’una 
rotonda, allà no cal, no hi ha cap problema. Jo recordo unes escenes esperpèntiques 
ensenyant plànols que es movien, ratlles per allà i ratlles per aquí. D’altra banda, vostès 
en el sector N, l’únic que feien, i ja els hi vaig dir en el seu moment, és endeutar més el 
municipi. És cert, primer, guanyarem molts calers, però els serveis que caldran per 
mantenir allò són tan elevats que encara endeutarem més el municipi perquè, 
evidentment, vostès són uns cracks en planificació. En gestió administrativa, no, però en 
urbanització són uns cracks. Ara, en serveis, zero, podem parlar de les escoles o de 
carrils-bici que anaven al sector N que no tenien connexió enlloc. O, més, fins i tot, 
vostès van aprovar, quan el senyor Jiménez era regidor de Dinamització Econòmica, un 
POEC on deia textualment que no hi cabien més grans superfícies i vostès pretenien fer 
un polígon industrial comercial des del Ramassar fins a Sandoz. És que es contradeien 
vostès mateixos. Sector N no té sentit tal i com vostès ho havien planejat. Llàstima que 
hem arribat tard. Insisteixo en demanar-li i agafi el compromís de comptar amb 
nosaltres per a la nova planificació, allà hi serem treballant.  
 
El Senyor ALCALDE exposa: jo també li agraeixo les seves aportacions, i mantenim el 
compromís del corredor biològic i d’altres, com el col·lector d’aigües grises que pensem 
que són necessaris en aquest polígon. Pel que fa referència al senyor Rosàs, jo al·lucino 
amb el seu cinisme. Vostè diu que es van reunir amb totes les empreses... Es van reunir 
perquè el senyor Badia, que està aquí al meu costat, els va obligar i no tenien cap més 
remei! Es van reunir amb les empreses perquè aquest senyor que hi ha aquí va dir que 
això no podia ser, i vostès estaven veient les orelles al llop, tenien la pressió de la 
Generalitat veient els contenciosos que tenien, i vostès es van reunir amb ells, amb tota 
la indignació del senyor Torné que s’hi negava rotundament, i perquè el senyor Badia 
els van pressionar i tenien l’aigua al coll, políticament. Si vostè hagués tingut majoria 
absoluta, no s’haurien reunit mai amb aquestes empreses. No enganyem a la gent 
d’aquesta manera, posant-nos unes medalles que no es corresponen. Però que diu? Si es 
van reunir al seu desgrat i perquè no tenien majoria absoluta. Les visites que aquestes 
empreses els havien demanat continuadament i repetidament, no els van volen rebre 
mai. Però es van trobar que no eren nou sinó vuit i que el regidor que tinc a la meva 
esquerra va decidir que això s’havia d’enfocar d’una altra manera i per això es van 
reunir amb les empreses. Digui la veritat a tothom. Ja tenien l’aigua al coll, ja li veien 
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les orelles al llop i va ser poc abans de la moció de censura, aquest és el motiu pel qual 
es van reunir, no n’hi ha cap més. Jo li dic el mateix que li dic al senyor Torné, vostè es 
creu el que m’està dient? Que es va reunir per una voluntat seva per solucionar el 
problema? Vostè es creu el que m’està dient? Mare de Déu! No és veritat. Qui es va 
desplaçar als polígons per parlar amb les empreses abans d’aquestes reunions va ser la 
senyora Teresa Buigues, el senyor Ferran Gontán, el senyor Esteve Ribalta i altres 
regidors del PSC, i el senyor Badia. Vostès tenien aquí el mapa, ben contents, i s’ho 
anaven mirant des d’aquí, obviant la realitat econòmica, obviant la realitat laboral, 
obviant tot això, fent les ratlles per sobre de les empreses. Això és el que feien i mai van 
voler rebre cap empresa. Hi ha empreses d’aquest polígon que han estat perseguides 
repetidament per vostès. Aquesta és la veritat, senyor Rosàs, aquesta és la única veritat, 
no m’enganyi a la gent d’aquesta manera. Es van reunir per la pressió social que van fer 
els regidors de l’oposició d’aquell moment i el senyor Badia, que estava amb vostès, 
perquè en cas contrari, no s’haurien reunit mai. No m’enganyi a la gent d’aquesta 
manera. Sap quin problema té vostè? Que vostè mateix s’ho creu, s’ho està creient, però 
la realitat és la que li estic dient jo. Avui han vingut els empresaris que el senyor Torné 
havia menyspreat repetidament, havia maltractat repetidament, perquè és la seva manera 
de funcionar. I, ara, el senyor Rosàs ens diu que ell havia solucionat els problemes, però 
si ja tenia l’aigua a coll i per això es van reunir!  
 
Tot seguit, pren la paraula el regidor del grup municipal CiU, senyor FERRAN 
JIMÉNEZ i manifesta: vull demanar només una qüestió: quan això es torni a 
reemprendre no hi hagi cap tracte de favor a cap empresa, sigui quina sigui la seva 
magnitud. Els drets han de ser iguals per a tots.  
 
El Senyor ALCALDE diu: aquesta és una de les finalitats per les quals avui es porta 
aquesta suspensió perquè creiem que des de l’Administració hem de vetllar per això que 
està dient vostè.       
 
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, PP, ERC-EV-AM i el regidor senyor FERRAN JIMÉNEZ 
del grup municipal de CiU, set vots en contra dels regidors del grup municipal CiU, i 
per tant, amb el quòrum legal. 
 
 
8.- APROVAR INICIALMENT ELS PRESSUPOSTOS GENERALS DE LA 
CORPORACIÓ PER A L'EXERCICI 2008.- El senyor SECRETARI llegeix la part 
dispositiva de la següent proposta de l’ÀREA DE PLANIFICACIÓ ECONÒMICA I 
RÈGIM INTERIOR: 
 
VIST el projecte de Pressupostos Generals de la Corporació per a l’exercici de l’any 
2008, formats pels de l’Ajuntament, el Patronat Municipal d’Esports, el Patronat 
Municipal de Cultura, les societats de capital públic Entorn Verd, SA i Dinamització 
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Econòmica, SL, als quals s’hi uneix l’annex de personal comprensiu de la plantilla i el 
catàleg de llocs de treball, juntament amb tota la documentació preceptiva, de 
conformitat amb l’article 169 i següents del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 
 
VIST que l’esmentat projecte de Pressupostos Generals de la Corporació ha estat 
informat favorablement per la Intervenció. 
 
VIST allò que disposen els articles 168 i següents del citat Text Refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals. 
 
AQUESTA Àrea de Planificació Econòmica i Règim Interior proposa al Ple de 
l’Ajuntament l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- APROVAR inicialment els Pressupostos Generals de la Corporació, formats 
pels de l’Ajuntament, el Patronat Municipal d’Esports, el Patronat Municipal de 
Cultura i les societats de capital públic Entorn Verd, S.A. i Dinamització Econòmica, 
S.L., juntament amb la plantilla de personal i el catàleg de llocs de treball, per a 
l’exercici de l’any 2008. 
 
Segon.- DONAR publicitat al present acord en la forma prevista en l’article 169 del 
Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, mitjançant la inserció d’edicte 
en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, durant un termini de 15 dies, dins el 
qual els interessats puguin examinar la documentació de l’expedient i formular, si 
s’escau, al·legacions o reclamacions. 
 
Tercer.- ELEVAR a definitiu el present acord, cas que dins el termini assenyalat en el 
dispositiu segon del present acord no es formulin reclamacions. 
 
La PRESIDÈNCIA obre el torn d’intervencions. 
 
Pren la paraula la regidora del grup municipal CiU, senyora NÚRIA CLAVERIA i 
exposa: primer de tot, una qüestió d’ordre. Com és que es porten a aprovació els 
pressupostos si abans no s’han aprovat per Junta General els de la Societat Anònima i la 
Societat Limitada? Això és possible? En tot cas, el secretari em contestarà si realment es 
pot resoldre així. De totes maneres, seguint amb la meva intervenció, nosaltres votarem 
en contra, evidentment, d’aquests pressupostos, per coherència, perquè, entre d’altres 
coses, no podem estar d’acord amb uns pressupostos que segons la nostra opinió són 
“pan para hoy y hambre para mañana”. S’incrementen, per una banda, la despesa 
corrent en més de dos-cents cinquanta mil euros, bàsicament, del capítol u, és a dir, la 
nòmina de l’ajuntament perquè s’incrementa la plantilla en disset noves places, moltes 
de les quals venen del capítol dos, que eren per comissió de servei. Fins aquí, podríem 
dir que res a dir, perquè cadascú té el seu estil, nosaltres ho fèiem d’una altra manera, 
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vostès han decidit fer-ho d’aquesta. Però, és clar, el problema ve quan entres al capítol 
dos i si teòricament tot aquest personal ha passat del dos cap a l’u, s’esperaria una 
disminució més o menys proporcional d’aquesta mateixa quantitat, si més no de forma 
aproximada. Això no només no és així, sinó que s’incrementen les despeses en cent mil 
euros més. Tot això tenint en compte que, a més, aquests increments d’aquest 
pressupost són no ficticis, però per a un període de mig any perquè, com vostè molt bé 
ha dit abans, estem aprovant avui els pressupostos del dos mil vuit, estem a dia vint-i-
nou de maig i fins a final d’any queda ja només mig any. Això que vol dir? Doncs que 
l’increment que han tingut aquestes dues partides es tindran duplicats de cara a l’any 
que ve. D’altra banda, veiem que en aquests pressupostos es manté el nivell 
d’endeutament perquè es fa una nova operació de crèdit, de la qual no hi tenim res a dir, 
que és un total de vuit-cents mil euros, aproximadament, entre l’operació de crèdit que 
es sol·licita i l’ajut de caixa de la Diputació. Però es redueixen dràsticament les 
inversions que, en principi, el nostre equip tenia previst al cinquanta per cent. I també es 
redueix al cinquanta per cent el compromís de l’anualitat de l’any dos mil vuit del 
Centre Cultural de Corró d’Avall. En resum, creiem que s’està finançant aquest excés 
de despesa corrent bàsicament amb partides que haurien de dedicar-se a inversió i a 
crèdit. Jo sempre havia pensat que la despesa corrent s’havia de finançar amb ingressos 
corrents, i això mantenia un equilibri pressupostari, però veig que en aquest cas no ho 
plantegen d’aquesta manera. Si tenim en compte, com deia abans, que aquest increment 
és del cinquanta per cent, que de cara a l’any que ve serà el doble, i que els ingressos 
corrents estan al límit; tenint en compte precisament que s’han posat dintre d’aquests 
pressupostos uns ingressos molt reals perquè estem precisament a mitjans d’any i ja 
tenim, com va comentar l’interventor en el seu moment, una visió més clara de quina és 
la panoràmica del dos mil vuit; i tenint en compte també que estem al mig d’un període 
general, no només aquí a les Franqueses, sinó a tot el país de recessió en quant a 
economia, es preveu que aquests ingressos no tinguin massa pinta de poder augmentar 
perquè aquests sí que estan previstos per als dotze mesos, mentre que les despeses 
només són per a sis mesos. M’agradaria saber, o ja en el seu moment es contestarà, com 
es pensa organitzar el tema de cara a l’any que ve poder suportar aquestes despeses amb 
ingressos corrents. L’única solució em sembla que és anar utilitzant partides de crèdit i 
partides d’inversió.   
 
Tot seguit, pren la paraula el regidor del grup municipal ERC-EV-AM, senyor 
FERRAN GONTÁN i manifesta: jo estic d’acord amb vostè, són “pa per avui i gana per 
demà”, però tenint en compte que aquests pressupostos gairebé venen fets pel seu antic 
govern... Sí, són pressupostos absolutament continuistes, i ho són perquè els havien 
deixat molt lligats i aleshores el govern que hi ha ara no ha tingut gaires opcions, tot i 
que des del nostre grup entenem que haurien d’haver estat més agosarats perquè creiem 
que era una oportunitat. Però s’ha de dir que estaven lligats de mans i peus, i han pogut 
modificar el que han pogut modificar. Tot i així, li demanem al govern, respecte els 
acords que nosaltres vam arribar, vam arribar a l’acord de què hi hauria pressupostos 
participatius en aquest pressupost, què n’hi ha? Quan hi haurà? Perquè no ens han 
semblat participatius en cap aspecte. Vam demanar una auditoria econòmica externa 
aquest primer any, quan serà? Perquè no hem vist partida pressupostària. Respecte el 
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sector N, no hem vist cap partida per a la redefinició del sector N, per tant, volem saber 
quan hi serà. Respecte el parc fotovoltaic, evidentment, no diem res perquè el senyor 
Torné, en el seu moment, es va encaparrar que havia de fer un parc fotovoltaic de 
beneficis exclusius per als particulars, enlloc per al municipi, ja no hem arribat a temps. 
Tampoc hem vist partides per a la redefinició del Falgar. En quant a l’acord per 
redefinir el sistema d’escombraries i fer-lo més racional, més barat i millor, tant en 
quant a la recollida com a la qualitat del residu. Hem vist una partida per a transport 
públi, ens alegrem, tot i que creiem que és poc extensa, tot i que s’ha de dir que és per a 
l’últim trimestre. En quant a la gestió municipal, sí que hem vist una racionalització, i la 
senyora Claveria ho deia, en els serveis i en l’externalització dels serveis, passant-los al 
capítol u i no al capítol dos. I, per últim, voldríem saber on està el que sempre he insistit 
en aquell govern, i ara insisteixo en aquest govern, sobre la reducció de la despesa en 
subministraments, aigua, llum... que seguim sense veure on es reduirà i, per tant, ens 
preocupa. Hem vist que, finalment, un acord amb el senyor Ferran Jiménez ha donat la 
possibilitat que el Consell de la Pagesia tingués una partida pressupostària, de la qual 
cosa ens alegrem. També val a dir que aquest pressupost es redueix en un milió d’euros 
respecte el pressupost presentat dues vegades per l’anterior equip de govern, però un 
terç només és la tercera fase de la zona esportiva de Corró d’Avall que per problemes 
tècnics no va al pressupost del dos mil vuit.    
 
El senyor ALCALDE manifesta: a veure si podem donar resposta a totes les peticions 
que ens han fet. Primer de tot, els volia comentar, tant als regidors com als membres del 
públic, que segons consta a la memòria d’aquests pressupostos que suposo que han vist i 
que s’han llegit la memòria, els pressupostos d’aquest exercici pel fet que es realitzen a 
mig exercici, un cop ja començat, tenen una connotació de pressupostos de transició. 
Tenen uns objectius molt concrets per començar a fer inversions o contractacions de 
personal en aquest període, per tant, parlem de capítol u i d’inversions, però el que els hi 
he de dir que la nostra feina i totes les energies de gestió política i d’oferir al municipi 
una sèrie de serveis i inversions estan al pressupost de l’any de dos mil nou. Vostè em 
parla del capítol u, una de les finalitats d’aquest capítol és, per exemple, crear l’àrea de 
Pagesia i crear l’àrea de Participació Ciutadana. Aquí necessitem uns tècnics, cal crear 
un cap d’àrea, cal crear aquest servei administratiu. I també dins del capítol u, senyora 
Claveria, no sé si s’ho ha mirat, però hi ha la incorporació de quatre policies locals 
nous. Aquesta incorporació de quatre policies locals no assoleix el servei que requereix 
un municipi de trenta quilòmetres quadrats, de gairebé divuit mil habitants i de la 
dispersió de nuclis, polígons i urbanitzacions que tenim, però sí que el millorarà 
considerablement, tant els nivells de protecció, com els nivells de civisme, els nivells de 
servei a la ciutadania que podem oferir, amb aquests diners que van a parar al capítol u, 
ens sembla que és important per al nostre municipi. En quant a inversions, doncs, per 
exemple, podem parlar del transport urbà, suposo que ja coneixen que hi ha una partida 
d’uns cent cinquanta mil euros, ara parlo de memòria perquè no tinc els pressupostos al 
davant, que va encaminada a iniciar una prova pilot de transport urbà intern al municipi 
per apropar les persones del municipi als centres de salut, a les escoles, a les estacions 
de tren, a les estacions d’autobús interurbà, al propi ajuntament, als mercats, a la zona 
esportiva... És una prova pilot perquè és un tema complex però aquí hi ha un capítol 
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d’inversions important. Em sembla que tenim una altra manera de veure les coses, és 
veritat. Vostè ho ha dit quan ha començat, veiem les coses diferents. Pel que fa al 
senyor Gontán, és veritat que creiem que els pressupostos han de ser participatius, és 
veritat que aquesta aportació que vostè ens ha fet, hi creiem i l’hem de portar a terme, és 
veritat que en aquests pressupostos hi ha una partida per endegar, no només els 
pressupostos, sinó tots els temes de participació ciutadana en el municipi, perquè ja 
n’hem endegat algun, com el Projecte Participatiu de Ciutat, també tenim el Pla Local 
de Joventut... Hi ha projectes que estem iniciant, com el sector C de Corró d’Amunt. I 
els pressupostos són un d’aquests i em sembla que el compromís mutu que tenim és que 
en els del dos mil nou es contemplin. Això és el que tenia entès, la partida en quant a la 
contractació d’una empresa d’assessorament en participació ciutadana perquè coordini 
tot això hi és, de fet, ja l’estem portant a terme, però en quant a processos participatius, 
que és el que vostè em demanava, estem treballant en els dos mil nou i intentarem portar 
a terme, evidentment, no tot el gruix del pressupost sinó una part molt concreta però que 
doni cabuda a això. En quant a l’auditoria econòmica externa que vostè em demanava, 
tenim acabada l’auditoria de l’exercici de dos mil sis. A veure, tenim una auditoria del 
dos mil sis, som conscients que ens falta i creiem que és molt important i fonamental i 
que serà on sortiran tots els elements comptables que pensem que han de sortir, que és 
necessari donar-hi llum i que es coneguin, és l’auditoria de l’empresa pública Les 
Franqueses. Entorn Verd, SA. Aquesta auditoria s’està contractant, hi ha la partida per 
contractar aquesta auditoria però aquesta auditoria encara no s’ha portat a terme. Més 
coses que m’ha dit... Em sembla que em parlava del sector N, què em deia d’un 
pressupost per reemprendre el Pla? Estem a l’espera de la redefinició, de tot aquest 
diàleg social que parlàvem abans, tots els acords als quals podem arribar amb els 
propietaris... Dins del principi de cautela i prudència que deia abans, tampoc volem 
avançar aquests esdeveniments. Ja li he dit que estem treballant en aquests moments en 
els pressupostos del dos mil nou. I en quant a la despesa energètica, és veritat, té tota la 
raó del món. De fet, dins del tema d’Obres i Serveis, ja s’està elaborant la redacció 
d’una auditoria de despesa energètica i de despeses municipals que es poden portar a 
terme. Li puc garantir que es portarà a terme ja que ens proporcionarà molts beneficis 
des del punt de vista econòmic i d’estalvi energètic. Si m’he descuidat alguna cosa, com 
que tenen una altra intervenció, ara m’ho diuen i continuarem. 
 
La regidora senyora CLAVERIA diu: en el tema dels pressupostos de transició, senyor 
Gontán, evidentment, ja ens fem càrrec que són pressupostos de transició i estem 
d’acord, però no perdi de vista que en una part considerable, sobretot de la part de 
despesa, sí que són continuistes, però no pas en l’essencial que és a les inversions. I, 
sobretot, tampoc en l’essencial que per nosaltres és molt important, que és el capítol u. 
Com li deia, senyor Ribalta, vostès han creat disset noves places de les quals, per 
exemple, en el tema de la policia, diu quatre places noves, sí, és veritat, però dues ja 
estaven previstes. I moltes d’aquestes places, com deia abans, provenen del capítol dos, 
que era personal que estava executant la seva feina en comissió de servei. La pregunta 
que jo feia era aquesta, proporcionalment hauria d’haver sofert el capítol dos una 
rebaixa, per dir-ho d’alguna manera, com a mínim proporcional a aquest increment del 
capítol u, i això no ha estat així sinó que s’ha incrementat. En quant al personal 
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necessari per a la regidoria de la Pagesia, miri, ha estat treure’ls d’una banda i posar-los 
a una altra. Sí, un cap d’àrea que ja era un tècnic, i la diferència no és substancial, 
senyor Ribalta. Després, el tema de la despesa prevista per al transport, si no 
m’equivoco, al seu pressupost, el servei de transport urbà és de trenta-set mil cinc-cents 
euros no són cent cinquanta mil el que està pressupostat, l’any que ve sí seran cent 
cinquanta-mil perquè, és clar, és un trimestre ja que començarem al mes de setembre. I, 
després, m’ha semblat sentir el tema de les auditories, comentar al senyor Gontán que 
suposo que ja ho sap també que Entorn Verd té una auditoria cada any, per part de la 
Diputació.  
 
El Senyor ALCALDE replica: no és veritat. 
 
La regidora senyora CLAVERIA diu: una empresa externa, cada any. 
 
El regidor senyor GONTÁN diu: d’acord, cada any una empresa externa fa l’auditoria. I 
nosaltres hem demanat que aquest any es faci una altra, ja està. Quin problema hi ha? 
Collonut, estem d’acord. M’ha sorprès. En quant a despesa energètica, m’ha semblat 
entendre que hi havia partida pressupostària aquest any per a l’estalvi en despesa 
energètica o que hi havia alguna cosa així, m’agradaria que ho aclarís. S’ha deixat de 
contestar, en el tema de la recollida d’escombraries en el qual havíem arribat a un acord, 
si engegarà el projecte aquest any dos mil vuit, si hi ha partida pressupostària per fer-ho 
i saber quina. I en quant al Falgar, tampoc m’ha contestat si hi ha partida pressupostària, 
que no l’he trobada, per redefinir el Falgar.  
 
El Senyor ALCALDE manifesta: en quant això que em diu ara del Falgar, està al 
pressupost d’Entorn Verd, que ja hi era abans. En relació al tema de la recollida 
selectiva, som conscients i també valorem la seva aportació en aquest apartat. Som molt 
conscients que el tema de recollida genera en el municipi, d’entrada, un dèficit molt 
gran i també una manca d’implicació ciutadana molt gran. Evidentment, som 
conscients, tal i com hem parlat amb vostè, que és un tema que s’ha d’afrontar amb 
valentia i amb força. D’altra banda, tenim una partida per a un tècnic que em sembla 
que la regidora d’Hisenda ja li va contestar i som molt conscients que és un tema que 
s’ha d’afrontar. Però vostè també sap que també tenim uns compromisos contractuals 
que s’han d’analitzar amb profunditat perquè l’empresa que actualment fa la recollida 
em sembla que té contracte fins a l’any dos mil tretze, si no recordo malament. Canviar 
el sistema significa unes penalitzacions i em sembla que estarem d’acord en una cosa: la 
fase del treball social de mentalització de la població, de tot el tema de civisme, de tot el 
tema de reciclatge, evidentment tenim una partida, que ja li va contestar la regidora 
d’Hisenda, i aquest tema el començarem a treballar ara. M’ha preguntat una altra cosa 
que no recordo... Jo li puc garantir i, en tot cas, ja li explicarà amb més detall, però és un 
tema que tenim molt clar que s’ha d’afrontar i jo li puc que, per exemple, amb tècnics 
de la casa he fet inspeccions a l’edifici. Per exemple, la torre del nostre ajuntament, 
aquesta obra arquitectònica té uns focus que estaven encesos a les cinc de la tarda de 
l’altre dia, per exemple. Ens estem ficant en aquests temes, d’una manera ja visual, però 
jo li garanteixo que d’una manera estructurada i aviat tindrà notícies al respecte a nivell  
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d’auditoria. Només li puc dir això, li estic garantint, ja en parlarem amb més detall. Però 
és un tema que el tenim claríssim. En quant a la senyora Claveria, de tot el que em 
comentava que passa del capítol dos al capítol u, hem detectat que hi havia una sèrie de 
treballadors d’aquest ajuntament que estaven en una situació molt precària, que estaven 
en una situació de treball lamentable per la seva titulació, pel servei que oferien en 
aquesta casa, pel servei que oferien al ciutadà i hem cregut convenient que això s’havia 
de regularitzar. Si des de l’Administració hem de promoure un treball de qualitat, un 
treball amb dignitat, una sèrie de coses que pensem que hem de promoure, el que no 
podem fer és tenir a les persones amb titulació cobrant sous de set-cents o vuit-cents 
euros quan els tenim subcontractats i estem pagant molt més a una empresa privada. 
Evidentment que en algun d’aquests casos, a l’ajuntament li costarà una mica més, però 
aquella persona cobrarà el que li correspon realment per llei i no estarà en una situació 
precària, amb un “contracte escombraria” i deixant perdre grans professionals. Aquest 
és el motiu pel qual hi ha aquest canvi de capítol dos a capítol u. Li puc parlar de la 
Biblioteca municipal, de Cultura, de Benestar Social, li puc parlar de moltes persones 
que estaven treballant per a aquest ajuntament, que són uns bons professionals, però que 
hem cregut ètica i moralment no podien estar treballant amb “contractes escombraria” 
per empreses subcontractades que eren les que s’emportaven tot el benefici i la despesa 
generada i, en canvi, ells havien de tenir un sou que era realment una escombraria, set-
cents, vuit-cents euros... Ens semblava indigne i hem volgut valorar les persones per la 
seva capacitat de treball, per la seva titulació i per la seva aportació a l’ajuntament, en 
aquest cas, i al municipi. I això sí que ens costa una miqueta més, evidentment, però em 
sembla que estem actuant d’una forma ètica i moralment molt més correcta que la que 
feien vostès, que tenien la meitat de la plantilla d’una manera lamentable, amb uns 
contractes que avui s’anomenen “contractes escombraria”. Evidentment que no estem 
d’acord amb els pressupostos, no ho estan vostès ni nosaltres, perquè són de transició, 
una meitat els han fet vostès i els han aplicat, i l’altra meitat nosaltres. Jo li reto que 
parlem dels pressupostos del dos mil nou que aviat n’haurem de parlar.  
 
La regidora senyora CLAVERIA manifesta: permeti’m que li faci només una 
intervenció en quant aquest personal que diu vostè que nosaltres teníem en condicions 
per sota de les seves possibilitats, no sé exactament quina expressió ha utilitzat. El que 
jo preguntaria és quines places, dintre de la plantilla, estan ocupant aquestes persones 
que, segons diu vostè, tenen titulació? Perquè si estan ocupant una plaça de tècnic, em 
sembla molt correcte i, segurament, aquí hi ha l’interventor que els podrà informar dels 
sous que tenia tot el personal. No ho discuteixo, però segurament tots els que estan com 
a administratius o auxiliars administratius tenen el sou que correspon en aquesta 
plantilla. No el sou que correspon, potser, a un llicenciat en Dret que, evidentment, no 
és necessari ser llicenciat en Dret per ser auxiliar administratiu, i vostè sap molt bé que 
hi ha persones que opten a llocs de treball a l’Administració Pública amb altes 
qualificacions i graduacions perquè pensen que el peu ja el tenen posat a dintre i, 
després, ja aniran creixent. No barregem les coses. I, després, també li demanaria que 
em digués que aquest augment que s’ha fet per dignificar aquests llocs de treball, com 
es veu reflectit en el capítol dos? Perquè com li deia abans, no només no ha baixat de 
forma similar o proporcionada, sinó que, a més, s’ha incrementat en cent mil euros més.  
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Tot seguit, pren la paraula la regidora del grup municipal ERC-EV-AM, senyora Ma 
TERESA BUIGUES i exposa: és cert que no són els pressupostos que voldríem o que 
voldria. És cert que hi ha coses a millorar, però també és cert que hi ha maneres molt 
diferents de veure la plantilla, en aquest cas, d’un ajuntament. Hi ha maneres 
d’amortitzar llocs de treball i cobrir-los amb contractes “basura”. I els hi posaré un 
exemple: dues persones a la policia contractades amb una empresa, on quaranta hores de 
cada persona es paguen, aproximadament, set-cents euros i a l’empresa se li paga quatre 
mil i escaig cada mes. Evidentment, nosaltres això ho volem canviar i ho volem canviar 
a les diferents àrees de l’ajuntament perquè cada vegada, d’això se’n va fent, mica en 
mica, un ús que acaba convertint-se en un abús i els treballadors han d’estar en les 
millors condicions, han de tenir opció a un lloc de treball digne, tant en condicions de 
treball com en condicions econòmiques. No podem oblidar que estan donant un servei 
al públic i que, per tant, si volem que aquest servei funcioni bé, els treballadors han de 
treballar bé i han de cobrar dignament. I aquí hi ha la diferència, sí que volem ampliar el 
capítol u, sí que volem convocar places de treballadors de manera digna, en quant a sou 
i condicions de treball. I aquí sí que hi ha diferències: vostès estaven fent contractes 
“escombraria” i tenien personal atenent al públic amb unes condicions penoses, i això, 
mica en mica, ho anem acabant. L’any que ve haurem de fer un esforç més gran perquè 
aquest poble creix, necessita més serveis i s’han de donar i en bones condicions. I no 
s’han de donar a través d’empreses prestamistes, s’han de fer les coses com cal, s’han 
de fer concursos i la gent ha d’entrar com cal. I les empreses que donen aquest tipus de 
servei, que ho donin a l’empresa privada, però no a l’ajuntament de les Franqueses. 
 
El regidor senyor GONTÁN diu: no és que vulgui matisar res del que ha dit la Teresa, 
que ha estat esplèndid, però només afegir que estudis de Comissions Obreres i UGT 
demostren que externalitzar serveis a l’Administració Pública li surt més cara a 
l’Administració Pública que contractar-los directament. Per tant, aquest canvi que 
nosaltres demanàvem i que sabíem que el govern estava disposat, s’està produint, poc a 
poc, però s’està produint. Jo només li he demanat el torn perquè bàsicament als torns 
anteriors hem clarificat preguntes, però volia definir perquè i com votarem. Miri, pel 
que sembla, a cap dels que estem aquí ens agraden aquests pressupostos, són els que hi 
ha, però nosaltres, com a Els Verds, no ens podem fer co-responsables d’uns 
pressupostos que no ens agraden, creiem que haurien de ser més agosarats, trencar amb 
el passat, el govern té les seves raons per fer-ho i les considerem i, per això, ens 
abstindrem a la votació. Desitgem que els pressupostos del dos mil nou, tal i com s’han 
compromès aquí, siguin més valents, més d’esquerres, si és que això es pot dir, i, 
evidentment, el futur de les Franqueses depèn d’uns bons pressupostos i, sobretot, d’uns 
bons professionals.     
 
Pren la paraula el regidor del grup municipal PP, senyor JOSEP BADIA i exposa: 
aquests pressupostos es van passar tres vegades per Ple. Jo, com ja sabeu, no els vaig 
votar en contra per moltes raons, només en diré unes quantes perquè no fa falta. Resulta 
que l’equip de govern que hi havia abans, l’any dos mil dos va demanar un crèdit d’un 
milió dos-cents mil euros a pagar en vint anys. Què vol dir això? Que s’acabarà de 
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pagar al dos mil vint-i-dos. Al dos mil tres va demanar un altre crèdit de dos milions 
d’euros, a pagar en vint anys i que l’acabarem de pagar al dos mil vint-i-tres. Al dos mil 
tres tornen a demanar dos milions set-cents mil euros a pagar en vint anys, que 
l’acabarem de pagar al dos mil vint-i-tres. Al dos mil quatre tornen a demanar un altre 
crèdit de dos milions d’euros dos-cents cinquanta-set mil, a pagar en vint anys, que 
l’acabarem de pagar al dos mil vint-i-quatre. I al dos mil cinc vam demanar un de vuit-
cents vint-i-tres mil, a dotze anys, que l’acabarem de pagar al dos mil disset. Un 
endeutament de dotze milions d’euros.  
 
El Senyor ALCALDE manifesta: per això quan la senyora Núria Claveria em deia que 
el capítol d’inversions ha baixat gairebé el cinquanta per cent, és clar, és que vostès 
tenien previst en el seu pressupost un milió tres-cents mil euros, és a dir, dos-cents 
milions de les antigues pessetes per al Teatre Auditori i nosaltres hem decidit que, en 
aquest exercici, pagarem, perquè la Llei així ens ho permet, perquè si poguéssim pagar 
menys també pagaríem menys, però d’aquesta obra que vostès van programar i que  
semblava que algunes coses havien de canviar, com ja està succeint, pagarem només 
set-cents mil euros. Els sis-cents mil euros de diferència, els cent milions de les antigues 
pessetes, que baixen de les inversions perquè hem decidit que no ens els gastarem aquí, 
potser hem de dignificar altres coses, com la situació del personal, la policia, la 
regidoria de pagesia, els temes de participació que s’estan endegant... Aquesta és la 
nostra decisió, és la nostra política. Ja sé que no és la seva, ja sé que no hi estarem 
d’acord, però hem decidit que no pagarem aquest milió tres-cents mil euros perquè ens 
sembla excessiu incloure-ho en aquest exercici, i ho invertirem en coses que creiem que 
van molt més en benefici de les persones.  
  
La regidora senyora CLAVERIA manifesta: senyor Ribalta, evidentment vostès tenen el 
seu estil i nosaltres tenim el nostre, jo només li feia l’apreciació que entenc que amb 
ingressos corrents s’han de cobrir les despeses corrents, i no amb crèdits o partides 
destinades al finançament d’immobles o d’inversions. Ho entén? I, després, comentar 
només una cosa a la senyora Teresa Buigues, ha fet un comentari que a mi, francament, 
no m’ha agradat gens i és que han volgut que la ciutadania de les Franqueses estigués 
atesa de bona manera i no de mala manera com ha estat atesa fins ara perquè el personal 
no estava degudament reconegut, etc, ha vingut a dir això. Jo li he de recordar a la 
senyora Buigues que el Servei d’Atenció a la Ciutadania, el SAC, és la primera pantalla 
que qualsevol ciutadà o ciutadana de les Franqueses veu quan arriba a l’ajuntament és 
del millor que hi ha, com a mínim, a la comarca. Per tant, li agrairia que, com a mínim, 
acceptés que el personal està degudament preparat, degudament qualificat i degudament 
retribuït, està donant un servei d’atenció de qualitat molt alta a tota la ciutadania de les 
Franqueses.  
  
Tot seguit, la regidora senyora BUIGUES diu: a veure, res més lluny ni en la meva 
intervenció passada ni en una present ni en una futura que posar en dubte la vàlua de les 
persones que treballen o que donen servei a l’Ajuntament de les Franqueses, en 
qualsevol servei. Jo no parlo de les persones, parlo de la seva condició de treball. Per 
exemple, per no esmentar d’altres, les dues persones que deia que treballen a la policia. 
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A la policia, com la resta de personal laboral o funcionari d’aquest ajuntament, tenen un 
horari. Aquestes persones per molt menys diners treballen tres hores més cada setmana, 
i per aquestes persones paguem bastant més que si fossin fixos de plantilla, perquè es 
paga a una empresa privada que fa benefici traficant amb el treball de la gent. És això el 
que dic. De cap manera poso en dubte la vàlua de les persones que estan fent una 
atenció al ciutadà en aquest ajuntament, no posi a la meva boca paraules que mai a la 
vida diria. Del que parlo és de les condicions de treball i de les condicions retributives, 
no de què aquestes persones facin una mala gestió o facin una mala atenció. Res més 
lluny. Mai em sentiran una cosa semblant.  
  
El Senyor ALCALDE exposa: jo penso que ja han tingut oportunitat d’exposar els 
diferents punts de vista i que hi ha hagut temps suficient i necessari, més del que ens 
marca el Reglament Orgànic. 
 
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 la regidora senyora Ma TERESA BUIGUES del grup 
municipal ERC-EV-AM, set vots en contra dels regidors del grup municipal CiU, dues 
abstencions del regidor senyor FERRAN JIMÉNEZ del grup municipal CiU i del 
regidor senyor FERRAN GONTÁN del grup municipal ERC-EV-AM, i per tant, amb el 
quòrum legal. 
 
 
9.- PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ 
SOBRE LES PERSONES EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA.- El senyor 
SECRETARI dóna lectura de la moció: 
 
“La defensa de l’Estat del Benestar i la millora de la protecció social de les persones ha 
de ser un actiu de l’acció política del Govern de Catalunya i de la societat. Ho ha de ser 
per raó de justícia i solidaritat amb aquells que per edat o per altres circumstàncies es 
troben en situació de desavantatge o tenen més dificultats per progressar, però també ho 
són per raons de cohesió social i de cohesió nacional.  
 
El Govern de la Generalitat, des de la seva restitució l’any 1980, ha apostat sempre de 
manera clara per les polítiques socials, com una garantia d’un projecte de país de 
progrés, equitatiu i avançat. Les necessitats, però, han anat evolucionant. 
 
Així, una de les necessitats que la societat catalana reclama que assumeixin els poders 
públics és el desenvolupament d’una política ambiciosa de suport a les persones amb 
dependència.  
 
La dependència constitueix un risc social que, malgrat que és més freqüent trobar-lo en 
les persones grans, es pot donar en totes les edats i situacions. Els col·lectius de 
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persones que necessiten suport per a una vida autònoma són persones grans, 
discapacitades i amb problemes de salut mental. 
 
Estem davant d’un repte social i sanitari que requereix d’una forta inversió econòmica. 
Però també, davant d’una exigència de dret que afecta els fonaments més profunds 
d’una societat que pretén basar-se en els principis de l’estat social de dret. 
 
En aquest sentit, i tot i que l’Estatut atorga a la Generalitat les competències exclusives 
en matèria de les polítiques socials, des del Govern de l’Estat s’ha impulsat l’aprovació 
de la Llei estatal de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en 
situació de dependència. 
 
Malgrat les afectacions competencials i les limitacions econòmiques que, al nostre 
entendre té aquesta llei, la seva aplicació, que en la seva major part correspon a la 
Generalitat, juntament a la nova Llei catalana de Serveis Socials hauria de permetre 
bastir un veritable model català de protecció a la dependència. 
 
El desenvolupament de la Llei estatal de la Dependència té deficiències importants que 
cal corregir immediatament per evitar que les expectatives generades en molts catalans i 
catalanes es vegin frustrades.  
 
A dia d’avui, són molt poques les persones que han rebut ja algun servei o prestació en 
aplicació de la Llei espanyola de la Dependència en comparació amb el gran nombre de 
catalans que ho han sol·licitat i als quals ja els ha estat acceptada la seva sol·licitud. 
 
Paral·lelament, cal dir que els ajuntaments i els consells comarcals del nostre país s’han 
vist desbordats a l’hora de complir amb les funcions que la Llei de promoció de 
l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència els atorga, cosa 
que provoca un alentiment molt important dels tràmits per a la recepció de les diferents 
prestacions. 
 
Per tot això demanem al ple l’aprovació dels següents 
 
ACORDS: 
 
PRIMER.- Reclamar al Govern de la Generalitat un Pla d’Actuació urgent amb els 
ajuntaments i consells comarcals per dotar-los del suport necessari per atendre 
adequadament el desplegament de la Llei estatal 39/2006, del 14 de desembre, de 
promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència. 
 
SEGON.- Instar el Govern de la Generalitat a què aprovi immediatament el Decret de 
la Cartera de Serveis Socials, segons el que preveu la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de 
Serveis Socials. 
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TERCER.- Instar el Govern de la Generalitat a què desenvolupi el propi model català 
de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones amb dependència i, atès 
que la Generalitat té competència exclusiva en l’àmbit del serveis socials, garantir que 
els recursos que provenen de la Llei estatal 39/2006, del 14 de desembre, de promoció 
de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència es destinin 
a finançar els serveis i prestacions que disposi la Cartera de Serveis Socials de 
Catalunya en el marc del model propi de promoció de l’autonomia personal i protecció 
de la dependència. 
 
QUART.- Instar el Govern de la Generalitat a què negociï amb el Govern de l’Estat el 
finançament necessari en el conveni bilateral previst en la Llei estatal per tal que tingui 
en compte el cost de la vida i el cost dels serveis socials a Catalunya i d’aquesta 
manera no es discrimini les persones beneficiàries i les seves famílies. 
 
CINQUÈ.- Instar el Govern de la Generalitat a què compleixi els terminis previstos a 
la Llei estatal de valoració de la situació de la dependència i d’elaboració i acord del 
Pla Individual d’Atenció (PIA) augmentant, si cal els recursos i els mitjans humans 
destinats a aquestes tasques. 
 
SISÈ.– Instar el Govern de la Generalitat a què revisi el quadre d’incompatibilitats 
fixat pel Departament d’Acció Social i Ciutadania i, de manera especial, que permeti a 
tots els perceptors de prestacions o serveis vinculats a la Llei, excepte els de caràcter 
residencial, la percepció dels ajuts vinculats al Programa Viure en família. 
 
SETÈ.- Instar el Govern de la Generalitat a què equipari l’import màxim de la 
prestació econòmica vinculada a una residència a l’import que estableixi per a cada 
tipologia de dependència l’Acord de Col·laboració per a l’Acolliment residencial en 
centres col·laboradors, concertats, propis de l’ICASS donats a gestió i l’atenció en 
centres de dia de gent gran, que es signi entre el Departament d’Acció Social i 
Ciutadania amb el sector representatiu d’aquest àmbit a partir d’aquest any 2008, com 
a renovació de l’Acord 2006-2007. 
 
VUITÈ.- Instar el Govern de la Generalitat a què garanteixi que la prestació vinculada 
a residència es concedeixi a tothom en condicions d’igualtat en funció de la seva 
dependència i de la seva situació econòmica, amb independència de si en el moment de 
la resolució la persona beneficiària ocupa una plaça en un residència privada 
col·laboradora o concertada, o en una residència privada.  
 
NOVÈ.- Instar el Govern de la Generalitat a què garanteixi que la totalitat dels 
recursos que aporti per complementar les prestació d’atenció a les persones amb 
dependència en aplicació de la Llei estatal tingui el caràcter de dret subjectiu. 
 
DESÈ.- Instar el Govern de la Generalitat a què la prestació vinculada a l’Assistència 
Personal es calculi en funció de les necessitats reals de la persona dependent” i com a 
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mínim sigui igual a l’import que se li atorgaria si tingués la prestació vinculada a 
residència. 
 
ONZÈ.- Instar el Govern de la Generalitat a què totes les prestacions i serveis acordats 
en el Pla Individual d’Atenció tinguin caràcter retroactiu des de la data de registre de 
la sol·licitud de valoració de la situació de dependència. 
 
DOTZÈ.- Instar el Govern de la Generalitat a què compleixi els seus compromisos de 
creació de places de residència assistida per a gent gran fins un mínim de 2.500 
places/any.” 
 
El Senyor RIBALTA pregunta: senyor Torné, vol defensar la moció? Senyora Colomé? 
  
La regidora del grup municipal CiU, senyora ROSA COLOMÉ exposa: quan es va 
elaborar aquesta Llei, es van crear unes expectatives molt bones per a la gent que tenien 
alguna persona dependent a casa seva, tant fos per portar-la a una residència com per 
poder tenir una persona a casa seva que la cuidés. Això s’havia de desenvolupar en 
quatre mesos, un cop es presentava la sol·licitud. Hi ha persones que fa més d’un any 
que encara no han estat revisades, moltes persones. Concretament, al municipi no sé 
quantes n’hi ha, però, en definitiva, n’hi ha moltes i, per això, nosaltres hem optat per 
presentar aquesta proposta perquè el Govern de la Generalitat hi posi mans i el procés 
pugui anar més ràpid.  
  
El Senyor ALCALDE manifesta: molt bé. Llàstima que han fet una mica tard perquè no 
sé si va ser abans d’ahir que la Generalitat ja va destinar cent cinquanta milions d’euros 
per posar en marxa aquesta Llei. De totes maneres, d’una banda, me n’alegro que 
presentin aquesta proposició, però, de l’altra, em sembla que hi ha una mica de 
demagògia per part del seu grup polític al presentar aquesta moció. Ara resulta que la 
Generalitat se n’ha d’ocupar. Si durant vint-i-tres anys, la Generalitat governada per 
CiU no s’ha enrecordat mai, que ara vulguin que la Generalitat s’enrecordi d’una cosa 
que vostès no han demanat mai a la Generalitat fins que hi ha hagut un govern 
socialista... Em sembla que estan jugant amb la dependència de les persones només per 
interessos polítics d’ara governen uns i ara governen uns altres. El que jo els hi volia 
explicar és que la Llei de la Dependència va entrar en vigor l’any dos mil set, que tenia 
un període d’aplicació de vuit anys i unes partides pressupostàries per portar-la a terme 
durant vuit anys, per això m’estranya que digui les coses que diu perquè potser no 
coneixen el contingut de la Llei. La senyora Rosa Colomé ha parlat de quatre mesos. La 
Llei de Dependència ha estat anomenada la “quarta pota” de l’Estat de Benestar. És com 
si m’estigués dient que hem d’implantar un sistema com el que en aquests moments 
tenim de la Seguretat Social però ho hem de fer en quatre mesos. A veure, evidentment, 
té raó en una part, hi ha molts sectors de la població als quals no s’està arribant. La 
regidora de Serveis Socials us pot explicar el treball que s’està fent des d’aquest 
ajuntament i jo penso que molt gustosament li explicarà, perquè no estem desatenent en 
absolut aquest col·lectiu i des de l’ajuntament estem lluitant per atendre’l així com 
també estem lluitant amb Administracions superiors, com és la Generalitat de Catalunya 
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i el Govern Central, perquè es facin càrrec d’aquestes persones. Jo només li deia que 
havien fet tard perquè no sé si va ser abans d’ahir o fa tres dies que la Generalitat va 
aprovar una partida de cent cinquanta milions d’euros. Nosaltres considerem oportú no 
votar a favor d’aquesta proposició perquè ens sembla d’oportunisme polític utilitzar 
aquest col·lectiu social. Ens sembla que políticament han de ser una mica més 
responsables i seriosos. El treball s’ha de fer en el carrer, hi ha treballs que aquí al Ple 
no porten enlloc. Dic això perquè, evidentment, progressos socials com la Llei de la 
Dependència que va aprovar el Partit Socialista Obrer Espanyol ara fa poc més d’un 
any, em sembla que són progressos històrics que transformen la societat, que la milloren 
i són un pas endavant. Em sembla que són progressos que els partits de la dreta mai han 
considerat. Mai s’ha considerat, per exemple, des de Convergència i Unió a la 
Generalitat de Catalunya durant vint-i-tres anys pensar en aquest col·lectiu i ara que s’hi 
pensa, em sembla d’un gran cinisme i d’un gran oportunisme polític. Per aquest motiu, 
hi votarem en contra.    
  
Tot seguit, pren la paraula el regidor del grup municipal de CiU, senyor FERRAN 
JIMÉNEZ i exposa: li vull recordar que encapçalat per CiU, però per propostes d’Unió 
Democràtica, fa molts anys que a Madrid s’està lluitant per aquest tema. Ha estat el 
primer grup parlamentari que ha lluitat i ha fet propostes en aquest sentit. Per tant, aquí 
no puc estar d’acord amb vostè quan diu que Convergència i Unió no té una motivació 
per aquestes persones. Aquestes reclamacions que fem, benvinguda l’aprovació que s’ha 
fet aquests darrers dies, però el que pot propiciar és que vinguin més recursos perquè 
amb aquests recursos que s’han aprovat tampoc en tenim suficients. Per tant, sí que hem 
de manifestar que encara no és suficient la dotació que s’ha fet. I en honor a la veritat, 
hauria de reconèixer això que li estic dient, que el primer grup parlamentari que va fer 
aquesta menció al Congrés dels Diputats de Madrid va ser CiU, a proposta d’Unió 
Democràtica.   
  
La regidora senyora COLOMÉ diu: més o menys, li volia dir el mateix que ha dit el 
senyor Ferran. La Llei, en tot cas, l’ha de fer l’Estat, i la Generalitat l’ha de complir. 
Vull dir que encara que governés Convergència a la Generalitat, és a l’Estat a qui s’ha 
de proposar.  
  
Tot seguit, pren la paraula el regidor del grup municipal ERC-EV-AM, senyor 
FERRAN GONTÁN i manifesta: jo, sincerament, escoltant el debat, cal dir-ho, perquè 
el públic no ho sap,  que abans dels Plens hi ha unes comissions informatives on 
teòricament s’expliquen aquestes coses. Jo vaig demanar explicació d’aquesta moció i 
no se’m va explicar massa, per no dir gairebé gens. Dit això, senyor Torné, jo ho feia 
amb tota la bona fe del món, avui he aprofitat i he escoltat arguments. A mi em sembla 
bé aquesta moció, correcta, però també els hi diré que sembla un brindis al sol, com 
d’altres. Un brindis al sol en el sentit que “instar a la Generalitat... instar a la 
Generalitat...”. Evidentment, s’ha de fer així, però potser el que caldria és que el seu 
grup polític parlamentari donés recolzament al govern de la Generalitat enlloc d’anar 
intentant posar pals a les rodes. Està molt bé fer mocions, de fet, apareixerà alguna més. 
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Perdó, proposicions, formalment seria una proposició. Però més que això, cal ajudar al 
Govern perquè tiri endavant això, sigui qui sigui qui governi.  
  
La regidora senyora COLOMÉ diu: jo no he volgut dir que Benestar de les Franqueses 
no se’n preocupés. Això jo no ho he dit, sé que la regidora fa gestions però no he volgut 
dir que l’ajuntament no se’n preocupés.  
 
Sotmesa a votació la moció, és rebutjada per vuit vots a favor dels regidors del grup 
municipal CiU, vuit vots en contra dels regidors dels grups municipals PSC-PM, PP i la 
regidora senyora Ma TERESA BUIGUES del grup municipal ERC-EV-AM, i una 
abstenció del regidor senyor FERRAN GONTÁN del grup municipal ERC-EV-AM i, 
per tant, amb el quòrum legal.  
 
  
El Senyor ALCALDE manifesta: em sembla que és un tema de prou importància, de 
prou calat social perquè en parlem més. No portem aquí al Ple ara CiU presenta una 
moció... Jo li demanaria, senyor Torné, que si vol en parlem, arribem a un acord, ho 
deixem sobre la taula i ho portem aviat. Em sembla que no hem de polititzar aquests 
temes, hem de tenir una voluntat de treballar conjuntament.  
 
El regidor senyor TORNÉ replica: no s’ha de polititzar, el que passa és que cal tenir en 
compte que aquesta moció fa moltes setmanes que està presentada i vostè no ha volgut 
parlar-ne. Si vostè, que és l’Alcalde, en vol parlar, truca al grup que l’ha presentat i en 
parlen. A partir d’aquí, no digui això quan s’està votant i les votacions no li van bé.  
 
El Senyor ALCALDE contrareplica: no és veritat, perquè hem tingut moltes 
comissions informatives de Ple per parlar-ne i vostè no ha dit res del tema. Era vostè 
qui havia de defensar la proposta. 
 
El regidor senyor GONTÁN diu: de veritat, cues de pansa perquè recordo haver 
presentat mocions, ja no parlem de les que no ens va deixar passar a Ple, no parlem 
d’aquestes, però de les que s’han passat a Ple i li hem demanat diàleg n’hem tingut 
només a una, a l’últim Ple del seu govern, a petició del senyor Badia. No s’oblidi del 
que ha fet vostè.  
 
El Senyor ALCALDE diu: com que veig que no vol diàleg, tornem a repetir la votació.  
 
Sotmesa a votació la moció, és rebutjada per vuit vots a favor dels regidors del grup 
municipal CiU, vuit vots en contra dels regidors dels grups municipals PSC-PM, PP i la 
regidora senyora Ma TERESA BUIGUES del grup municipal ERC-EV-AM, i una 
abstenció del regidor senyor FERRAN GONTÁN del grup municipal ERC-EV-AM i, 
per tant, amb el quòrum legal.  
 
 
 



Ple 29 05 08 – pàg. 49 

10.- PRECS, PREGUNTES I PROPOSICIONS.- 
 
El Senyor ALCALDE manifesta: recordo a tots els regidors del Consistori que 
disposen d’una intervenció de cinc minuts per fer les preguntes que creguin pertinents. 
El senyor Gontán diu que tenen una moció a presentar per urgència que li lliura al 
secretari. És una moció que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana-Els 
Verds. Vol defensar aquesta moció? 
 
Pren la paraula el regidor del grup municipal ERC-EV-AM, senyor FERRAN 
GONTÁN i manifesta: parlo una mica de la moció, de la seva urgència. En aquesta 
moció es demana que les Franqueses sigui zona lliure de transgènics. Després 
explicaré el problema dels transgènics. 
 
El Senyor ALCALDE diu: perdó, el secretari hauria de llegir la moció per, després, 
poder defensar la urgència. 
 
“Moció al Ple de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès per a la declaració de les 
Franqueses del Vallès com a zona lliure d’organismes modificats genèticament 
 
Ferran Gontán Ferrer, regidor del grup municipal d’ERC-Els Verds i en nom del partit 
polític Els Verds del Vallès Oriental 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
Els organismes modificats genèticament (OMG), en agricultura i alimentació, són 
avenços tecnològics dels quals es desconeix l’afectació en la salut humana, l’animal i 
el medi ambient. 
 
En els darrers anys, s’han donat a conèixer suficients estudis científics i experiències 
que alerten dels riscos sanitaris i ambientals dels aliments i cultius genèticament 
modificats. L’experiència de l’únic cultiu transgènic Catalunya (el panís o blat de 
moro) ha generat, des de la seva autorització, irresolubles conflictes d’incompatibilitat 
amb l’agricultura i ramaderia tradicional i ecològica, així com en el camp dels 
elaborats alimentaris.  
 
L’extensió dels cultius modificats genèticament posen en qüestió el dret dels pagesos a 
practicar una agricultura i una ramaderia tradicional i ecològica, el dret dels 
elaboradors alimentaris a realitzar una producció lliure d’aquests organismes i el dret 
dels consumidors a escollir productes ecològics i sense OGMs. 
 
La normativa d’etiquetatge vigent no permet diferenciar als consumidors els aliments 
que incorporen components produïts mitjançant la utilització d’OMGs, com ara els 
làctics, els ous i la carn. 
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El cultiu de panís modificat genèticament a Catalunya, s’ha mostrat com un factor 
d’erosió genètica de la biodiversitat cultivada, posant en perill el manteniment del 
patrimoni cultural i alimentari que s’expressa les varietats pròpies del país. 
 
Els OMGs estan suposant un avanç cap a la privatització del patrimoni agroambiental i 
cap a la dependència dels pagesos, consumidors i dels Pobles en matèria de llavors i 
alimentació, i tenint en compte els diferents estats, regions i municipis de la UE i de 
tot el món que han adoptat mesures per aturar el cultiu d’OMGs en el seu territori, 
entre els que s’hi compta França, Suïssa, Alemanya, Àustria o les mateixes Illes 
Balears. 
 
Tenint en compte la precipitació amb la que l’Estat espanyol va transposar la directiva 
2001/18/CE, de 12 de març, i donades les noves informacions i successos dels últims 
anys, i considerant que la normativa vigent que en regula l’ús, alliberació voluntària i 
comercialització no ha estat eficaç en allò que pretenia, com tampoc els sistemes de 
control establerts. 
 
Atesa la superfície que es destina a Catalunya al cultiu de productes modificats 
genèticament, molt superior que a la resta d’estats de la Unió Europea, i tenint en 
compte, les mancances d’investigació independent i interdisciplinar sobre els efectes 
dels cultius i aliments modificats genèticament, així com l’escassa transparència i 
participació social en la política d’investigació pública en aquesta matèria. 
 
Considerant la pagesia no transgènica i les varietats tradicionals com elements capaços 
de donar valor afegit a la producció alimentària com a país, com també la inexistent 
necessitat tècnica, social o política de l’adopció de la tecnologia transgènica per a la 
producció agroalimentària. 
 
Atenent al principi de precaució reconegut per la normativa i la jurisprudència vigent, i 
per tal de salvaguardar la biodiversitat, es considera que fins que no se’n demostri la 
innocuïtat tant dels conreus com en la cadena alimentària és prudent aturar-ne el seu 
cultiu.  
 
Recollint la inquietud de la societat, des de pagesos, científics, consumidors i del 
conjunt de la societat catalana, 
 
Demanem al Ple de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès l’adopció dels següents 
acords: 
 

1. La declaració de les Franqueses del Vallès com a Zona Lliure de Transgènics. 
2. Que farà tot el possible per assolir aquest objectiu mitjançant campanyes de 

sensibilització i a través de totes les eines de que disposi. En aquest sentit, es 
compromet a promoure en els menjadors escolars del seu àmbit territorial una 
dieta lliure d’aliments modificats genèticament i provinents de l’agricultura 
ecològica. 
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3. Que s’oposa a l’acceptació de nivells de contaminació inevitable de 
transgènics, així com a l’etiquetatge dels productes agroalimentaris que no 
informin de la presència d’OMG en qualsevol quantitat, no tan sols quan és 
superior al 0,9%. 

4. Demanar al Govern de la Generalitat de Catalunya que iniciï els tràmits 
normatius necessaris per declarar Catalunya com a Zona Lliure de Transgènics, 
tal i com ho han fet més de 4.5000 municipis i més de 170 regions europees, 
entre elles les Illes Balears. 

5. Donar suport a la Iniciativa Legislativa Popular que, a Catalunya, promou la 
prohibició dels cultius transgènics, un millor etiquetatge dels aliments 
transgènics i l’investigació dels seus efectes sobre el medi, la salut i l’àmbit 
socio-econòmic, instant al Parlament i els seus diputats a la seva aprovació. 

6. Sol·licita a la Generalitat que l’agroecologia i l’agricultura ecològica siguin 
declarades com a pràctiques d’interès públic i se’n prioritzi el seu 
desenvolupament. 

7. Sol·licita a la Generalitat l’aturada de la investigació pública en cultius 
transgènics i el recolzament de la investigació agroecològica. 

8. Es solidaritza amb el pagès balaguerí, Josep Pàmies, condemnat a sis mesos de 
presó, per la participació en una protesta pel transgènic BT176 en 2003 i, que 
dos anys més tard va acabar sent prohibit pels mateixos efectes negatius que es 
denunciaven en aquella acció. 

9. Es compromet a fer arribar per correu certificat aquesta resolució al Conseller 
d’Agricultura, Acció Rural i Alimentació, al Conseller de Medi Ambient i al 
President del Parlament de Catalunya.” 

 
El Senyor ALCALDE manifesta: voldríem que el senyor Gontán ens expliqués el 
motiu de la urgència d’aquesta moció. 
 
El regidor senyor GONTÁN diu: la urgència ve per un mal procediment de forma per 
part del regidor que parla, presentant-la a la comissió informativa a títol individual en 
comptes de fer-ho a títol de grup municipal. Va ser un error i caldria esmenar-ho i per 
això ho esmenem. Cal agrair la manera d’entendre-ho per part de la companya del 
grup municipal. La urgència ve, com diu la pròpia moció, en què hi ha un procés de 
portar a terme una iniciativa legislativa popular, amb una recollida de signatures, que 
finalitza al juliol i, per tant, abans del proper Ple del juliol a les Franqueses. Per tant, la 
urgència rau en el fet que aquesta moció acompanyés totes les signatures que es 
portaran a la Generalitat. Bàsicament, aquesta és la urgència perquè, en cas contrari, 
podríem haver esperat al proper Ple, però abans del juliol hauria d’estar al Parlament. 
 
El Senyor ALCALDE diu: la justificació del senyor Gontán és, doncs, que ha 
d’acompanyar totes aquestes signatures a la Generalitat.  
 
Tot seguit, pren la paraula el regidor del grup municipal CiU, senyor MARTÍ ROSÀS 
i manifesta: podríem esperar a la propera setmana que hi ha un Ple, parlar-ne tots els 
grups i debatre-la?  
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El regidor senyor GONTÁN diu. jo no en tinc cap problema, però no és competència 
meva.  
 
El Senyor ALCALDE diu: li recordo que en el cas hipotètic, tal i com jo li he 
anunciat, en què la propera setmana realitzarem un Ple de caràcter extraordinari en el 
qual no està previst acceptar mocions. Per tant, si es vol llegir amb calma la moció... A 
veure, aquesta proposició es va presentar la setmana passada, dijous passat, a la 
comissió informativa de Ple i, per tant, jo ja en tenia coneixement perquè es va 
presentar en aquell moment. Com a President, la vaig desestimar per una qüestió de 
forma. Bé, de fet, al final la va retirar. Aleshores, el senyor Gontán s’ha adreçat a mi, 
com a Alcalde del municipi, per dir-me que hi havia una certa urgència, pel motiu que 
ha justificat ara i nosaltres coneixem en contingut. Coneixem el contingut de manera 
que, a més, demanem fer una modificació en els punts que demanen.  
 
El regidor senyor ROSÀS replica: és un Ple extraordinari i pot passar, és una potestat 
que vostè té.  
 
El Senyor ALCALDE contrareplica: sí, però al Ple de la propera setmana no en 
parlarem d’això. 
 
Sotmesa a votació la urgència de la moció, és acceptada per vuit vots a favor dels 
regidors dels grups municipals PSC-PM, ERC-EV i PP, vuit abstencions dels regidors 
dels grups municipals CiU i, per tant, amb el quòrum legal. 
 
El Senyor ALCALDE diu: ara podem passar a debatre la moció pròpiament dita.  
 
El regidor senyor GONTÁN exposa: quin problema hi ha amb els transgènics? Què és 
un transgènic? Un transgènic és un animal o vegetal alterat genèticament. Què vol dir 
això? Que s’altera la seva cadena d’ADN. Què passa amb això? Bàsicament, hi ha dos 
conceptes importants: un és de salut, que les empreses que ho estan portant a terme no 
ho garanteixen, perquè no hi ha el temps suficient ni les proves suficients que 
garanteixin que són innocus per a l’ésser humà. Exemple: s’estan alterant llavors de 
blat amb ADN de granota, per dir-ho d’alguna manera i, per tant, s’està alterant el 
procés biològic normal de creixement. El segon raonament és econòmic. Aquestes 
empreses que ho fan, i podem anomenar unes quantes, Pioneer, el grup Novartis on hi 
ha Sandoz, estan investigant amb llavors de tal manera que poden aconseguir que una 
llavor no serveixi per a l’any següent, amb la qual cosa quan els pagesos hagin d’anar 
a comprar les llavors, hauran d’anar a aquestes empreses, amb la qual cosa tenen 
controlat el mercat alimentari. Però, a més, estan fent modificacions genètiques que 
afecten agricultura que no és transgènica. I ens podem trobar amb coses surrealistes 
com, per exemple, que et venen la llavor però, a més, els has de comprar un esprai  
perquè aquella llavor creixi perquè sinó tampoc creix. Això està provocant a països 
subdesenvolupats coses tant greus com, per exemple, que tenim molt poca soja que no 
sigui transgènica. Països que subsisteixen de l’arròs, se’ls està obligant a incentivar, 
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per part de governs corruptes d’Estats Units i d’altres països europeus, a què gastin. El 
primer any se’ls hi dóna gratuïtament la llavor, el segon any se’ls hi cobra un preu 
simbòlic i quan ja està tot escampat, aleshores se’ls hi cobra molts calers per la compra 
de la llavor de l’arròs. Darrera d’això, no sé si heu sentit parlar del problema del blat 
de moro, també hi és aquest problema, a part del bio-combustible. A Espanya no 
queda blat de moro que no sigui transgènic. És molt greu, però no queda blat de moro 
que no sigui transgènic. Si afegim que moltes d’aquestes llavors serveixen de menjar 
per als animals, volem dir que els animals també són transgènics. El problema que 
s’afegeix és, doncs, que quan t’arriba un producte a la botiga, en aquests moments, a 
l’Estat espanyol no es pot identificar si porta transgènic o no, implicant que els 
consumidors no tenen opció i, per tant, tots els consumidors estem en indefensió. Cal 
afegir que Catalunya que és la zona d’Europa amb més cultius transgènics, per tant, 
ens trobem davant d’una dificultat. Voldria afegir, ja per acabar, per a qui pugui estar-
hi interessat, que el dia catorze, al restaurant Anònims, em sembla recordar que a les 
sis de la tarda, hi ha una xerrada del Josep Pàmies, que és un agricultor de Balaguer 
que ha lluitat molt contra els transgènics i està especialitzat en el cultiu d’una planta 
natural que ajuda a les persones diabètiques i s’ha demostrat que, fins i tot, redueixen 
el tractament d’insulina. Per tant, aquesta és la raó per la qual portem aquesta moció al 
Ple. En definitiva, aquesta és la moció que portem a Ple i, en tot cas, si especifiquen la 
modificació que pretenen, jo miraré les possibles alternatives.  
 
El Senyor ALCALDE manifesta: jo volia especificar el sentit del vot del Partit dels 
Socialistes de Catalunya i dels regidors de l’equip de govern en el sentit de què no 
estem al cent per cent a favor de tot el contingut de la moció que ara es presenta, però 
si considerem que hi ha unes mancances legislatives al respecte i, per tant, és 
important que en el nostre país es reguli d’una manera molt més clara i més 
contundent. Considerem que s’ha de fer aquesta pressió a les Administracions 
superiors perquè això es porti a terme. El primer motiu pel qual estem en contra és 
perquè considerem que aquesta investigació no pot estar en mans de multinacionals ni 
d’empreses privades, com està succeint a determinats cultius a zones dels Estats Units, 
a Àsia, amb la qual cosa tots els beneficis que genera l’agricultura s’estan perdent i 
van a parar a aquestes multinacionals. Ens sembla que hi ha temes que no poden estar 
en mans privades perquè aleshores el que es fa és una especulació i s’està anant en 
contra dels que treballen la terra. Aquest és el principal motiu que, després de parlar-
ne, ens fan votar en contra. Respecte els temes de salut, considerem que les 
Administracions han de vetllar perquè no es produeixin aquestes coses que vostè ha 
anunciat. De la seva moció, volíem esmenar el punt número set, on diu “Sol·licita a la 
Generalitat l’aturada de la investigació pública en cultius transgènics...”. Nosaltres no 
volem demanar a la Generalitat l’aturada de la investigació pública, nosaltres creiem 
en la investigació pública, nosaltres creiem en l’ètica i la moral del governant. Per tant, 
creiem que la investigació pública que es pugui fer en la qüestió dels transgènics des 
de la Generalitat ha de servir pel bé comú. És a dir, jo voldria justificar la postura del 
grup socialista, no estem en contra del progrés ni de la ciència. Això ho vull deixar 
molt clar. Considerem que aquest tema ve gestionat per proporcionar beneficis a la 
humanitat, d’una forma pública, no en mans de multinacionals ni d’empreses privades. 
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I per aquest motiu, i en aquest sentit, votarem a favor si del punt número set s’elimina 
“l’aturada de la investigació pública” i es substitueix per “investigació privada”. 
 
Tot seguit, pren la paraula el regidor del grup municipal CiU, senyor FRANCESC 
TORNÉ i manifesta: només esmentar dues coses, sense entrar en el fons del debat. 
Entenem que és prou important aquesta moció com per haver-la portat al Consell de la 
Pagesia. A més, qui signa aquesta moció és la Presidenta del Consell de la Pagesia. De 
totes maneres, no hi participarem en el debat perquè entenem que una cosa amb tant 
contingut pugui passar d’aquesta manera, almenys en un poble pagès com les 
Franqueses. Si vostès que són els amants de la participació no ho fan així, 
s’equivoquen.  
 
El Senyor ALCALDE diu: en aquest sentit, li he de donar part de raó perquè el tema 
del Consell de la Pagesia és un tema que pensem... Ja ho vam dir en un principi, però 
el senyor Gontán ha defensat la urgència de la moció i hem aprovat la urgència de la 
moció. Des d’aquest punt de vista, aquesta informació arribarà al Consell de la 
Pagesia. Però hi ha hagut una situació que ha defensat el senyor Gontán i hem cregut 
convenient votar a favor i, per tant, hem votat la urgència des d’aquest punt de vista. 
 
El regidor senyor GONTÁN diu: té raó, però vull justificar-ho. No, quan té raó, té raó, 
jo no hi tinc cap problema en acceptar-ho. El motiu de no haver presentat això al 
Consell de la Pagesia i el seu regidor que va estar present, sap que vaig anunciar que 
es presentaria al Ple. Aquesta moció, evidentment, atesa la seva complexitat, no l’hem 
feta nosaltres sols, s’estava acabant d’ultimar la moció perquè quedés estructuralment 
precisa. Aquest és el motiu pel qual no va anar al Consell de la Pagesia en l’últim 
Consell de la Pagesia que, si no recordo malament, era dimarts dia vint. Per tant, no va 
arribar. És més, la moció està presentada a l’ajuntament el divendres al matí, abans de 
la comissió informativa. Entenc el seu raonament, jo no tinc cap problema per tornar a 
parlar d’això. Ara bé, no és potestat meva i és l’alcalde qui ha de valorar aquestes 
coses, si al proper Ple hi ha opció a debatre això o els temes que hem de tractar són de 
tanta densitat que ho dificultaria. Li demano al seu grup, vostè sap de transgènics 
perquè, de vegades, n’hem parlat i sap què s’està demanant, no s’està demanant cap 
barbaritat sinó que les Franqueses que, com vostè ha dit, és un municipi imminentment 
pagès, i així m’ho han fet saber pagesos, demanen això perquè tenen por del que està 
passant a altres zones de Catalunya, com al Segrià, on l’agricultura ecològica no té 
possibilitats perquè l’agricultura transgènica que s’està fent a la Franja, a l’Aragó i, 
fins i tot, dintre del Segrià, està alterant els processos biològics. Aquesta és la raó. Si 
volen, en parlem, jo no tinc cap dificultat. La urgència ja l’he explicada, però és que, a 
més, el tema dels transgènics, vostè, i em consta, el coneix tant com jo, i sap la 
dificultat que tenim. D’altra banda, per recordar i informar, encara s’està a temps per 
signar la iniciativa legislativa popular. A les Franqueses hi ha un lloc, em sembla que 
és El Cabàs, a la carretera de Ribes, davant de l’estació, sinó a la botiga que té El 
Cabàs a Granollers, i el Racó Ecològic també a Granollers, un està al carrer Enginyers 
o Indústria i l’altre està al carrer Roger de Flor. Per tant, qui tingui interès, pot anar 
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allà a signar. Tot i que s’està a punt d’arribar a les cinc mil i escaig signatures, que són 
les necessàries, estaria bé.  
 
El Senyor ALCALDE pregunta: s’admet el canvi “d’investigació pública” per 
“investigació privada”? 
 
El regidor senyor GONTÁN diu: fèiem una proposta que era “Sol·licitar a la 
Generalitat de Catalunya que no permeti a Catalunya la investigació privada en cultius 
transgènics i que recolzi i incentivi la investigació agroecològica”.  
 
El Senyor ALCALDE pregunta: podríem posar la investigació en benefici d’empreses 
privades? Ho dic perquè no ens agrada anar en contra del concepte d’investigació ni de 
progrés científic i, per tant, des d’aquest punt de vista, no ens agradaria que això 
resultés malentès.  
 
El regidor senyor GONTÁN diu: sol·licitar a la Generalitat de Catalunya que no 
permeti a Catalunya la investigació en cultius transgènics en benefici d’empreses 
privades i que recolzi i incentivi la investigació agroecològica. Així? 
 
El Senyor ALCALDE manifesta: molt bé, passem a votació de la moció presentada 
per Esquerra Republicana-Els Verds. 
 
Sotmesa a votació la moció, és aprovada per deu vots a favor dels regidors dels grups 
municipals PSC-PM, ERC-EV, PP i el regidor senyor FERRAN JIMÉNEZ del grup 
municipal CiU, set abstencions dels regidors del grup municipal CiU i, per tant, amb el 
quòrum legal. 
 
 
El senyor SECRETARI llegeix la moció d’urgència de l’Alcaldia, relativa a la 
Presidència del Consell del Poble de Corró d’Amunt:  
 
“ATÈS que per Resolució de l’Alcalde núm.531/2008, de data 28 de maig de 2008 s’ha 
acordat nomenar el Sr. Martí Rosàs Pujol, regidor del grup municipal de Convergència i 
Unió, com a President del Consell de Poble de Corró d’Amunt, en substitució del Sr. 
Francesc Colomer Tenas i deixar sense efectes la resolució d’aquesta Alcaldia núm. 
465/2008, de data 12 de maig de 2008, i 
 
ATÈS que l’apartat segon, lletra e), de l’acord del Ple d’aquest Ajuntament adoptat en 
sessió de data 27 de novembre de 2005, estableix que “el govern del Consell del Poble 
(corresponent) estarà constituït per: el President, els sots-President , i els vocals que 
corresponguin. Tots els nomenaments hauran de ser ratificats pel Ple municipal” 
 
ÉS per això que en ús de les atribucions que m’han estat conferides, aquesta Alcaldia 
proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents 
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ACORDS:  
 
Primer.- RATIFICAR el nomenament del Sr. Martí Rosàs Pujol, regidor del grup 
municipal de Convergència i Unió, com a President del Consell de Poble de Corró 
d’Amunt, en substitució del Sr. Francesc Colomer Tenas. 
 
Segon.- NOTIFICAR-HO al Sr. Rosàs Pujol, al Sr. Colomé Tenas, als portaveus dels 
diferents grups municipals i a la Sra. Secretària delegada del Consell del Poble de 
Corró d’Amunt.   
 
Tercer.- D’aquesta resolució se’n haurà de donar compte als membres del Consell del 
Poble de Corró d’Amunt abans de l’inici formal de la propera sessió que se celebri.” 
 
El Senyor ALCALDE manifesta: simplement, el grup de Convergència i Unió tenia una 
demanda d’aquest ajuntament per cobrir la plaça del President del Consell de Poble de 
Corró d’Amunt, després de l’escrit que va presentar el senyor Francesc Colomé on 
dimitia com a President del Consell de Poble de Corró d’Amunt. Després de l’entrada 
al registre de la renúncia del senyor Francesc Colomé com a President, el grup 
municipal de CiU tenia pendent notificar-nos qui volien posar en substitució del senyor 
Francesc Colomé a la presidència del Consell de Poble de Corró d’Amunt. Això va 
entrar, em sembla, un dia abans, però a última hora, de la sessió informativa del Ple i si 
ens haguéssim de posar com vostès s’han posat fa un moment, no els hauríem d’aprovar 
perquè ens hauríem d’esperar al proper Ple. Però ens sembla que és una feina pendent i 
val la pena tirar-la endavant. Per tant, aprovem aquesta petició del grup municipal de 
CiU. Cal votar-la, senyor secretari? Si s’ha de ratificar, senyor secretari, s’ha de votar. 
 
Sotmesa a votació la ratificació del Decret, és aprovat per unanimitat dels disset 
membres assistents, sobre els disset que de dret i de fet componen la Corporació, i per 
tant, amb el quòrum legal.  
 
El senyor SECRETARI manifesta: com que va semblar que es tornava a convocar la 
reunió de tots els .... 
 
El Senyor ALCALDE pregunta: perdoni, senyor secretari, és una altra moció 
d’urgència? Prengui la decisió. 
 
El senyor SECRETARI diu: ho podria ser. Vaig a explicar el concepte de moció 
d’urgència, que no crec que sigui diferent al de la llei. Si vostès, qualsevol dels 
portaveus, volen proposar en aquest moment i justificar la urgència, es pot debatre. 
Això està presentat el quinze d’abril. Si no ha arribat el quinze d’abril, no és perquè ho 
haguem tingut mort de riure a Secretaria, és perquè hi ha hagut discussions, debats... 
Primer s’hauria de votar la urgència, perquè a la consideració del Ple no ha estat mai. 
La comissió informativa no sabia que aniria al Ple i, per aquesta raó, jo entenc que 
s’hauria de votar la urgència, per un aspecte formal. No dic que vostès no s’hagin 
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preocupat al respecte, sinó que dic que s’havia quedat formalment que es faria una 
reunió a principis de juny amb la plataforma. 
 
El Senyor ALCALDE manifesta: senyor secretari, si vol, ara ho explico jo. Aquesta és 
una moció del grup de CiU en contra del Pla Territorial i en contra de l’anomenada 
Ronda del Vallès. Aleshores, vam creure que era un tema de prou profunditat i debat 
com perquè, no encara en sessió plenària, sinó amb anterioritat, tots els grups 
municipals d’aquest ajuntament havien mostrat la seva oposició al que abans 
s’anomenava el IV Cinturó i ara s’anomena la Ronda del Vallès. Amb això, tots hi 
estem d’acord. Aleshores, fa aproximadament un mes es va fer públic el nou Pla 
Territorial Metropolità que incloïa el que abans s’anomenava IV Cinturó i que ara 
s’anomena Ronda del Vallès que tenia un recorregut diferent a la reserva de territori 
que s’havia fet per al IV Cinturó, etc. Vam creure convenient, atès que és un tema prou 
important com perquè el treballem conjuntament els disset regidors d’aquest Consistori 
de les diferents forces polítiques. Aleshores, a la última informativa del Ple vam arribar 
a l’acord de què aquesta moció no vindria al Ple d’avui. Per tant, ningú coneixia que es 
volgués presentar. Per què vam arribar a aquest acord de què aquesta moció no vindria 
al Ple d’avui? Doncs perquè vam convocar una reunió, no sé si ja era la segona que es 
feia. Oficialment, vam convocar la segona reunió per parlar del Pla Territorial 
Metropolità per al passat dimarts per intentar tenir una postura conjunta de tots els 
grups polítics d’aquest Consistori. La reunió no es va produir perquè des d’Urbanisme, 
en aquest cas, el regidor senyor Joan Antoni Marín, va poder contactar amb un dels 
tècnics de la Plataforma en contra del IV Cinturó que el senyor Gontán havia demanat 
per assistir a aquesta trobada de disset regidors, i es va posposar la reunió del passat 
dimarts per al proper dijous cinc de juny, que serà quan vindrà aquest tècnic a 
l’ajuntament i parlarem de l’anomenada Ronda del Vallès o IV Cinturó i de tot el Pla 
Territorial Metropolità. Intentarem arribar a un acord dels disset regidors d’aquest 
ajuntament per formular les al·legacions que siguin necessàries al Pla Territorial 
Metropolità. Des d’aquest punt de vista, consideràvem que era un tema que no s’havia 
de polititzar. Ens sembla que això d’ara la presento, ara la trec... em sembla que darrera 
no hi ha una veritable oposició al Pla Territorial Metropolità o a la Ronda del Vallès, 
sinó que hi ha uns interessos polítics de protagonisme. Senyor Torné, quan tots estem 
d’acord en què no hi estem d’acord amb aquesta infraestructura, em sembla que hem 
d’evitar les sigles i hem de treballar pel bé dels ciutadans i pel bé del municipi, i no 
intentar que el paper porti les sigles meves perquè així jo n’obtindré un benefici més 
gran. Hem de treballar conjuntament per arribar al consens i a l’acord. Per tant, des del 
nostre punt de vista considerem que no admetem la urgència d’aquesta moció i ja en 
parlarem més endavant. Per tant, no s’admet la urgència d’aquesta moció. N’hi ha 
alguna més, senyor secretari? Molt bé. D’acord, votem la urgència. 
 
Intervé el regidor del grup municipal ERC-EV-AM, senyor FERRAN GONTÁN i 
manifesta: jo demanaria que el grup de Convergència defensés la urgència. 
 
El Senyor ALCALDE diu: senyor Torné, amb el benentès que dijous vinent hi ha una 
reunió convocada per als disset regidors que formem aquest Consistori amb un tècnic, 
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en aquest cas, de la Plataforma que s’oposa al IV Cinturó o a la Ronda del Vallès, 
expliqui per quins motius, si tots estem d’acord, hem d’entrar una moció amb el nom de 
CiU perquè es parli d’això quan estem oferint tot el diàleg, totes les reunions que facin 
falta i tota la voluntat d’entesa i de consens. Expliqui aquesta urgència, senyor Torné.  
 
Tot seguit, pren la paraula el regidor del grup municipal CiU, senyor FRANCESC 
TORNÉ i manifesta: la veritat, jo no sé si vostè té ganes de debatre res o senzillament 
que no parlem de res. Aquesta moció és del quinze d’abril i des de què es va presentar 
fins ara no hi ha cap treball tècnic de l’ajuntament, no hi ha cap proposta analitzada del 
Pla Territorial i no hi ha cap concepte que tinguem clar sobre el treball de què ens 
implica, què ens perjudica o condiciona el Pla Territorial. Per tant, el Pla Territorial  
ens condiciona, i molt, a les Franqueses. I no només el IV Cinturó sinó tot allò que ens 
penja. 
 
El Senyor ALCALDE diu: si us plau, defensi la urgència de la moció.  
 
El regidor senyor TORNÉ replica: si vol, ens anem a casa i ja no fem res més. Jo no sé 
si això és un Ple per venir a parlar o realment és un “corró per matxacar” a tothom. 
M’agradaria saber si realment podem debatre les qüestions o ja no tenim ni la 
possibilitat perquè aquesta moció... 
 
El Senyor ALCALDE contrareplica: si això fos un “corró per matxacar” a tothom, el 
seu grup municipal no hauria tingut punts en els que ha intervingut entre el torn de 
rèplica i contrarèplica fins a set vegades, cosa que vostè no havia permès mai. I aquí se 
li ha permès intervenir les vegades que ho han demanat. Ara ve vostè aquí a posar-se la 
jaqueta de democràcia, de diàleg. Sí, se li està oferint parlar. Parli, però només li 
demanem que es cenyeixi al motiu de la seva intervenció que és defensar la urgència de 
la moció. Si després ha de defensar la moció, ja la defensarà. Però, en aquests moments, 
li correspon defensar la urgència de la moció. 
 
El regidor senyor TORNÉ diu: no és cap urgència ja que la moció es va presentar el 
quinze d’abril. Per què? Una moció presentada el quinze d’abril per un grup municipal 
comporta automàticament portar-la a debat i discussió al proper Ple ordinari. Per tant, 
discutir la urgència no ve al cas. Una altra qüestió és que vostès, en el seu dia, no la van 
voler passar al Ple perquè van voler esperar, i tampoc tocava perquè era un Ple 
extraordinari. Però en aquest tocava passar-la. Hi ha hagut intents de fer reunions i 
parlar-ne, però no s’han produït. Si el problema és no suportar el debat i no suportar les 
votacions sobre un tema en concret, el que sigui, i no fer res per intentar debatre-ho i  
discutir-ho, és que tenen por de perdre el debat? Si en tenen por, no cal que facin cap 
Ple. Faci-ho tot per Junta de Govern i ja està.  
 
El Senyor ALCALDE pregunta: por a què? Si estem tots d’acord, senyor Torné. Por a 
què? Jo ja no sé què pensen vostès, perquè realment em desorienten moltes vegades. 
Però por a què? Si tots estem en contra del Pla Territorial Metropolità. El que estem 
considerant ara és si és urgent. Quin informe tècnic ha presentat vostè perquè votem 
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això? Quin informe tècnic ha fet? N’ha fet algun perquè votem això? Quin informe 
tècnic ha fet perquè això es pugui votar? Aquí no hi ha cap suport de res, hi ha una 
opinió. Des del quinze d’abril en què vostè va entrar aquesta moció, li estem oferint 
diàleg. El que passa és que vostè no entén que disset persones es puguin entendre, però 
li estem oferint diàleg, anem a la Generalitat, fem les al·legacions conjuntament perquè, 
en el fons, hi estem d’acord. Quina por hem de tenir si tots hi estem d’acord? El que no 
ens sembla bé és que això s’hagi de polititzar. Per tant, passaríem a votar la urgència de 
la moció.  
 
El regidor senyor GONTÁN pregunta: puc justificar el meu vot? Miri, senyor Torné, jo 
sincerament encara estic esperant que em justifiqui la urgència. Perdoni, jo hi era a la 
comissió informativa quan vostè va dir que retirava la moció. Senyor secretari, consta 
en acta que va retirar la moció? 
 
El senyor SECRETARI respon: sí. 
 
El regidor senyor GONTÁN continua dient: consta en acta que va retirar la moció. Un 
moment, quan no es pot canviar una reunió? Si vostè retira una moció i vostè ens ho ha 
fet vint-i-cinc vegades, si vostè retira una moció de la comissió informativa, jo entenc 
que aquí va d’urgència. I li demano, si us plau, i el meu vot depèn de la seva explicació, 
expliqui, si us plau, perquè la urgència quan tenim temps, fins al vint-i-vuit de juliol, de 
presentar al·legacions. Hi ha una reunió de regidors amb persones que plantegen coses 
que vostè pot estar-hi o no d’acord, però tindrà més informació, perquè a mi no em 
consta que hagi estat mai a una reunió de la campanya. Darrerament no, ja li puc 
assegurar que darrerament vostè no hi ha estat. Si us plau, el meu vot depèn de la seva 
explicació per defensar la urgència.  
 
El Senyor ALCALDE diu. senyor Torné, té un minut perquè no podem allargar més. 
Sort que hem començat a les set de la tarda! Senyor Torné, disposa d’un minut per 
explicar la urgència perquè ha tingut moltes oportunitats i no les hem entès. 
 
El regidor senyor TORNÉ diu. és defensar una cosa que no és. Això no és una urgència 
i si no es vol passar, ens és igual. És una moció presentada el quinze d’abril. No ens 
equivoquem, amb aquesta poden fer el que vulguin, com tot allò que no s’ha passat. 
Ara, tinguin en compte una cosa, aquí no hi ha cap document ni cap estudi de 
l’ajuntament per estudiar aquest tema. Què vol dir això? El problema no és només el IV 
Cinturó, el problema és el Pla Territorial en el seu conjunt. A nosaltres no cal que ens 
votin la urgència ni que ens facin res, el poden “fotre” a la paperera. Nosaltres 
prepararem un Ple extraordinari amb els informes tècnics pertinents i altres mocions 
molt més àmplies i, després, parlarem d’altres coses. La veritat és que la democràcia, la 
participació i el debat es fan d’una altra manera. Poden fer això de retirar-la o el que 
vulguin, es pot estirar tant com vulguin, com un xiclet, però tinguin en compte una 
cosa: des del quinze d’abril del Pla Metropolità no se n’ha parlat res. Els problemes 
reals que tenim no s’afronten. I per què no s’afronten? Potser és que interessa.  
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El Senyor ALCALDE diu: ja està parlant d’un altre tema que no és la urgència. Retira 
la moció? 
 
El regidor senyor TORNÉ respon: no. 
 
El Senyor ALCALDE diu: bé, si no l’ha presentada, queda anul·lada. 
 
El regidor senyor GONTÁN diu: sincerament, jo crec, i sinó que em rectifiqui el 
secretari, una vegada presentada aquesta moció, entenent que és d’urgència, com a 
mínim, s’ha de votar la urgència. Per procediment, jo entenc que ha de ser així. Si no ha 
de ser així, rectifiqui’m, senyor secretari.  
 
El Senyor ALCALDE pregunta: senyor secretari, considera que s’ha de votar la 
urgència? 
 
El senyor SECRETARI respon: sí. Farem un informe jurídic. 
 
El Senyor ALCALDE diu: ja farem un informe jurídic perquè a l’acta de la última 
comissió informativa, vostès la van retirar. Per tant, si ara està aquí, és perquè l’han 
presentada d’urgència.  
 
El senyor SECRETARI diu: perdó, jo no vull polititzar el tema, evidentment. Jo he anat 
portant aquesta moció, des del catorze d’abril, a totes les reunions que hi ha hagut, a 
totes, és a dir, ja sé que no és urgent des d’aquest punt de vista, però no hi ha hagut 
debat sobre el contingut de l’al·legació de vostès. No n’hi ha hagut, per raons alienes a 
Secretaria. Per raons polítiques, per raons d’oportunitat o perquè hi ha hagut oferiment 
de fer altres reunions. Per tant, jo defenso que formalment s’hauria de votar la urgència. 
Jo no entro en el contingut polític, jo l’únic que dic és que si hi ha una reunió 
convocada per al dia cinc de maig, i vostè va condicionar el fet de presentar la moció a 
què s’havia suspès la reunió del vint-i-sis de maig. I ara està en vigor. 
 
El Senyor ALCALDE manifesta: molt bé, passem al torn de precs i preguntes. Algú vol 
fer alguna intervenció. 
 
Intervé la regidora del grup municipal CiU, senyora NÚRIA CLAVERIA i pregunta: 
perdó, no s’ha de donar primer resposta a les preguntes que hi ha presentades 
prèviament?  
 
El Senyor ALCALDE respon: no ens consta que s’hagin presentat preguntes per escrit 
adreçades al Ple municipal.   
 

Intervé el senyor SECRETARI dient: de preguntes hi ha les de Can Pinet... 
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El Senyor ALCALDE manifesta: faci lectura si hi són.  

El senyor SECRETARI pregunta: ho té aquí vostè? El tractament que es va donar a la 
uralita en l’enderrocament de Can Pinet. Quin procediment es va seguir per contractar a 
l’empresa contractista? I d’això tinc entès que l’arquitecte municipal ha preparat una 
resposta. 

El Senyor ALCALDE exposa: em sembla que en aquest sentit, això requereix un 
informe tècnic. L’únic que li puc dir és que aquest ajuntament mai entrarà en una finca 
privada sense permís, cosa que vostè ha fet moltíssimes vegades. Evidentment, teníem 
tots els permisos judicials i vostè s’ha ficat en finques de particulars, d’empreses, sense 
cap permís judicial. El tema de Can Pinet és un tema de Serveis Socials que em sembla 
que ha de tenir una altra consideració.  

El Senyor ALCALDE diu: un tema de procediment. Si hi ha unes preguntes per escrit i 
són de Ple, jo demanaria que es contestessin en el Ple. Hi ha precs i preguntes 
presentades per escrit, i són per contestar-se al Ple. No s’han contestat abans per escrit, 
per tant, són matèria de Ple. És una cosa a la qual s’ha de donar compliment.  

El senyor SECRETARI diu: vostès diuen “preguntes a l’equip de govern municipal” i 
presentades per registre d’entrada. Jo no veig que siguin preguntes formulades, d’acord 
amb el reglament, durant la sessió plenària. No vull dir que no puguin ser contestades al 
Ple. Penso que és un malentès, vostès utilitzen una terminologia i jo potser utilitzo una 
altra i ens hem de posar d’acord. En una setmana, em sembla que ens podem posar 
d’acord. Jo volia fer aquest aclariment previ. Es pot contestar en aquest Ple o en el 
següent si la persona que ha de contestar no s’ha pogut informar. Jo, concretament, faig 
referència a dues qüestions que m’he adonat, parlant amb el senyor Torné en aquests 
últims dies, que ell volia que se li contestessin en el Ple, i són: Can Pinet i les mesures 
que ha pogut seguir l’ajuntament per estalviar aigua. De Can Pinet, jo tinc entès que 
s’havia preparat una resposta per donar-la avui.  

El Senyor ALCALDE manifesta: jo li pregaria al senyor Torné que si té una entrada del 
registre i vostè té la intenció o pretensió de què aquesta entrada sigui contestada pel Ple, 
indiqui que és una entrada per al Ple, perquè vostè n’ha fet d’altres que ja se li han 
contestat i no han anat a Ple. Per tant, el que no pot ser és que nosaltres haguem de tenir 
telepatia per dir “aquesta per on la vol, el senyor Torné?”. Se li ha contestat, 
evidentment. No sé perquè ha de dir que no se li contesten. Se li han contestat totes. 
Potser és que no se li han contestat com a vostè li hagués agradat. Em sembla que hem 
arribat a un punt... Haurem d’aixecar la sessió perquè trobo que no es pot parlar amb 
vostè.  

El regidor senyor TORNÉ diu: el que han de fer quan hi ha escrits presentats pels grups 
municipals és tractar-los adequadament. Si no es contesten per escrit ni tampoc es 
debaten en el Ple, per això hi ha els precs i preguntes en els Plens ordinaris.  
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El Senyor ALCALDE diu: jo li dic de la següent manera, fins ara, en aquest ajuntament 
no teníem l’hàbit d’entrar les preguntes que havien d’anar al Ple per escrit i quan teníem 
una pregunta per a l’equip de govern, s’entrava pel registre i es contestava, o no. Però, 
en tot cas, si de totes les preguntes que ha entrat considera que dues han d’anar a Ple, 
especifiqui que són preguntes per al Ple, perquè sinó no ho podem endevinar. Jo penso 
que vostè, senyor Torné, hauria de conèixer el funcionament d’aquest ajuntament. Quan 
una pregunta entra al registre, al SAC, vostè sap que es dirigeix a una àrea. Sap que es 
tramita en una àrea, o no? Aleshores, quan arriba a Urbanisme, a Obres i Serveis o a 
Benestar Social, allò es tramita des d’allà. No podem saber si allò és una pregunta que 
vol que se li contesti en el Ple, perquè, altres ja se li han contestat i no eren per al Ple. 
No tenim telepatia, senyor Torné, no ho sabem. Si ho vol, posi “preguntes per al proper 
Ple” i aleshores li contestarem. A més, són temes que estan en mans dels serveis tècnics 
i són aquests els que li contestaran amablement.  

El regidor senyor TORNÉ diu: és una qüestió d’ordre, quan hi ha escrits presentats pels 
grups municipals i s’han de tractar en Plens ordinaris, els precs, les preguntes i mocions 
han de tenir el seu tractament. Quan estan encapçalats pel grup municipal, estan amb 
una part expositiva i una part dispositiva i compleixen la normativa en règim local. A 
més, estan adreçats a l’Alcalde, és a dir, li arriben a vostè, i el tractament intern que 
facin no és una qüestió que haguem de debatre al Ple.  

El Senyor ALCALDE diu: molt bé, li contestaré. Aquesta pregunta fa referència a la 
masia de Can Pinet que va ser enderrocada per ordre dels serveis tècnics d’aquest 
ajuntament. Què vol saber d’això que li contestaré. Jo sé que vostè parla d’una masia 
que estava en ruïna imminent, que el propietari d’aquesta masia li va calar foc i que va 
ser ingressat a l’hospital amb ferides i que, després, va ser tractat pels serveis socials. 
Què més vol que li digui? Vam rebre una ordre per entrar a la finca, els tècnics la van 
declarar en ruïna imminent, aleshores vam haver d’assumir la responsabilitat de fer 
l’enderrocament en vint-i-quatre hores i ho vam fer. Pel que em sembla que vostè ha 
entrat per registre, perquè està en mans dels serveis tècnics, pregunta respecte el 
tractament de la uralita, oi que si? L’empresa que vam contractar per la via d’urgència 
és una de les empreses amb més prestigi i amb més capacitat per gestionar aquest tema, 
i en el projecte d’enderrocament que ens va presentar aquesta uralita serà tractada com 
es mereix aquest residu perquè vostè sap que és cancerígena. Això és el que està fent 
l’empresa. Ja ho sabem. L’empresa és la primera que ho sap perquè té totes les 
homologacions necessàries. És així. Vostè vol buscar problemes on no n’hi ha. De 
veritat, tot això està correcte. Tot el procediment tècnic que s’ha seguit és correcte. Ja li 
he dit que nosaltres no ens ficàvem enlloc ni fèiem res si no teníem el permís pertinent. 
Senyor secretari, quina era l’altra pregunta?            

El senyor SECRETARI diu: quina era la persona responsable i que volien tenir còpia de 
l’expedient perquè semblava que no havíem seguit tots els tràmits que s’han de seguir 
en aquests casos.  
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El Senyor ALCALDE diu: molt bé, demana còpia de l’expedient. Vol que li copiem i li 
donem ara? Això té el seu procediment administratiu necessari, ja se li donarà. Això 
està tot correcte. Sembla com si es volgués aprofitar de les desgràcies dels altres, que 
alguna persona estigui malament... No ho sé. És la impressió que dóna. L’altra pregunta 
que el senyor Torné vol que se li contesti al Ple? 

El senyor SECRETARI respon: quines mesures té previstes el govern municipal per a la 
prestació del servei d’aigua potable en relació a la situació de sequera. Es té previst fer 
talls de subministrament d’aigua potable? Quines accions portaran a terme per estalviar 
aigua potable, tant a nivell públic com privat? Això és de cinc de maig.  

Intervé el regidor del grup municipal PP, senyor JOSEP BADIA dient: això ho té l’àrea 
i li contestarà. De totes maneres, també li contesto jo. Com vostè ja sap, ha plogut 
bastant. Estem al cinquanta per cent. Segur que demà vostè rebrà una carta explicant-li 
això a casa seva, com tots els ciutadans de les Franqueses. Què més vol que li expliqui? 

El Senyor ALCALDE diu: senyor Torné, aquest ajuntament ha editat uns díptics per a 
l’estalvi d’aigua a domicili, però també s’està promovent una sèrie de consells des de la 
regidoria de Pagesia per promoure l’estalvi d’aigua i promoure la incorporació de 
sistemes de regadiu que estalviïn més. Per exemple, com diu ara el senyor Badia, una de 
les mesures que es prendran és no omplir els trenta-cinc milions d’aigua del Falgar que 
vostè havia previst. És una de les mesures d’estalvi, aquí estalviarem trenta-cinc milions 
de litres d’aigua. I també li volia dir que estem elaborant un Pla, per part dels serveis 
tècnics, de detecció de pous perquè n’hi ha alguns que vostè, per exemple, va tapar 
directament, va ensorrar directament amb les seves actuacions i no va tenir en compte. 
Li estic parlant de mines a la zona de Mas Colomer. Li estic parlant del polígon de la 
Unitat d’Actuació 25 on em sembla que hi ha un pou que vostè va tapar no sé com, de 
males maneres. I una sèrie de qüestions que a la seva gestió quan a una obra s’ha 
detectat aigua però no s’han tingut en compte, i nosaltres des del punt de vista 
mediambiental i d’estalvi estem tenint en compte. Li prego que si té més preguntes, li 
dono un minut més perquè ja ha esgotat el temps que tenia.  

El regidor senyor TORNÉ diu: aquí tenen un problema perquè les preguntes fa temps 
que estan presentades. Les deuen haver perdut, però nosaltres les vam presentar i només 
les havien de contestar, res més.  

El Senyor ALCALDE diu: el problema el té vostè, senyor Torné, perquè barreja 
conceptes. Vostè adreça un escrit de caràcter tècnic a l’àrea d’Urbanisme i ara vol.... 
Perquè és el formulisme necessari. Però sembla que desconegui el funcionament de 
l’ajuntament.  

Tot seguit, inicia el seu torn el regidor del grup municipal ERC-EV-AM, senyor 
FERRAN GONTÁN qui formula les següents preguntes: 
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Primera.- Respecte el sector C de Corró d’Amunt. Per a qui no ho sàpiga, davant del 
camp de futbol hi ha el projecte de construcció d’unes cases unifamiliars. Tal i com li 
hem demanat nosaltres, s’ha començat un tràmit administratiu de participació, deixem-
ho, des del nostre punt de vista, en participació i no participació ciutadana. Les 
preguntes concretes són: hi haurà referèndum a Corró d’Amunt perquè els ciutadans 
puguin decidir si volen o no el sector C? Hi haurà recursos econòmics i humans pels 
que defensin una postura i una altra? Aquests recursos seran iguals per a les dues 
postures?  

Tot seguit, el regidor senyor GONTÁN formula el següent prec: 

Primer.- Jo demanaria a tothom, govern, oposició, m’incloc, deixar que això sigui un 
pati d’escola. Ja sabem que no ens agrada la moció de censura, ja sabem que cadascú 
defensa les seves postures, ja sabem que uns fan una tàctica i els altres una altra. Però, si 
us plau, de cara als ciutadans hem de ser més honestos, amb més sentit comú. Els 
procediments que estem seguint són nefastos. Aquest circ que s’ha muntat en un 
moment, i insisteixo, m’incloc en aquest circ, no és possible, els ciutadans han 
començat a marxar. I no crec que sigui perquè és tard sinó perquè estan farts d’aguantar 
tonteries. Jo demano, senyor Torné, i li dic pel tema de les preguntes, després li diré al 
senyor Ribalta. Vostè sap, tant com jo, que les preguntes del Ple han d’anar dirigides 
estrictament al Ple, no al govern, han de ser presentades com a mínim vint-i-quatre 
hores abans de l’inici del Ple, però han d’anar dirigides estrictament al Ple. Vostè no pot 
presentar una pregunta el trenta d’abril dirigida al govern i pretendre que se li contesti 
aquí al Ple perquè segueix un altre tràmit. I li diré més, la única pregunta que jo recordo 
en aquests cinc anys que porto de regidor presentada al Ple per escrit a vostè li va sentar 
malament, i textualment em va dir: has fet anar de corcoll als serveis tècnics, quan vostè 
sap que jo tenia dret a fer-ho. El que li demano i li prego, tant a uns com als altres, 
seguim d’una punyetera vegada el procediment. El procediment implica que les 
preguntes per escrit tenen una fórmula concreta. Això no ha estat així, jo voldria veure 
les instàncies però estic convençut que el senyor secretari no menteix, i si no posava 
estrictament que eren per al Ple, no van al Ple, encara que vostè posi que van per al 
govern. Senyors del govern, si us plau, si obrim torn de preguntes, que tothom pregunti 
perquè això ha estat un guirigall.   

El Senyor ALCALDE diu: molt bé, té tota la raó. Lamentablement, tots hi estem 
inclosos però és fruit del desconeixement del procediment per part del grup de 
Convergència. A partir d’ara, els prego que posin que són preguntes per al Ple perquè, 
fins ara, no s’ha fet així.  

Tot seguit, inicia el seu torn la regidora del grup municipal CiU, senyora NÚRIA 
CLAVERIA qui formula la següent pregunta: 
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Primera.- Jo volia fer una pregunta relacionada amb el tema de les escoles. Segons es va 
establir abans de finals de març, la situació en aquells moments, quan estava jo com a 
regidora d’Educació, estava tancada o lligada d’una manera determinada que era l’inici 
imminent de la construcció del CEIP a Bellavista, de l’IES de Corró d’Avall abans de 
l’estiu, perquè estiguessin en marxa al setembre del dos mil nou. La instal·lació dels 
mòduls abans de l’estiu perquè poguessin començar l’escola de Corró d’Avall al 
setembre del dos mil vuit. I, després, hi havia la comunicació del Departament 
d’Urbanisme que ens informava de que s’havia acceptat el canvi d’ús de la parcel·la 
destinada a la nova escola de Corró d’Avall, però no la permuta i ens instaven a què 
executéssim o tiréssim endavant amb el tema de l’expropiació. El que voldria saber és 
com està exactament la tramitació de l’expedient d’expropiació d’aquesta finca, si és 
que s’ha iniciat, perquè evidentment, com vostè sap, aquest tipus d’expedient són una 
mica lents.  

A continuació, el regidor del grup municipal CiU, senyor JOSEP MARIA DIA formula 
les següents preguntes: 

Primera.- Voldria saber com està el conveni de la zona esportiva de Llerona.  

Segona.- Quantes sancions s’han posat pels excrements dels gossos, si és que s’han 
posat. Hi ha carrers que fa fàstic caminar, si és que es pot caminar.  

Tercera.- Per què el Decret que s’ha rebut aquesta tarda per la ubicació de les cadires 
que, per cert, s’ha enviat per separat, s’ha enviat a les cinc de la tarda, quan crec que 
s’ha tingut temps suficient per contestar. Em sobta que avui s’enviï a les cinc de la 
tarda, dues hores abans de començar aquest Ple. Em consta que hi ha companys aquí a 
la Sala que això no ho han rebut, tenint en compte que diu on havíem de seure tots 
nosaltres avui aquí.    

El Senyor ALCALDE recorda: tenen només un minut per acabar el torn de preguntes.   

Inicia el seu torn el regidor del grup municipal CiU, senyor FRANCESC TORNÉ i 
formula les següents preguntes: 

Primera.- Una qüestió de procediment, tots aquells escrits que presenta el grup 
municipal de Convergència i Unió han de tenir el tractament que marca la legislació 
municipal i, per tant, no es poden llençar a les escombraries ni es poden deixar al calaix 
i, per tant, s’han de tractar com correspon.  

Segona.- Posteriorment, hi ha una moció que no es passa dedicada a la mala praxis d’un 
caporal de la policia, que vostès ja saben el nom, i que va posar una querella contra el 
cap de la policia, que està expedientat per l’ajuntament i encara sense resolució. 
Realment ha fet actuacions no gaire afortunades i demanàvem que passés el pertinent 
examen psicotècnic. Demanem que ens expliquin com tenen això.         
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Tercera.- Dintre de les preguntes, n’hi ha que no s’han respost. La concessió d’un gual... 

Intervé el Senyor ALCALDE dient: se li ha acabat el temps. Deu segons. Digui els 
temes ràpidament.  

 El regidor senyor TORNÉ continua dient: deia el gual de la plaça Nova. 

Quarta.- El tema que s’ha parlat de l’INCASOL i que vostè no ha respost. Si és veritat 
que han citat a l’INCASOL per modificar el Pla i per beneficiar a una multinacional del 
sector.   

Cinquena.- Del tema de l’aigua de boca, que realment és prou important, i que no es 
tracta només de fer una campanya, sinó si es pensa fer actuacions de subministrament 
indirecte.  

El Senyor ALCALDE respon a la primera pregunta formulada pel regidor del grup 
municipal ERC-EV-AM, senyor FERRAN GONTÁN, relativa al sector C de Corró 
d’Amunt. En relació al projecte aprovat inicialment del sector C de Corró d’Amunt, 
hem rebut unes prescripcions de la Comissió d’Urbanisme en les quals se’ns deia que el 
model que l’anterior equip de govern havia proposat per al creixement de Corró 
d’Amunt no s’adequava a les previsions del Pla General d’Ordenació Urbana i, per tant, 
s’havia de modificar en algun punt la línea de creixement perquè s’havia modificat la 
línia original i, a més, no es contemplava en el model d’habitatge que es feia la 
possibilitat de cessió obligatòria del percentatge d’habitatge de protecció oficial i això 
s’havia de preveure en algun dels edificis perquè és una cosa a la qual la Llei obliga. 
Aquest és l’estat actual. Evidentment, hem endegat un programa de participació en el 
sector C de Corró d’Amunt perquè considerem que són els dos-cents o tres-cents 
habitants de Corró d’Amunt els que han de decidir si volen créixer i com ho volen fer. 
És una potestat prou important per al nucli de Corró d’Amunt, i per tant és important 
que ells ho decideixin. Farem un referèndum. Jo no crec que s’hagi de dotar 
econòmicament, em sembla que seria un error actuar així.  

El Senyor ALCALDE respon a la primera pregunta formulada per la regidora del grup 
municipal CiU, senyora NÚRIA CLAVERIA, relativa al mapa escolar. La situació del 
mapa escolar és la següent: la setmana que ve es comencen a posar els mòduls 
prefabricats del CEIP les Franqueses número 1, la brigada procedirà al trasllat d’arbres 
que hi ha en aquesta zona. El Departament ja ha licitat les obres, ja ha licitat l’empresa 
que ho farà i la propera setmana o l’altra, l’empresa procedirà a la realització de l’escola 
que es farà en el termini previst. En quant al CEIP Les Franqueses 2, que és el que ha 
d’anar ubicat a la zona de Torre Pinós a Bellavista, el Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat es va comprometre que durant aquest estiu s’iniciarien les obres, i estem 
pendents de que la Junta de Govern de la Generalitat aprovi la partida pressupostària, no 
sabem si serà aquesta setmana o la propera. No, no està aprovada, ha de sortir. 
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Aleshores estem pendents de que la Junta de Govern de la Generalitat, que es reuneix 
cada setmana, aprovi això i, per tant, doti la partida pressupostària necessària. Estem 
molt a sobre d’aquest tema perquè es compleixi el què el Departament d’Ensenyament, 
des del passat mes de novembre, es va comprometre, concretament, que les obres 
començarien durant l’estiu. També referent al mapa escolar, sap vostè que vam signar la 
cessió dels terrenys de l’institut al Departament per començar les obres de l’institut. Ara 
no li toca, jo li dic que jo em vaig desplaçar al Departament d’Ensenyament, juntament 
amb el senyor secretari aquí present, i vam signar la cessió dels terrenys de l’institut. 
Estava cedida pel senyor València des de fa molts anys i havia caducat i, per tant, el 
cartell que va posar el senyor Torné no era veritat, ara sí que és veritat. També hem 
avançat en el moment d’obertura de la nova escola bressol Cavall Fort de cent quinze 
places que estava prevista per al febrer, i hem pactat amb la companyia constructora i 
amb l’empresa concessionària de la llar d’infants que comencin el quinze de setembre 
perquè les dates que ens donava l’empresa concessionària era que volia començar al 
gener o febrer del dos mil nou, però ens ha semblat que era molt convenient de cara a la 
comunitat de les Franqueses començar al setembre, i començarem el quinze de setembre 
perquè l’empresa s’ha compromès a tenir-ho tot acabat. No sé si ha preguntat alguna 
cosa més del mapa escolar. Ah, sí, ha preguntat el tema més important. De fet, quan 
vostès van deixar el comandament d’aquest ajuntament, la Comissió d’Urbanisme els hi 
havia dit que tot el procés que havien iniciat per obtenir els terrenys del cementiri de la 
Unitat d’Actuació número 26 per fer l’escola, el nou CEIP de les Franqueses, estava mal 
fet, estava mal planificat i calia començar un altre camí. Sí, home, no em digui que no! 
La Comissió d’Urbanisme li va dir que la planificació que estaven fent vostès estava 
malament i que s’havia de fer una altra. No em digui que no perquè és així! La 
Comissió d’Urbanisme li proposava: si l’Ajuntament de les Franqueses vol obtenir 
aquests terrenys per fer-hi una nova escola, el que ha de fer és obtenir-los per 
expropiació. Aquesta és la proposta d’Urbanisme. Vostès han preguntat com estava 
l’expropiació. A partir de la nostra entrada en aquest ajuntament el dia vint-i-sis de març 
de dos mil vuit, nosaltres ens vam estudiar el tema i sabíem que pel tema de 
l’expropiació, encara que fos una tramitació d’urgència, obtindríem els terrenys 
aproximadament en set o vuit mesos. Aquest termini era el mínim en què l’ajuntament 
podia disposar d’aquests terrenys. Per tant, des del vint-i-sis de març, si comptàvem set 
o vuit mesos, ens anàvem a obtenir aquests terrenys a principis del dos mil nou. 
Aleshores, vam decidir iniciar un nou camí, un camí que vostès no havien previst, i 
potser tots els problemes que hem tingut de planificació escolar, s’haurien solucionat. 
És la cessió d’aquests terrenys per part dels propietaris a aquest ajuntament, hem 
obtingut aquesta cessió i, per tant, molt aviat signarem el conveni i donarem aquests 
terrenys a la Generalitat. Hem guanyat alguna cosa amb això? Doncs sí. El període 
d’expropiació amb tot el termini d’al·legacions s’anava a deu mesos, i en dos mesos 
hem obtingut aquests terrenys per a l’ajuntament, amb el vistiplau també de la Comissió 
d’Urbanisme. No, si a vostè ja li deien des d’Urbanisme que era la manera de fer-ho, 
però vostè no en feia cas. Per tant, és un problema que hem solucionat. El que és molt 
lamentable és que rigui d’un tema com és l’educació dels fills dels veïns del municipi, 
perquè l’hem avançat en més de mig any. Li hauria de caure la cara de vergonya d’estar 
rient d’aquest tema.  
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El Senyor ALCALDE respon a la segona pregunta formulada pel regidor del grup 
municipal CiU, senyor JOSEP MARIA DIA, relativa als excrements dels gossos. S’han 
posat algunes multes. De fet, tothom sap que tenim un problema al nostre municipi amb 
els excrements de gossos. No és un problema que dura dos mesos, sinó que fa molts 
anys que dura. És un tema que l’hem d’abordar, però amb una planificació global i 
coherent. El problema dels excrements de gossos no és només de posar multes. 
Evidentment que s’ha de sancionar als propietaris que no tenen prou civisme i educació, 
però calen unes polítiques molt concretes de conscienciació, de treball social, 
d’informació a la població, de promoure que hi hagi animals censats per aquest 
ajuntament, etc. I, un cop l’ajuntament ha complert amb aquestes obligacions, aleshores 
sí que hem de ser inflexibles amb el compliment de les ordenances. El que no es pot fer 
és que vostès, durant tretze anys, han deixat que els gossos es caguin per tot arreu i ara 
vulguin que ho arreglem amb multes. No, ho arreglarem amb educació, ho arreglarem 
amb civisme, ho arreglarem amb polítiques que han de venir de la nova renovació de la 
policia local que vostès no s’havien preocupat en molts anys. De què riu? Què li fa 
gràcia? Li fa gràcia que volem arreglar els excrements dels gossos? Li fa gràcia que els 
nens tindran escola? Riu de que obtenim els terrenys de l’escola per cessió en un termini 
molt més ràpid?  

El Senyor ALCALDE contesta a la primera pregunta formulada pel regidor del grup 
municipal CiU, senyor FRANCESC TORNÉ. Jo lamento que vostè digui que fotem els 
papers a les escombraries perquè jo abans li deia si vostè s’havia mirat al mirall o es 
mira al mirall quan es lleva al matí perquè, segurament, la visió que té vostè de vostè 
mateix no coincideix amb la majoria ni de les persones que estan molt a prop seu. El 
que vostè està dient de fotre els papers a les escombraries, està pensant en vostè, en la 
seva manera de pensar i en la seva manera d’actuar durant aquests tretze anys. És el que 
vostè faria, el que a vostè li agrada fer i el que vostè ha fet reiteradament. Nosaltres no 
fem això. 

El Senyor ALCALDE respon a la segona pregunta formulada pel regidor del grup 
municipal CiU, senyor FRANCESC TORNÉ, relativa al caporal. Diu un caporal que no 
ha tingut accions gaire afortunades, perquè li va posar una multa al senyor Torné per 
estacionar aquí davant. Aquestes són les actuacions no gaire afortunades! Això és el que 
el senyor Torné demana. En quant a la denúncia al cap de la Policia, miri, li explico: els 
expedients sancionadors i la denúncia al cap de la Policia, sap com es van arreglar? 
Doncs amb una reunió de més de mitja hora de jo mateix, com a Alcalde, i d’aquestes 
dues persones, en la qual un va decidir que retirava la denúncia penal contra el cap de la 
Policia i els expedients sancionadors van quedar sense tramitar perquè tenien un motiu 
que tots sabem: perseguir a una persona, com ha fet amb d’altres.  
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El Senyor ALCALDE respon a la tercera pregunta formulada pel regidor del grup 
municipal CiU, senyor FRANCESC TORNÉ, relativa al gual de la plaça Nova. Em 
sembla que moltes vegades vostè desconeix la normativa. Vostè ha demanat permís 
d’activitat per al gual que té a casa seva? Llicència d’activitat? Doncs el gual de la plaça 
Nova és un gual perfectament legal. El que passa és que el senyor Ramírez, que havia 
tramitat les escriptures d’aquesta casa... És un cas clar de persecució política del senyor 
Ramírez perquè als propietaris d’aquesta casa els havia demanat que s’afiliessin a CiU i 
que quan ho fessin, aleshores podrien entrar a casa seva. Com ha fet amb altres persones 
que fins i tot han anat a les llistes de CiU i que estaven en un altre partit, i vostè ho ha 
fet sota xantatge de donar o no donar llicències. I això ho demostrarem als tribunals.  

El Senyor ALCALDE contesta a la quarta pregunta formulada pel regidor del grup 
municipal CiU, senyor FRANCESC TORNÉ. Vostè diu que l’INCASOL, què? 
Aquestes coses que vostè pensa malament, ja li he dit abans que són reflex de, potser, 
les seves maneres d’actuar. Nosaltres volem beneficiar al sector productiu de tot el 
municipi, i sota aquest concepte, un nyap que vostè ha fet, perquè el sector N és un 
nyap, nosaltres li hem dit a l’INCASOL que veiem que aquí s’està perjudicant a unes 
empreses, a uns propietaris, el tema del corredor biològic no està ben resolt i el tema 
dels vials, hi ha empreses molt més perjudicades que d’altres perquè s’han de traslladar. 
Li demanem que ens agradaria, atès que això té uns costos molt elevats per als 
propietaris i pensem que hem de tendir a no perjudicar d’aquesta manera a les empreses, 
els hi hem demanat que els seus tècnics conjuntament amb els nostres tècnics es mirin el 
tema amb els principis de cautela i prudència que vostè no ha tingut mai.  

El Senyor ALCALDE respon a la cinquena pregunta formulada pel regidor del grup 
municipal CiU, senyor FRANCESC TORNÉ, dient: què em deia de l’aigua de boca? Ja 
no m’enrecordo. Res? Doncs ja està. Doncs em sembla que ja hem contestat la majoria 
de preguntes.  

Tot seguit, el regidor del grup municipal PP,  senyor JOSEP BADIA, respon a la 
primera pregunta formulada pel regidor del grup municipal CiU, senyor JOSEP MARIA 
DIA, relativa al conveni de la zona esportiva de Llerona. S’està negociant amb el 
mossèn i estem en contacte amb ell per fer dos convenis, un per cada costat.  

El Senyor ALCALDE manifesta: el problema amb el conveni de Llerona és que, i això 
també tindrà, evidentment, les implicacions judicials i penals que calgui sobre el senyor 
Torné, és que el senyor Torné es va gastar dotze milions de les antigues pessetes per no 
voler entendre’s amb el mossèn. Com se’ls va gastar? Se’ls va gastar dins d’un club 
privat, ni en terrenys municipals ni amb tots els procediments que calia. Aquest és el 
problema de la zona esportiva.  

Intervé el regidor del grup municipal CiU, senyor FRANCESC COLOMÉ dient: s’han 
fet acusacions molt greus contra un regidor del meu grup. Jo us agrairia que això que 
dieu, jo ho dic perquè tota la classe política queda esquitxada, que quan es fan 
acusacions s’han de demostrar. Jo us demano que això ho demostreu, i sinó rectifiqueu, 
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perquè el que esteu dient és molt greu. Jo vull papers perquè l’honorabilitat d’aquesta 
persona està en joc.  

El Senyor ALCALDE diu: molt bé, no pateixis perquè els tindràs. Hi ha molts temes 
que estan en mans d’assessors jurídics. Respecte el decret d’aquesta tarda, saps que 
d’aquest tema hem fet moltes reunions. El decret d’aquesta tarda ha arribat en forma al 
portaveu del teu grup, i hem tingut la deferència, l’educació i el respecte d’enviar-ho a 
tots els regidors, però al teu portaveu li ha arribat a casa seva i en la forma correcta.  No 
facis demagògia d’un tema que ha arribat a més persones de les que estàvem obligats. 
Només per acabar i cloure la sessió, recordo que aquest Ple ha començat a les set de la 
tarda, que era l’hora en la qual estava convocat, i són pràcticament tres quarts i cinc 
d’onze. Així que si comencem a les vuit, acabarem a les dotze de la nit.     

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


