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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

Caràcter: Extraordinari
Data: 24 d'abril de 2008
Horari: 19:00 a 21:15 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 MUÑOZ LLORET, secretari

PRÈVIA.- El Senyor ALCALDE manifesta: senyor Colomé, senyor Ramírez, senyor
Rosàs i senyor Dia, tal i com hem marcat en un Decret d’Alcaldia, ocupin els seus
llocs provisionalment. En tot cas, no podrem computar el seu vot perquè des d’aquesta
Presidència considerem que no és una forma correcta d’estar al Ple. Hem obert unes
vies de diàleg per solucionar el tema dels llocs on seure i la cosa encara no està resolta.
S’han de fer, potser, algunes modificacions a la Sala perquè, si en un futur, aquest
municipi necessita més regidors hi siguin però jo considero que haurien d’ocupar la
cadira que els hi pertoca, tal i com ha quedat marcat en un Decret d’Alcaldia. Els faig
saber que hi ha aquest Decret d’Alcaldia que vostès, en aquests moments, no estan
obeint, que siguin conscients de les conseqüències que això pot tenir i que, a ordres de
funcionament d’aquest Ple, no computarem el seu vot. No em sembla que sigui el lloc
adequat per estar, si volen seure entre el públic, jo no vull que marxin però em sembla
que haurien d’ocupar.... Un moment, senyor Torné, esperi’s, si us plau, que estic
parlant, deixi’m que acabi d’intervenir i, després, li donaré el torn de paraula. No ho
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sé, què hem de fer? Volen que els tregui la policia? Un moment, esperi un moment, si
us plau, li donaré la paraula, no pateixi. Penso que hem de solucionar-ho d’alguna
manera. Digui, senyor Torné.
Tot seguit, pren la paraula el regidor del grup municipal CiU, senyor FRANCESC
TORNÉ i manifesta: he demanat la paraula per fer una qüestió d’ordre, bàsicament,
per totes aquelles incidències que, abans i a l’hora d’inici del Ple, que creiem que han
de constar en acta i, a més, han d’estar resoltes adequadament, perquè al no estar
correctament emprades al Departament corresponent distorsionen completament
qualsevol acte o actuació pública en aquest supòsit. Una, que és fonamental, és la
convocatòria a les comissions informatives o als Plens, i la comissió informativa no
l’hem rebuda en el temps i forma correcta. També ho és els expedients que han d’anar
a un Ple, en aquest cas, tampoc han estat donats en el temps correcte ni la
documentació, en alguns faltaven les propostes i en altres, informes, i han estat
informats en el seu moment a Secretaria. L’altra qüestió fonamental que volem deixar
constància és el tema de la resolució, que mai havia sigut problema en aquest
Consistori, de la ubicació dels regidors en el Plenari. Com diu la legislació, tots els
regidors dels grups polítics han d’estar bàsicament junts, i en els grups majoritaris, o
en aquest cas el majoritari, encara més. Per tant, no es poden signar decrets en contra
d’aquesta legislació, d’aquesta normativa, perquè són pròpiament incorrectes. Es pot
pretendre fer qualsevol cosa, sens dubte, dintre de l’administració local i intentar
abusar dels demés, però s’ha de preservar els drets de tots i aplicar-los amb el màxim
rigor. Això ens denota que, hores d’ara, i explicar-ho tant al secretari com a l’Alcalde
que s’havia de buscar una solució satisfactòria per a tothom, que no s’hagi buscat cap
solució satisfactòria i que s’hagi volgut imposar una mesura totalment en contra de la
normativa i, a més, imposar-la d’una manera incorrecta. Ja havia passat altres vegades
en aquest Consistori que els grups tenien vuit i nou membres i ens havíem hagut de
recol·locar de la millor manera possible, i els acords havien sorgit perquè eren acords
lògics de buscar un lloc correcte per als diferents grups. En aquest cas, no ha estat així,
i ho hem de dir. No hi estem d’acord i tampoc ens ho poden imposar. L’altra qüestió
que no està resolta des del dia 27 és l’accés, com a grup polític, a les instal·lacions de
l’Ajuntament i a la informació pública. Això ho hem demanat per escrit i hem vingut
quasi cada dia a l’ajuntament i no se’ns deixa entrar en el despatx del grup polític ni
tampoc se’ns deixa o se’ns facilita la documentació que demanem. Aquestes
irregularitats o aquesta manca de dret institucional o de funcionament institucional en
els grups polítics i, en aquest cas, a l’oposició, ens denota una falta d’interès, no sé si
democràtic o institucional o els dos alhora. Nosaltres hem estat demanant-ho cada dia
amb la màxima correcció possible, a partir d’aquest Ple intentarem demanar aquests
drets, com ho vam fer en èpoques anteriors, a qualsevol instància i partit, perquè això
es reinstauri i l’Ajuntament de les Franqueses funcioni correctament. Per tant, diàleg
amb nosaltres no hi ha hagut, ni tampoc.... Senyor Ribalta, per una qüestió d’ordre no
hi ha temps, no està regulat. Em pot tallar tant com vulgui, però...
El Senyor ALCALDE manifesta: vagi acabant, si us plau.
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El regidor senyor TORNÉ continua dient: ... bàsicament perquè és una qüestió d’ordre.
Aquesta situació que és anòmala, en qualsevol institució democràtica, després de
trenta anys de funcionament, home, la veritat és que això ja no passa pràcticament
enlloc.
El Senyor ALCALDE manifesta: ja l’hem entès, senyor Torné. Molt bé, moltes
gràcies. Vostè està parlant de funcionament anòmal del sistema democràtic, jo li volia
recordar a vostè, a tots els assistents i a la premsa, si cal també, que durant molt temps,
per ordres seves, els regidors d’aquest ajuntament s’han hagut d’identificar amb el
carnet d’identitat a l’entrada, per ordres que vostè ha donat a la policia. I això és així,
hi ha testimonis aquí, hi ha ex-regidors entre el públic que també ho saben, això ha
succeït. O ha fet que la policia acompanyés a regidors d’aquest ajuntament per
consultar documents. O sigui, que no es posi tantes medalles de funcionament
democràtic perquè potser primer n’hauria d’aprendre vostè molt. Jo, personalment, li
puc dir que ha ordenat que se’m demani el DNI per entrar a les instal·lacions de
l’ajuntament, no només a mi, a altres regidors d’altres partits polítics i altres exregidors que estan aquí presents. Tot això que està dient cau pel seu propi pes, em
sembla que no té ni autoritat política per demanar això, primer n’hauria d’aprendre
vostè una mica i després els altres farem el que haguem de fer. Senyor Gontán, té la
paraula.
A continuació, pren la paraula el regidor del grup municipal ERC-EV-AM, senyor
FERRAN GONTÁN i exposa: regidor Torné, miri, tot això que ha fet avui aquí, i
aquest comentari només el faré avui, no perdré més temps amb vostè en aquest sentit,
ni un dia més, és de poca vergonya democràtica demanar el que vostè demana. Quan
jo he entrat en aquest ajuntament, per ordre seva, escortat per un policia. Però jo he
entrat escortat per un policia. Després, els papers dels expedients, miri, vostè es
dedicava a posar i treure papers dels expedients entre la comissió informativa i el Ple,
modificar les propostes de Ple entre la comissió informativa i el Ple, i si vol, li recordo
alguna. Ubicació al Plenari, la primera vegada que vaig ser regidor, se’m va imposar
un lloc, sense Decret d’Alcaldia ni tant sols. Accés, què dir-li? Quan aquí se’ns ha
prohibit l’accés, se’ns ha prohibit els despatxos, se’ns ha prohibit tot, absolutament tot,
fins i tot, dintre de l’horari de consulta dels expedients del Ple. Miri, vostè no ha sabut
governar en democràcia i veig que a l’oposició, tampoc sap fer oposició en
democràcia. Si ha de continuar així, jo li demano, regidor Torné, que plegui, deixi-ho
córrer. Per darrera de la democràcia, deixi-ho córrer, vagi-se’n a casa i tots estarem
més tranquils.
El regidor senyor TORNÉ replica: si us plau, a la qüestió d’ordre, només podia
intervenir-hi l’Alcalde. Ho dic perquè intervé tothom i m’acusa...
El regidor senyor GONTÁN contrareplica: la meva també era una qüestió d’ordre.
El Senyor ALCALDE manifesta: doncs no intervingui. Si només hi pot intervenir
l’Alcalde, faci el favor de no intervenir. Podem afegir moltes coses. Vostè ha fet
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referència a diversos temes. En aquest tema al qual estàvem fent referència, en quant a
la seva “cultura democràtica”, jo li diria que durant vuit anys als regidors d’aquest
ajuntament se’ns ha obert la correspondència, tota la correspondència que rebíem a
títol personal la rebíem oberta i això era una ordre directa seva. Podríem fer una llista
llarguíssima. No em voldria perdre al fer aquesta llista, però aquesta llista la podem fer
per a propers Plens perquè vostè sàpiga quin ha sigut el seu tarannà o la seva cultura
democràtica. En quant a la ubicació, diguem que s’ha de posar d’acord diversos temes:
un tema sí que és la unitat dels partits polítics, o en aquest cas les coalicions, però hi
ha altres temes o altres drets que també s’han de garantir i aleshores aquesta ubicació
s’ha decidit en funció de tots aquests elements. Hi ha regidors que se’ls ha imposat el
lloc on havien de seure. Vostè mai ha consultat en quant al lloc on s’havia de seure.
No ho sé, jo els hi demanaria que seguessin. És un tema del qual hem de continuar
parlant, vostè i jo hem tingut dues reunions per aquest tema. Busquem una solució,
busquem-la, però, de moment, jo penso que la millor solució per a tots és que seguin.
En relació a la qüestió dels expedients, vostè és el primer que es va presentar a
consultar documentació quan la legalitat encara no li permetia, i vostè exigia veure els
papers i no li tocava. Primer, miri com funciona la llei, com funciona la normativa,
perquè vostè va venir aquí demanant coses que no li pertocaven i, després, es dedica a
dir als altres com han de fer les coses, però vostè és el primer que les incompleix. Es
va presentar el dilluns a les nou del matí quan encara no tenia dret a veure aquesta
documentació, era a partir del migdia. Per tant, apliqui el que està dient a vostè mateix.
Comencem el Ple. Torno a repetir: els vots dels regidors que no ocupin el seu lloc no
seran computats.
El regidor senyor TORNÉ manifesta: una qüestió d’ordre. Si el regidor està a la Sala,
han de computar, primer, la seva presència ja que estan davant del secretari i, segon, la
seva participació. Al no fer-ho, infringeixen una qüestió de legalitat perquè hi és
físicament, té veu i vot. Per tant, no diguin això perquè és una cosa pura i estrictament
personal, no té res a veure amb la legalitat.
Tot seguit, pren la paraula el regidor del grup municipal CiU, senyor FRANCESC
COLOMÉ i exposa: si jo sec a la meva cadira quan es voti, es computarà el vot?
El Senyor ALCALDE diu: no em sembla seriós, em sembla molt estrany. Podria ser
una solució provisional. Jo els hi demanaria que provisionalment acceptessin aquesta
solució i ja ho solucionarem. Em sembla que és el més raonable, ja buscarem una altra
solució.
A continuació, pren la paraula el regidor del grup municipal CiU, senyor MARTÍ
ROSÀS i manifesta: provisionalment, ens podríem moure tots i així podríem seure tots
junts.
El Senyor ALCALDE respon: no, senyor Rosàs, això no és el joc de les cadires. Hi ha
una assignació de llocs i jo li demano que ocupin el seu lloc, tal i com s’ha dictat en el
Decret d’Alcaldia. Nosaltres, ja he dit que estàvem atents a escoltar aquesta proposta i
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que procurarem solucionar-ho, no ens tanquem en banda, en absolut. Ja n’anirem
parlant. Senyor secretari, si li sembla, penso, com a President, que no hem de
computar els vots dels regidors que estiguin drets. Li sembla correcte? O els fem
desallotjar? Com a símbol de bona voluntat, els computarem però aleshores el que fan
és que ens tanquem més en banda, ens estem obrint al diàleg, els estem oferint la
posició de solucionar-ho més endavant... Vostè què pretén? Que els desallotgi la
policia? No ho sé, pregunto. Senyor Colomé, si vol seure quan voti, li agrairé i ho
tindré molt en compte. Molt bé, gràcies, comencem.

1.- APROVAR ESBORRANYS ACTES SESSIONS ANTERIORS.El senyor SECRETARI manifesta: tot i tractar-se d’una sessió extraordinària, hi ha
hagut temps de repartir als regidors i regidores els esborranys de les actes de les dues
sessions anteriors. Si se les han pogut llegir i hi volen fer alguna observació, les
aprovaríem a continuació. Hi ha alguna observació als esborranys de les actes?
No produint-se cap intervenció, es procedeix, per unanimitat dels assistents, a
l’aprovació i signatura dels esborranys de les actes de les sessions anteriors.

Tot seguit, el Senyor ALCALDE manifesta: bona nit a tothom, benvinguts a aquest Ple.
Ens hauria agradat que cada regidor estigués assegut al lloc assignat, de totes maneres,
no prenem una postura radical en absolut en aquest tema i estem oberts al diàleg i a
continuar negociant aquesta situació amb la coalició de l’oposició. Abans de començar,
volia donar la benvinguda al nou Secretari general d’aquesta Corporació, al Lluís
Muñoz, que ara fa un mes va agafar la plaça que li corresponia. Li dono la benvinguda.
A continuació, pren la paraula el regidor del grup municipal ERC-EV-AM, senyor
FERRAN GONTÁN i exposa: ha costat cinc anys, però per fi tenim aigua de vidre.
Gràcies.

2.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL NOMENAMENT DELS REPRESENTANTS
MUNICIPALS EN ENTITATS SUPRAMUNICIPALS, CONSORCIS I
MANCOMUNITATS.- El senyor SECRETARI llegeix la part dispositiva de la
següent proposta de l’ALCALDIA:
ATÈS que com a resultat de la sessió del Ple de la Corporació celebrada el dia 26 de
març de 2008, de debat i votació de la moció de censura, s’ha modificat la composició
de l’equip de Govern de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès.
ATÈS el què disposa l’article 19, l’apartat 2 de l’article 45 i l’apartat 4 de l’article 92,
de la Llei de l’Estat 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local; l’article
48 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
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municipal i de règim local de Catalunya; article 38 del Reial decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic
de les entitats locals.
AQUESTA Alcaldia proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- NOMENAR representants de l’Ajuntament en entitats supramunicipals,
consorcis i mancomunitats següents:
 CONSORCI PER A LA DEFENSA CONCA BESOS: TERESA BUIGUES
POVEDA.
 ADF MONTSENY-CONGOST: JOSEP RANDOS PARÉS.
 MANCOMUNITAT
TORRENTS.

AIGÜES

TER-LLOBREGAT:

JOSEP

BADIA

 COORDINADORA POLICIES LOCALS: ESTEVE RIBALTA SÁNCHEZ i
JOSEP RANDOS PARÉS.
 SERVEI COMARCAL D’INCENDIS: TERESA BUIGUES POVEDA.
 CONSORCI LOCALRET: ESTEVE RIBALTA SÁNCHEZ i JOSEP BADIA
TORRENTS.
 COMISSIÓ SEGUIMENT CONVENI TRANSPORT: ESTEVE RIBALTA
SÁNCHEZ i JOSEP BADIA TORRENTS.
 XARXA DE CIUTATS I POBLES CAP A LA SOSTENIBILITAT: TERESA
BUIGUES POVEDA.
 CONSORCI PER A LA GESTIÓ DE RESIDUS DEL VALLÈS: JOSEP
BADIA TORRENTS.
 PACTE INDUSTRIAL METROPOLITÀ: ESTEVE RIBALTA SÁNCHEZ i
JUAN ANTONIO MARIN MARTÍNEZ.
 XARXA LOCAL DE CONSUM: DOLORS ISART ROCA
 CONSORCI PER A LA GESTIÓ DE LA TELEVISIÓ DIGITAL TERRESTRE
DE LA DEMARCACIÓ DE GRANOLLERS: ESTEVE RIBALTA SANCHEZ
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Segon.- NOTIFICAR aquest acord als interessats.
La PRESIDÈNCIA obre el torn d’intervencions. No produint-se’n cap, la
PRESIDÈNCIA dóna pas a la votació.
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per nou vots a favor dels regidors dels
grups municipals PSC-PM, ERC-EV-AM i PP, vuit abstencions dels regidors del grup
municipal CiU, i per tant, amb el quòrum legal.

3.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL NOMENAMENT DE MEMBRES DELS
ÒRGANS COL·LEGIATS DELS ORGANISMES AUTÒNOMS, PATRONAT
MUNICIPAL D'ESPORTS I PATRONAT MUNICIPAL DE CULTURA I
EDUCACIÓ.- El senyor SECRETARI llegeix la part dispositiva de la següent
proposta de l’ALCALDIA:
ATÈS que com a resultat de la sessió del Ple de la Corporació celebrada el dia 26 de
març de 2008, de debat i votació de la moció de censura, s’ha modificat la composició
de l’equip de Govern de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès.
ATÈS el què disposa l’article 19, l’apartat 2 de l’article 45 i l’apartat 4 de l’article 92,
de la Llei de l’Estat 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local; l’article
48 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; article 38 del Reial decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic
de les entitats locals.
VIST que resulta necessari procedir al nomenament dels representants de la Corporació
en els òrgans col.legiats dels Organismes Autònoms Municipals, Patronat Municipal
d’Esports i Patronat Municipal de Cultura i Educació, de conformitat amb el que
determinen els articles 12 a 14 del Estatuts del Patronat Municipal d’Esports i 9 i 10
dels Estatuts del Patronat Municipal de Cultura i Educació.
AQUESTA Alcaldia proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- NOMENAR membres del Consell d’Administració el Patronat Municipal
d’Esports, als regidors següents:
-

Josep Badia Torrents (President delegat)
Dolors Isart Roca (Vice-president)
José Ramírez Alaya (Vocal en representació del G.M. de CiU)
Vanesa Garcia Domínguez (Vocal en representació del G.M. del PSC-PM)
Ferran Gontán Ferrer (Vocal en representació del G.M. d’ERC-EV)
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Segon.- NOMENAR membres de la Junta de Govern del Patronat Municipal de Cultura
i Educació, als regidors següents:
-

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

El Senyor ALCALDE pregunta als senyors regidors si desitgen realitzar alguna
intervenció al respecte.
Pren la paraula el regidor del grup municipal de CiU, senyor FRANCESC TORNÉ i
manifesta: en aquest punt voldria destacar que l’expedient no s’aplica correctament.
Nosaltres hem fet la designació dels membres que ens pertocava, tal i com estava
composat fins ara, i no s’ha aplicat la mateixa representativitat que hi havia fins ara,
havent-hi una descompensació dintre dels grups polítics i la proporció que tenen al
Consistori. Per tant, al grup de Convergència no li pertoca els membres que se’ns
assigna sinó que ens pertoca un més en moltes de les comissions. I això és un fet que
hem posat de manifest, que no se’ns aplica correctament. L’altra qüestió que està també
sobre la taula i que no està resolta, perquè fa una hora que m’han enviat un decret que
havien resolt, és sobre el tema del grup Popular en el qual se li assigna representativitat
en el grup polític, i vostès tenen notificació que aquesta persona, el senyor Badia, ja no
està al grup Popular i, per tant, no pot ser representant d’aquest grup en els òrgans que
es designa com a grup polític. Hi ha dues coses a l’expedient que no estan ben resoltes i,
per tant, no es pot aprovar amb la composició que es presenta. Demanar que ho
modifiquin i sinó, sàpiguen que tenen una invalidació, bàsicament per la interpretació de
la composició perquè al grup de Convergència no se li dóna els membres que li
pertoquen. Així està aprovat, sinó han de fer una modificació de la seva composició. I hi
ha l’altre problema que no han volgut resoldre, han dit que no es donaven per
assabentats i és que se li assignen places al grup Popular, cosa que, en aquests moments,
ja s’hauria de nomenar com a regidor no adscrit i, per tant, aquest és un problema dintre
de l’expedient que s’ha de resoldre.
El Senyor ALCALDE manifesta: senyor Torné, demostra un gran desconeixement de
moltes normatives, entre d’altres, els estatuts del Partit Popular, els estatuts del Patronat
Municipal de Cultura i del Patronat Municipal d’Esports. Em semblava que els
coneixia. Em sembla que és l’article dotze. Són uns estatuts que s’han aprovat i s’han
aplicat durant el seu mandat, en el qual diu clarament qui són els representants dels
grups polítics que hi ha d’haver a cada Patronat. Si em permet, el secretari li pot llegir
aquest punt dels Estatuts del Patronat de Cultura i aquest punt dels Estatuts del Patronat
d’Esports. Jo em pensava que això ho coneixia millor, quedo parat del seu
desconeixement d’aquests punts dels Estatuts. El mateix passa amb els Estatuts del
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Partit Popular, és veritat que ahir la senyora Susanna Calvo, que està entre el públic, va
entrar un escrit al Registre de l’Ajuntament. Miri, li he de dir que durant el mes que
porto d’Alcalde, és un dels escrits més lamentables que han entrat, i perdoni’m que
utilitzi aquest vocabulari, perquè hi ha coses escrites a mà, enlloc de amb màquina, no
hi ha cap membret oficial, el què s’hi recull no està d’acord amb els propis estatuts del
Partit. Si ens hem de creure el que diu, diu que se li ha obert un expedient al senyor
Badia, però escolti, si ens mirem els Estatuts del Partit Popular ens diu que no es pot
arribar a cap resolució ni a cap conclusió fins que no hagi conclòs la tramitació d’aquest
expedient i per fer efectiva la tramitació d’aquest expedient, s’ha de cridar a declarar a
la persona a la qual se li obre l’expedient, etc. Per tant, em sembla que hem de conèixer
més bé les normatives, les lleis, els estatuts, per portar-ho endavant. Els passos que
estem fent ara és posar-ho en coneixement de la presidència del Partit Popular a
Catalunya i del Partit Popular a Espanya. No sé si dir que és una falta de respecte cap a
l’Ajuntament que ens entri un document d’aquests, perquè sembla que això ho hagi fet,
jo que sóc professor, un alumne a casa seva a corre-cuita. Miri, jo sí que li puc dir que
aquest escrit el tenia vostè abans que l’Ajuntament, com ha passat amb d’altres, la qual
cosa és bastant sospitosa perquè ve vostè dient, sí, perquè hi ha un escrit... No, aquí no
ha arribat. Jo el tinc, jo el tinc... Tot això, que es produeixin aquests fets, ho trobo molt
estrany. Sí, però vostè sap que un Ple extraordinari... Si vol parlar, al final del Ple. Tot i
que no hi té dret, li donaré la paraula al final del Ple. Deia que estem complint les
normatives que vostè ha aplicat durant molt de temps. Ja li facilitarem una còpia dels
Estatuts del Patronat de Cultura i del Patronat d’Esports, i prego al senyor secretari que
faci lectura d’aquests punts que vostè no coneix.
El senyor SECRETARI manifesta: concretament, en el cas del Patronat d’Esports, seria
l’article dotze que diu: “El Consell d’Administració està integrat pel President, el VicePresident i tres regidors designats pel Ple corporatiu”. A més, hi ha un representant
d’entitats esportives locals. Però en el cas dels regidors, com deia, són tres regidors
designats pel Ple corporatiu, entenem que la proposta el que fa és justament això. A
partir d’una discrecionalitat del Ple, proposar quins han de ser aquests regidors. És a dir,
no veig que la proposta tingui cap errada en aquest sentit. En el cas del Patronat de
Cultura i Educació, seria l’article nou dels Estatuts que diu: “La Junta de Govern està
integrada pel President, el Vice-President i tres regidors designats pel Ple de
l’Ajuntament”. Després, un representant d’entitats culturals o educatives, en els
mateixos termes que el Patronat d’Esports. Aleshores el que estem proposant aquí,
entenc que s’ajusta perfectament a la legalitat. A més, és el que ja s’havia acordat amb
posterioritat a la constitució del Consistori sorgit a les eleccions del maig de l’any
passat. Val a dir que aquí s’ha incorporat una representació del Partit Popular, en el cas
de la Junta de Govern del Patronat Municipal de Cultura i Educació, amb la qual cosa
serien quatre regidors, i no tres. Però ens sembla que aquesta modificació, a part de ser
respectuosa amb la màxima participació que els mateixos Estatuts volen, respon a la
Llei de modernització del govern local que es va aprovar a l’any 2003, per a tots els
àmbits, de Patronats i entitats descentralitzades. És possible que tingui raó el senyor
Torné en el sentit de què s’hagi de fer una modificació prèvia, però la voluntat anava
adreçada a incorporar tots els grups però no és contrària, en cap cas, als Estatuts vigents.
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El regidor senyor TORNÉ diu: deixar constància, perquè una altra cosa no podem fer,
que l’aplicació és incorrecta. Deixar constància que el Grup Socialista acaba tenint el
President, el Vice-President i un membre del partit, és a dir, tres membres en el
Patronat, i la resta en tenim un cadascun. Per tant, multiplica en molt la seva
representativitat. Això és el que no tenia la fórmula anterior i, per tant, l’ús o abús de la
interpretació comporta això, tres membres del Grup Socialista i un dels altres restants. I
això és la gran diferència entre l’aplicació d’una manera i de l’altra, i això passa a altres
organismes. I el tema de l’assabentat del Partit Popular, escolti’m, podran amagar el
problema però l’hauran de resoldre. I per molt que el tapin, aquest problema l’han
d’afrontar i resoldre correctament. Per molt que allarguin la malaltia, no el resoldran
perquè és un problema que està aquí sobre i no es pot aplicar correctament ni se li pot
donar la dotació que pertoca si les coses no són com cal. El que no pot fer és només fer
el que li interessi perquè sinó acabarà passant sempre això, que tot seran qüestions que
li van bé per cobrir l’expedient, però no resoldran els problemes, ni els institucionals ni
els expedients. Per tant, apliqui’ls correctament. La majoria la tenen igualment perquè,
en definitiva, no estem parlant de que se’ls qüestioni cap majoria de govern ni tampoc
cap majoria de funcionament, però sí que han de donar la representativitat que tenen als
grups polítics perquè, sigui a l’oposició o ara al govern, els han d’aplicar correctament,
no vol dir que vostès ni governin millor ni treguin millor resultat.
El Senyor ALCALDE manifesta: molt bé, li contestaré les dues qüestions que vostè ha
posat damunt la taula. Evidentment, per a la governabilitat d’aquest municipi, no té cap
influència que el senyor Badia sigui o no sigui del PP i, evidentment, és un tema que
hem de resoldre i hem d’afrontar. Això és el que estem fent, ho estem afrontant segons
la legalitat vigent, no com vostè que quan vam convocar aquest Ple, ja se li va veure...
No, que és molt precipitat... No ho tenia a punt. És clar, les presses seves de què era
molt precipitat era perquè estava esperant aquesta resolució. El “plumero” li ha vist
tothom, senyor Torné. No hi havia cap motiu per dir que aquest Ple era precipitat,
només el seu interès perquè arribés aquest paper des del Partit Popular, era l’únic interès
que tenia vostè, que arribés aquest paper. Ha arribat, però no ho ha fet amb les formes
correctes, ni ha estat un burofax com vostè venia repetint cada dia, quan es presentava
aquí a l’Ajuntament, i deia “vindrà un burofax del PP”. No, no ha succeït això, no ha
arribat cap burofax. La senyora Susanna Calvo va entrar un paper, però això no és un
burofax. És que és molt precipitat aquest Ple, només li faltava dir “perquè encara no ho
he acabat d’arreglar amb el PP”, és l’únic que li faltava per dir quan deia això.
Evidentment que ho afrontem i ho solucionem. A mi m’és igual que el senyor Badia
sigui del PP o no, l’únic que m’interessa és la voluntat que té per treballar per a aquest
municipi, és l’únic que m’interessa del senyor Badia. És a vostè a qui li preocupa molt
si és del PP o no, és vostè qui està obsessionat amb això. Nosaltres respectem al senyor
Badia com a regidor electe que és pels vots que ha rebut, independentment del partit al
qual pertany, ja que el valorem pel seu treball davant els ciutadans. És una obsessió seva
i nosaltres ho tractem amb la major legalitat que podem i, en aquest cas, el document
que ens ha arribat no és de rebut i, per tant, demanarem a la direcció del PP que ho faci
més bé, que tramiti aquest expedient i quan hagi acabat de tramitar aquest expedient,
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escolti al senyor Badia i si quan ho ha fet, creu que el senyor Badia no ha de ser del PP,
complint els seus propis Estatuts, que després faci una resolució. Però no fem aquestes
coses tant rares que fan vostès, que no volen que es faci el Ple perquè no tinc solucionat
el paper, etc. En quant als regidors representants als Patronats, miri, està enganyant a
tothom, està dient que ara hi ha tres regidors socialistes i que abans...està enganyant a
tothom. Abans sí que hi havia tres representants de Convergència i Unió i només un del
Partit dels Socialistes. Ara hi ha dos del Partit dels Socialistes i un de Convergència i
Unió. Per què? Doncs perquè així ho marquen els Estatuts, perquè l’Alcalde, que sóc jo,
el President d’aquesta Corporació, té la potestat de nomenar al President i al VicePresident, com diuen els Estatuts. I així ho he fet, els he nomenat de l’equip de govern.
Així com al Consell de Poble continua havent-hi membres de Convergència i Unió
perquè així ho manen els Estatuts i així és el funcionament democràtic, en aquest cas, el
funcionament dels Patronats és diferent, no el confongui. Suposo que no voldrà tenir la
Presidència d’aquests Patronats, no sé què vol. Però miri’s bé els Estatuts i veurà que jo,
com a Alcalde, nomeno al President i al Vice-President. I, després, com diuen els
Estatuts, queden tres regidors que s’han de nomenar pel Ple i això és el que estem fent
avui. I, per tant, no enganyi a tothom dient que quan vostè manava hi havia més
representativitat democràtica perquè vostè tenia tres representants, comptant President,
Vice-President i el que calgui, i, ara, del Partit Socialista només hi ha dos. Vostè acaba
d’enganyar a tothom dient que n’hi ha més ara que abans, que és al revés. Per tant, no
falti a la veritat, senyor Torné, si us plau.
Finalitzades les intervencions, el Senyor ALCALDE dóna pas a la votació.
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per nou vots a favor dels regidors dels
grups municipals PSC-PM, ERC-EV-AM i PP, set vots en contra dels regidors del
grup municipal CiU, i una abstenció del regidor senyor FERRAN JIMÉNEZ del grup
municipal CiU, i per tant, amb el quòrum legal.

4.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL NOMENAMENT DELS MEMBRES
INTEGRANTS DELS ÒRGANS COL·LEGIATS MUNICIPALS.- El Senyor
SECRETARI llegeix la part dispositiva de la següent proposta de l’ALCALDIA:
ATÈS que com a resultat de la sessió del Ple de la Corporació celebrada el dia 26 de
març de 2008, de debat i votació de la moció de censura, s’ha modificat la composició
de l’equip de Govern de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès.
ATÈS el què disposa la lletra b de l’apartat 2 de l’article 46 de la Llei de l’Estat 7/1985,
de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local; l’article 48 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; article 38, del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre pel qual
s’aprova del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats
locals i l’article 56 i següents del Reglament orgànic municipal.
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AQUESTA Alcaldia proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- NOMENAR, de conformitat amb el que estableix l’article 48 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, les següents comissions les quals estaran integrades pels
regidors que s’indiquen:
 COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES:
ESTEVE RIBALTA SANCHEZ

President

FRANCESC TORNÉ VENTURA
FERRAN JIMÉNEZ MUÑOZ

Grup Municipal CiU
Suplent

VANESA GARCIA DOMÍNGUEZ
JUAN ANTONIO MARÍN MARTÍNEZ

Grup Municipal PSC-PM
Suplent

FERRAN GONTÁN FERRER
Ma TERESA BUIGUES POVEDA

Grup Municipal ERC-EV
Suplent

JOSEP BADIA TORRENTS

Grup Municipal PP

El funcionament d’aquesta comissió es durà a terme amb el sistema de vot ponderat.
 COMISSIÓ INFORMATIVA ASSUMPTES PLE:
ESTEVE RIBALTA SANCHEZ

President

FRANCESC TORNÉ VENTURA

Grup Municipal CiU

MARTÍ ROSÀS PUJOL

Grup Municipal CiU

FERRAN JIMÉNEZ MUÑOZ

Grup Municipal CiU

FRANCESC COLOMÉ TENAS

Grup Municipal CiU

JOSÉ RAMÍREZ ALAYA

Grup Municipal CiU

JUAN ANTONIO MARIN MARTÍNEZ

Grup Municipal PSC-PM

JOSEP RANDOS PARÉS

Grup Municipal PSC-PM
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VANESA GARCIA DOMÍNGUEZ

Grup Municipal PSC-PM

FERRAN GONTÁN FERRER

Grup Municipal ERC-EV

JOSEP BADIA TORRENTS

Grup Municipal PP

 CONSELL DE LA PAGESIA:
TERESA BUIGUES POVEDA

President delegat.

JOSEP MARIA DIA GRAU

Grup Municipal CiU

JUAN ANTONIO MARÍN MARTÍNEZ

Grup Municipal PSC-PM

FERRAN GONTAN FERRER

Grup Municipal ERC-EV

JOSEP BADIA TORRENTS

Grup Municipal PP

 CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL:
ESTEVE RIBALTA SANCHEZ

President

NÚRIA CLAVERIA SOLER

Grup Municipal CiU

DOLORS ISART ROCA

Grup Municipal PSC-PM

FERRAN GONTÁN FERRER

Grup Municipal ERC-EV

JOSEP BADIA TORRENTS

Grup Municipal PP

 CONSELL ESCOLAR DE CENTRES:
ESTEVE RIBALTA SÁNCHEZ

Alcalde

 CONSELL ESCOLAR DE L’ESCOLA DE MÚSICA:
ESTEVE RIBALTA SÁNCHEZ

Alcalde

 CONSELL ASSESSOR DE JOVENTUT:
ESTEVE RIBALTA SANCHEZ

President

DOLORS ISART ROCA

Regidora de joventut.

ROSA COLOMÉ SOLER

Grup Municipal CiU
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VANESA GARCIA DOMÍNGUEZ

Grup Municipal PSC-PM

FERRAN GONTÁN FERRER

Grup Municipal ERC-EV

JOSEP BADIA TORRENTS

Grup Municipal PP

 CONSELL DEL POBLE DE LLERONA:
NURIA CLAVERIA SOLER

Grup Municipal CiU

JOSEP MARIA DIA GRAU

Grup Municipal CiU

JOSEP RANDOS PARÉS

Grup Municipal PSC-PM

 CONSELL DEL POBLE DE CORRÓ D’AMUNT:
............................................

Grup Municipal CiU

ROSA COLOMÉ SOLER

Grup Municipal CiU

TERESA BUIGUES POVEDA

Grup Municipal ERC-EV

 COMISSIÓ DE DELIMITACIÓ DELS TERMES MUNICIPALS DE LES
FRANQUESES DEL VALLÈS I LA ROCA DEL VALLÈS:
ESTEVE RIBALTA SANCHEZ

Alcalde

TERESA BUIGUES POVEDA

Regidora de la Pagesia Territorial

JOSEP BADIA TORRENTS

Regidor de Serveis Municipals

Segon.- NOMENAR tresorera, amb efectes de 27 de març de 2008, a la Sra. VANESA
GARCIA DOMÍNGUEZ assignant-li, la quantitat de 60 €/anyals, per menyscapte de
diners.
Tercer.- NOTIFICAR el present acord a les persones interessades.
La PRESIDÈNCIA obre el torn d’intervencions.
Pren la paraula el regidor del grup municipal de CiU, senyor FRANCESC TORNÉ i
manifesta: el mateix perquè, en definitiva, és les assignacions a les comissions i entitats
amb la mateixa problemàtica que les dues esmentades, i que quedi clar que tampoc
s’aplica correctament la representativitat i tenim el mateix problema amb la
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representativitat del senyor Badia en segons quins llocs. A partir d’aquí, reiterar que no
és correcte l’expedient.
El senyor ALCALDE manifesta: a veure, senyor Torné, quan la normativa, la llei, els
estatuts, li van a favor vostè nomena membres, com a la Comissió Informativa de Ple
que li toquen més, aquí sí que els nomena. Quan li va en contra, amaga el cap sota l’ala i
diu que no està d’acord amb la normativa o que és incorrecta, quan és el que vostè ha
estat aplicant durant molt de temps. Em sembla que haurien d’estar a les verdes i a les
madures en aquests temes. I si és el que li correspon pels estatuts, hauria de nomenarho. De fet, el divendres passat els membres del seu partit es van comprometre que els
nomenaria abans d’aquest Ple. No entenc que per a determinades comissions sí que els
nomenen perquè pensen que tenen majoria i per a altres, com que no els hi toca segons
la llei, no els nomenen. Ho trobo, si més no, curiós.
El regidor senyor TORNÉ replica: no és curiós, els nomenaments estan presentats per
escrit i per registre. No hi ha cap problema. El nostre grup ho va presentar en data
correcta.
El Senyor ALCALDE contrareplica: ens falta el nomenament del Consell de Poble de
Corró d’Amunt. Està presentat?
El senyor SECRETARI respon: hi ha la renúncia del President, que és posterior.
El Senyor ALCALDE diu: dèiem això, que hi ha la renúncia del senyor Colomé com a
President del Consell de Poble de Corró d’Amunt, els hi vam notificar, els hi vam
demanar que nomenessin a algú i tampoc l’han nomenat. I aquí tenen la Presidència. No
ho entenc. Els hi demanaria que ho fessin el més aviat possible, perquè sinó Corró
d’Amunt no pot celebrar el seu Consell de Poble.
El regidor senyor TORNÉ replica: tot està notificat i signat.
El Senyor ALCALDE contrareplica: no, el Consell de Poble de Corró d’Amunt, després
de la renúncia del senyor Colomé, no està notificat.
El regidor senyor TORNÉ diu: tot ho tenen presentat, excepte aquest esdeveniment que
ha estat posterior a la presentació. Ja se’ls hi presentarà, no hi ha problema. Ara bé, tot
el que se’ls hi ha presentat, tampoc ha quedat reflectit en el Ple perquè no ha servit per
res.
El senyor SECRETARI manifesta: volia aclarir que en el cas de la Comissió
Informativa hem tingut en compte els nomenaments que van presentar. En el cas de la
Comissió Especial de Comptes els hi hem dit que és vot ponderat i que en lloc de tres
representants, com vostès proposaven, els hi tocava un. Jo entenc que els hi hem
comunicat. Si n’havíem de parlar, en parlàvem, però que la interpretació que feia
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l’equip de govern o la Secretaria, diguem-ne com vulguem, era que vostès estarien
sobre-representats amb aquella proposta. Simplement volia dir això.
Finalitzades les intervencions, la PRESIDÈNCIA dóna pas a la votació.
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per nou vots a favor dels regidors dels
grups municipals PSC-PM, ERC-EV-AM i PP, vuit vots en contra dels regidors del
grup municipal CiU, i per tant, amb el quòrum legal.

5.- PROPOSTA RELATIVA A L'ESTABLIMENT DEL RÈGIM DE
RETRIBUCIONS ALS REGIDORS DE L'AJUNTAMENT.- El senyor SECRETARI
dóna lectura de la part dispositiva de la següent proposta de l’ALCALDIA:
ATÈS que com a resultat de la sessió del Ple de la Corporació celebrada el dia 26 de
març de 2008, de debat i votació de la moció de censura, s’ha modificat la composició
de l’equip de Govern de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, i atès que un cop
establert el nou Cartipàs Municipal, resulta indispensable procedir a l'establiment del
règim de dedicació dels membres polítics d'aquesta Corporació, especialment tenint en
compte les delegacions efectuades per l'Alcaldia.
ATÈS que de conformitat amb el que disposa l'article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les Bases del Règim Local, en la seva nova redacció actual donada a
aquesta per la Llei 11/1999, de 21 d’abril, en concordança amb l'article 166 del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i
de Rêgim Local de Catalunya i amb l'article 13 del Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Decret 2568/1986, de
28 de novembre, els membres de les Corporacions Locals tenen el dret de percebre
retribucions per l'exercici dels seus càrrecs quan els desenvolupin en règim de dedicació
exclusiva o parcial, així com a percebre indemnitzacions en la quantia i condicions que
estableixi el Ple de la Corporació, en concepte d'assistències per la concurrència efectiva
a les sessions dels òrgans col·legiats dels quals formin part, inclosos els Organismes
Autònoms, així com a ser indemnitzats per les despeses realitzades en exercici del
càrrec.
ATÈS que l’esmentat article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases
de Règim Local, modificat per l’article 42 de la Llei 14/2000, de 29 de desembre, de
Pressupostos Generals de l’Estat, estableix que els membres de les Corporacions Locals
que desenvolupin els seus càrrecs amb dedicació parcial per realitzar funcions de
presidència, vicepresidència o ostentar delegacions, o desenvolupar responsabilitats que
així ho requereixin, percebran retribucions pel temps de dedicació efectiva a aquestes, i
en aquest cas seran donats d’alta en el Règim General de la Seguretat Social en aquest
concepte, assumint les corporacions les quotes empresarials que corresponguin.
Per tot això es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents
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ACORDS:
Primer.- ESTABLIR que amb efectes del dia 27 de març de 2008, els membres de la
Corporació que a continuació es relacionen exerciran els seus càrrecs en el règim de
dedicació que es detalla, és a dir, amb dedicació total o parcial a les tasques pròpies
dels seus càrrecs:
NOMS I COGNOMS

RÈGIM DE DEDICACIÓ

 Esteve Ribalta Sánchez

Exclusiva

 Josep Badia Torrents

Exclusiva

 Teresa Buigues Poveda

Exclusiva

 Maria Dolors Isart Roca

Exclusiva

 Juan Antonio Marín Martínez

Exclusiva

 Vanesa Garcia Domínguez

Parcial

 Josep Randos Parés

Parcial

 Gisela Santos Goçalves

Parcial

Segon.- ESTABLIR, a favor dels membres de la Corporació que desenvolupin les seves
funcions en règim de dedicació exclusiva, les retribucions que a continuació es
relacionen, les quals es percebran en catorze pagues, dotze corresponents a les
diferents mensualitats de l'any i les dues restants corresponents a les mensualitats de
juny i desembre, i donar-los d'alta al Règim General de la Seguretat Social.
NOM I CÀRREC
 Esteve Ribalta Sánchez (Alcalde)

RETRIBUCIONS ANUALS BRUTES
62.883 euros

 Josep Badia Torrents (Primer tinent d’Alcalde i regidor delegat d’Esports i
Serveis Municipals)
42.000 euros
 Teresa Buigues Poveda (Segona tinent d’Alcalde i regidors delegada de Cultura,
Pagesia i Participació Ciutadana)
42.000 euros
 Juan Antonio Marin Martínez (Tercer Tinent d’Alcalde i regidor delegat de
Política Territorial i Obra Pública)
42.000 euros
 Maria Dolors Isart Roca ( Quarta Tinent d’Alcalde i regidora delegada de
Polítiques Socials, igualtat, sanitat i joventut)
42.000 euros

Ple 24 04 08 – pàg. 18

La percepció d’aquestes retribucions serà incompatible amb l’exercici de tot tipus
d’activitats retribuïdes i amb la de qualsevol altra retribució amb càrrec als
pressupostos de les Administracions Públiques i dels Ens, Organismes i Empreses
d’elles dependents, sense perjudici de les dietes i indemnitzacions que els pugui
correspondre per la seva assistència als Consells d’Administració o òrgans de govern
d’entitats o empreses públiques o privades, fins a un màxim de dos. També serà
incompatible amb les indemnitzacions que s’estableixen en l’apartat següent.
Tercer.- ESTABLIR a favor dels membres de la Corporació que desenvolupin les seves
funcions en règim de dedicació parcial les retribucions que a continuació es relacionen,
les quals es percebran en catorze pagues, dotze corresponents a les diferents
mensualitats de l’any i les dues restants corresponents a les mensualitats de juny i
desembre, i donar-los d’alta al Règim General de la Seguretat Social:
REGIDOR

RETRIBUCIONS ANUALS BRUTES

 Josep Randos Parés

25.500 euros

 Vanesa Garcia Domínguez

25.500 euros

 Gisela Santos Goçalves

25.500 euros

La percepció d’aquestes retribucions portarà inherent l’exercici de les funcions
anteriorment detallades i una presència efectiva mínima a l’Ajuntament de 20 hores
setmanals, sent compatible amb l’exercici d’altres activitats retribuïdes, en els termes
previstos per l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del
Règim local, en concordança amb el que disposa la Llei 53/1984, de 26 de desembre,
d’Incompatibilitats del personal al servei de l’Administració pública.
Quart.- Amb els mateixos efectes, establir a favor dels membres de la Corporació que
no tenen dedicació exclusiva ni parcial el règim d’indemnitzacions següent:
a) Per l’assistència a les sessions del Ple: 120 euros/sessió.
b) Per l’assistència a les sessions de la Junta de Govern Local: 45 euros/ sessió.
c) Per l’assistència a les sessions de la Comissió Informativa dels assumptes del
Ple: 45 euros/sessió.
d) Per l’assistència a les sessions de la Comissió Especial de Comptes: 45
euros/sessió.
e) Per l’assistència, com a Presidents, a les sessions plenàries dels Consells de
Poble de Llerona i de Corró d’Amunt: 120 euros/sessió.
f) Per l’assistència, com a vocals, a les sessions plenàries dels Consells de
Pobles de Llerona i Corró d’Amunt: 90 euros/sessió.
g) Per l’assistència a les sessions dels òrgans col.legiats del Patronat Municipal
d’Esports i del Patronat Municipal de Cultura i Educació: 90 euros/sessió.
h) Per l’assistència a les reunions de les meses de contractació: 45 euros/sessió.
i) Per l’assistència a les sessions plenàries del Consell de la Pagesia: 90
euros/sessió.
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j) Per l’assistència a les sessions del Consell Escolar Municipal: 90
euros/sessió.
k) Per l’assistència a les sessions del Consell d’Administració de la societat
municipal “Les Franqueses Entorn Verd, SA”: 90 euros/sessió.
l) Per l’assistència a les sessions del Consell d’Administració de la societat
municipal “Les Franqueses Dinamització Econòmica, SL”: 90 euros/sessió.
m) Per l’assistència a les Juntes generals de les societats municipals: 45 €/sessió.
n) Per l’assistència a altres òrgans complementaris: 90 euros/sessió.
Cinquè.- Les quantitats abans ressenyades, es percebran, llevat que expressament
s’assenyali un termini diferent, amb efectes del dia 27 de març de 2008.
Les quantitats contingudes en la present resolució s’actualitzaran anyalment d’acord
amb l’increment fixat en la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat pel personal.
Sisè.- Els membres de la Corporació, així mateix, podran percebre indemnitzacions per
les despeses efectives realitzades en l’exercici del seu càrrec, segons les normes
d’aplicació general en les administracions públiques.
Setè.- TRASLLADAR el present acord a tots els Grups Municipals, i a l’àrea d’Hisenda
per tal que procedeixin a cursar la corresponent alta dels membres amb dedicació
parcial al règim general de la Seguretat Social.
Vuitè.- PUBLICAR íntegrament el contingut del present acord al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona i al tauler d’edictes de la Corporació, en compliment del que
disposa l’article 75.5 de la Llei de Bases de Règim Local.
Intervé el senyor ALCALDE dient: perdoni un moment, si us plau, aquest senyor que
xiula que està amb la senyora Susanna Calvo, que cobrava molt més que els que tenen
dedicació exclusiva, i la senyora Susanna Calvo no apareixia per l’Ajuntament, que
quedi clar.
La PRESIDÈNCIA obre el torn d’intervencions.
Pren la paraula el regidor del grup municipal CiU, senyor FRANCESC TORNÉ i
manifesta: la veritat és que aquest és el punt estrella del Ple, bàsicament perquè dóna
sentit a la moció de censura feta fa un mes. És un dels pilars que aguanten la moció de
censura. Aquesta és la mare dels ous. Canvia totalment les assignacions, resulta que els
membres del govern passen a tenir tots dedicació exclusiva i parcial, és a dir, tenen
nòmina de l’ajuntament i la Seguretat Social. És una dedicació plena de nòmina i de
costos per a l’ajuntament, en el qual el repartiment és aquest: l’Alcalde, seixanta-dos
mil euros, és a dir, uns deu milions de pessetes; els regidors que tenen dedicació total,
quaranta-dos mil euros, és a dir, set milions de pessetes l’any; i els regidors a mitja
dedicació, vint-i-cinc mil cinc-cents euros, és a dir, uns quatre milions i escaig de
pessetes l’any; a part de la quota patronal que aquí no està contemplada, que no sé si és
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un trenta o trenta-cinc per cent més de les despeses en nòmina. Això ve a duplicar els
costos que hi havia del govern fins ara, i la meitat dels membres del govern només
cobraven per assistències. A aquest no li diu res? Aquest com que és dels seus...
El Senyor ALCALDE pregunta: què ha passat? Digui’m. Si hi ha alguna qüestió
d’ordre, és que no ho he sentit.
El regidor senyor TORNÉ continua dient: aquest és el quid de la qüestió. Han posat
sobre la taula quin és el veritable desllorigador de tot això: posar uns sous que no sabem
si són justificats o no per la dedicació que necessita....
Intervé el Senyor ALCALDE dient: li queden vint segons. Vagi acabant
El regidor senyor TORNÉ diu: ho diré a l’altra intervenció, no pateixi. I, després, una
altra qüestió, en aquest punt no hi ha informe d’Intervenció i, per tant, no es pot aprovar
ja que a la partida que s’aprova avui no hi ha consignació en el pressupost de
l’ajuntament.
El Senyor ALCALDE manifesta: molt bé, ja continuarà després. Senyor Gontán.
Tot seguit, pren la paraula el regidor del grup municipal ERC-EV-AM, senyor
FERRAN GONTÁN i exposa: miri, nosaltres si haguéssim estat manant, si haguéssim
estat al govern, haguéssim posat sous més baixos. És cert. Però també és cert, i creiem
que així serà, que aquest govern necessitava aquestes dedicacions per com havia quedat
l’ajuntament. I, a més, creiem que aquest govern farà la feina, cosa que no es pot dir del
govern anterior. Perquè sí que és cert que hi havia quatre regidors amb dedicació
parcial, dels quals tres dubtem molt que complissin les trenta hores mensuals a les quals
els requeria la llei. I aquí, els de dedicació parcial s’han compromès a quatre hores
diàries. D’altra banda, el que sí que demanarem al govern és justificants de feina feta i,
per això, i crec que així es va comprometre, i espero que avui ho faci públic, a un
informe trimestral, per àrea, de les actuacions del govern, de tal manera que els
ciutadans vegin la transparència en aquest govern, que no hi havia en el passat. Dir que
ningú s’esveri pel sou de l’Alcalde perquè és exactament igual que el sou de l’Alcalde
que hi havia abans. Això sí, ara potser tindrem un ajuntament del segle XXI i no com el
que teníem del segle XIX on una persona decidia per la resta. Per tant, nosaltres no
podrem votar a favor perquè veiem el govern més com una qüestió de servei, però
tampoc votarem en contra.
El Senyor ALCALDE manifesta: miri, senyor Torné, li diré dues coses molt clares: la
primera és que amb aquest sistema de sous, l’ajuntament es gasta trenta mil euros
menys que els que es gastava vostè i això ho pot comprovar qualsevol persona. Vostès
tenien vuit regidors que cobraven vint-i-cinc mil euros, d’una manera o d’una altra,
tenien una assessora i una persona de confiança i tot això suma més de trenta mil euros
més dels que ens gastarem nosaltres. I la segona diferència, i més important, és que tots
aquests regidors seus que cobraven vint-i-cinc mil euros i els assessors feien vuit hores
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a un altre lloc i aleshores venien aquí a cobrar aquests diners, i això ho sap
perfectament. Tenien la seva feina i, després, venien aquí a cobrar. Això era una paga
extra que tenien, a part del seu sou. Aquesta diferència és molt important i vostè se l’ha
oblidat. Aquí hi ha quatre persones que han renunciat a la seva empresa i al seu sou en
la totalitat, i dos d’ells cobrant menys, i li puc ensenyar les nòmines del que cobraven, i
li puc assegurar que això és veritat, en els altres casos no. I hi ha tres persones que han
demanat reducció de jornada a la seva feina, cosa que amb vostè això no havia succeït
mai. Per tant, tingui clar que pagarem trenta mil euros menys a l’any dels que pagava
vostè en sous de polítics i personal de confiança. Que quedi clar això, són trenta mil
euros menys. Faci números i vagi sumant. Els regidors que no tenien els vint-i-cinc mil
euros amb vostè cobraven quatre-cents vint euros a la setmana per cada Junta de Govern
Local que feien i per cada reunió. Evidentment, els regidors que estan aquí només tenen
aquest sou i no cobren per cap més reunió, que quedi clar. Eren vostès els que estaven
cobrant quatre-cents vint euros setmana darrera setmana per una reunió que, a vegades,
pot durar mitja hora. Si suma tot això, ja li estic dient que ens estalviem trenta mil euros
a l’any. Sí, quan vulgui li demostro a vostè i li demostro al públic. Si volen, els hi dic
els números. Si no s’ho creu, li dic. Miri, el sou de l’Alcalde és el mateix, per tant, aquí
hi ha igualtat. En quant als regidors, hi havia vuit regidors que cobraven vint-i-cinc mil
euros, hi havia una persona de confiança que cobrava vint-i-sis mil i hi havia una
assessora que cobrava quaranta-sis mil. Li faig els comptes ràpids: vuit regidors per
vint-i-cinc mil euros són dos-cents mil euros; una persona de confiança i un assessor,
quaranta-sis mil més vint-i-sis mil, que són setanta-dos mil. En total, dos-cents setantados mil. Compti els que hi ha aquí, quatre per quaranta-dos mil són cent seixanta-vuit
mil; més tres per vint-i-cinc mil que són setanta-cinc mil més. En total, dos-cents
quaranta-tres mil. Estem parlant de trenta mil euros menys al mes, però amb la
diferència més important que aquestes persones han renunciat a la seva feina, no tenen
un altre sou i vostès sí que tenien un altre sou. En totes aquestes dedicacions exclusives
estan renunciant a la seva feina. No es pot enganyar constantment a tothom, no es pot
faltar a la veritat. Estem gastant menys des de l’ajuntament. I vostè, vingui a l’hora que
vingui, trobarà als regidors a l’ajuntament, no els trobarà treballant a un altre lloc, els
trobarà a l’ajuntament: a Cultura, a Pagesia, a on vagi, els trobarà aquí, al servei del
públic, al servei del ciutadà. Si us plau, no manipulem les coses.
Tot seguit, pren la paraula la regidora del grup municipal ERC-EV-AM, senyora Ma
TERESA BUIGUES i manifesta: bona tarda, jo lamento, senyor Torné, que vostè, vegi
d’una manera tant simple el que va significar el vot de censura perquè no va ser per
diners. I vostè ho sap. Pot dir el que vulgui, però no va ser per diners, va ser per moltes
altres coses que tots coneixem, que uns ho hem patit més que d’altres. Però en cap
moment va ser per diners. Això simplifica molt una acció tant democràtica com pot ser
un vot de censura. I lamento que vostè, amb la seva experiència, ho simplifiqui
d’aquesta manera. En tot cas, esperava més de vostè.
A continuació, el regidor senyor TORNÉ diu: la veritat és que es pot fer tants jocs de
mans com vulgui, però la realitat és innegable. L’acord que passen avui duplica els
costos del govern municipal que hem tingut fins ara. Els resultats, les dedicacions i tot
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això es veu amb la feina feta i amb l’esforç que s’ha fet. Només dir una qüestió, encara
que els hi sàpiga greu. Encara que sigui a nivell de mitja broma, s’ha de fer una mica de
caricatura. Aquesta moció és com l’aigua miraculosa que ha fet uns resultats increïbles,
als malalts els ha posat bons, als jubilats els ha fet treballar i als altres els hi ha donat
dues feines. Els efectes d’incorporar uns sous, jo no sé si incorrectes o injustificats, a
l’Ajuntament de les Franqueses, suposo que és per tenir a la gent contenta, però no està
gens justificat de cara a la ciutadania. Vostès ho poden vendre com sigui, però la veritat
és que l’acord que avui es pren és aquest que duplica el que teníem fins ara i que, en
definitiva, el resultat el veurem amb el temps, però en cap de les mesures no està gens
justificat que l’Ajuntament de les Franqueses hagi de tenir aquest cost polític per
gestionar l’ajuntament. És una qüestió molt particular, i també particularíssim de les
persones implicades. Si l’ajuntament d’aleshores ho hagués aplicat, tothom hagués estat
més content i vostès haguessin protestat més, però quan ho vam fer, ja es van queixar de
la manera que es van queixar. Podríem repassar a les actes d’aquell mes de juliol, quan
es va aprovar, el que vostès van dir i com es queixaven del repartiment dels costos.
El regidor senyor GONTÁN exposa: està parlant d’actes, jo l’he repassada. Resulta que
els hi vam dir exactament el mateix que els hi diem avui. Amb la diferència que vostès
es van comprometre de paraula a fer quatre hores diàries, i difícilment, dubto que
arribessin a fer les trenta hores mensuals que els hi demana la llei. D’altra banda, jo li
demanaria a l’Alcalde el compromís, abans del Ple i abans de la votació, de que faran
aquests informes trimestrals i seran públics.
Intervé el Senyor ALCALDE dient: senyor Gontán, vostè sap que és un compromís que
hem assumit i que ho farem. Vostè ho tindrà, així com ho tindran tots els regidors i tota
la població. Ja per acabar el tema, perquè ja han acabat els torns de rèplica i
contrarèplica, i hem toca a mi tancar aquest tema, senyor Torné, jo li he dit moltes
vegades, i em sap greu tornar-li a dir perquè em sembla una mica fort, però el règim
nazi tenia una premissa que és “digues cent vegades una mentida i potser es convertirà
en veritat”. Aquesta és la seva premissa. Vostè no escolta els números, vostès estaven
gastant dos-cents setanta-dos mil euros i nosaltres en gastem poc més de dos-cents
trenta mil. Aquesta és la única veritat que existeix. Però és que vostès, tots els regidors,
estaven treballant amb una altra dedicació de vuit hores i, a més, cobraven això de
l’ajuntament. I aquest no és el cas d’aquest ajuntament. Per tant, jo li demanaria que no
faltés a la veritat.
El regidor senyor TORNÉ pregunta: i el tema d’Intervenció?
El Senyor ALCALDE respon: jo penso que la resolució es pot votar i, després, ja ho
incorporarem més endavant.
El regidor senyor TORNÉ replica: si no hi ha partida, no es pot cobrar.
El Senyor ALCALDE pregunta: ah, no, el tema de pressupost? Vostè no ha cobrat
aquests mesos que ha estat Alcalde? No ha cobrat dels mesos de gener, febrer i març?
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Pregunto, digui’m si ha cobrat o no. Ho ha cobrat o no? Perquè és el mateix cas. No
barregi aquí el tema dels pressupostos perquè el pressupost l’aprovarem en el proper Ple
ordinari, com va dir el senyor Jiménez.
El regidor senyor TORNÉ replica: si hi ha informe tècnic d’Intervenció per poder
aprovar això al Ple. Si no hi és, no es pot passar i s’ha de fer una modificació de crèdit.
Si no hi ha partida....
El Senyor ALCALDE contrareplica: no pateixi perquè això està tot previst.
El regidor senyor TORNÉ pregunta: però hi ha informe o no? Perquè si no hi és, no es
pot passar.
El Senyor ALCALDE manifesta: jo penso que es pot votar perquè és un acord de Ple.
El senyor SECRETARI exposa: jo he fet un informe recollint que les dedicacions són
legals, que són respectuoses amb la llei, tant amb els terminis com en la quantitat
efectiva en què es retribueix. I l’únic inconvenient és que la consignació pressupostària
no seria suficient del tot i que, per tant, en el proper Plenari, en una modificació
expressa o dins del pressupost del 2008 s’hauria d’encabir-hi aquest augment.
El Senyor ALCALDE diu: sí, ja li he dit que en el proper Plenari aprovarem el
pressupost del 2008, i ja hi estarà previst.
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, de la regidora senyora Ma TERESA BUIGUES del grup
municipal ERC-EV-AM, i del regidor del grup municipal PP, vuit vots en contra dels
regidors del grup municipal CiU, i una abstenció del regidor senyor FERRAN
GONTÁN del grup municipal ERC-EV-AM. Repetida la votació, obté vuit vots a favor
a favor dels regidors dels grups municipals PSC-PM, de la regidora senyora Ma
TERESA BUIGUES del grup municipal ERC-EV-AM, i del regidor del grup municipal
PP, vuit vots en contra dels regidors del grup municipal CiU, i una abstenció del regidor
senyor FERRAN GONTÁN del grup municipal ERC-EV-AM, sent aprovada amb el
vot de qualitat de l’Alcalde.

6.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA CESSIÓ, A FAVOR DE L'INSTITUT
CATALÀ DEL SÒL (DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE DE
LA GENERALITAT DE CATALUNYA), D'UNA FINCA DE PROPIETAT
MUNICIPAL SITUADA A LA PLAÇA CATALUNYA DESTINADA A LA
CONSTRUCCIÓ D'HABITATGES AMB PROTECCIÓ OFICIAL I UNA LLAR
D'INFANTS.- El senyor SECRETARI llegeix la part dispositiva de la següent
proposta de l’ALCALDIA:
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VIST que la Junta de Govern Local, a la sessió del dia 18 de maig de 2006 prengué
l’acord d’oferir, a la Generalitat de Catalunya, la cessió gratuïta de part de la finca de
propietat municipal, inscrita al Registre de la Propietat de Canovelles, Tom 2.614, llibre
245 de les Franqueses del Vallès, foli 181, finca n. 12543 de 6.297,12 metres quadrats,
situada al sector Z, destinada a la construcció d'habitatges socials de lloguer per a joves
i construcció d'una llar d'infant.
ATÈS que el Ple de l'ajuntament, en sessió que va tenir lloc el dia 28 de setembre de
2006, va aprovar la minuta del conveni amb el Departament de Medi Ambient de la
Generalitat de Catalunya per a la construcció dels referits habitatges amb protecció
oficial i la indicada llar d'infants a la mencionada finca.
EMESOS els informes i certificacions corresponents, cal sotmetre ara l’expedient a
informació pública durant un termini de 30 dies abans d’elevar al Ple la proposta
corresponent, d’acord amb l’article 49.3 del Reglament de patrimoni dels ens locals,
aprovat pel Decret 336/1988, de 17 d’octubre, és per tot això que l’Alcalde proposa al
Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- SOTMETRE a informació pública, per un període de 30 dies, l’expedient de la
cessió gratuïta de la dita finca al Departament de Medi Ambient i Habitatge de la
Generalitat. Aquesta informació es farà pública mitjançant la inserció dels anuncis
corresponents al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i al Butlletí Oficial de la
Província, com també al tauler d’edictes de l’Ajuntament.
La descripció de la part de la finca objecte de l’oferiment de cessió, un cop efectuada la
parcel·lació, grafiada en el plànol adjunt, és la següent:
URBANA. Finca qualificada d’equipaments segons el vigent Pla General d’Ordenació,
de superfície 2.845,09 m2, de forma irregular i posteriorment desafectada per a ser
convertida en bé patrimonial municipal. Limita al Nord, amb Plaça Catalunya i carrer
Provença; al Sud, amb carrer del Terme; a l’Est, amb finca de la qual es segrega; i a
l’Oest, amb carrer de l’Empordà.
Segon.- DISPOSAR que, un cop expirat el termini d’informació pública i abans
d’elevar la proposta que correspongui al Ple municipal, l’expedient sigui tramès al
Departament de Governació de la Generalitat.
El Senyor ALCALDE pregunta als senyors regidors si desitgen realitzar alguna
intervenció al respecte.
Pren la paraula el regidor del grup municipal ERC-EV-AM, senyor FERRAN
GONTÁN i manifesta: aquest punt ve de lluny, suposo que estem als tràmits finals.
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Nosaltres no hem estat mai, ni estarem, evidentment, en contra d’una llar d’infants, com
tampoc estem en contra de la construcció d’habitatges en règim de lloguer. Però estem
en desacord amb la ubicació, que ja ve del govern anterior, perquè, bàsicament, es fa
una mala utilització de la Llei d’Habitatge aprovada pel Parlament de la Generalitat,
aprofitant evidentment les escletxes legals. La Llei d’Habitatge diu que es pot
bescanviar terrenys d’equipaments per habitatge de lloguer, sempre i quan, i aquí està la
clau, la zona on hagi d’anar sigui densament poblada. En el cas de Bellavista, s’han fet
intervencions de fa poc temps, ampliacions de Plans Parcials i s’ha construït nou
habitatge i no es va tenir en compte, pel govern que hi havia aleshores, que s’havien de
fer habitatges de lloguer i, ara, quan es troben amb el forat, desaprofitem per a la
ciutadania zones d’equipaments i les convertim en habitatges de lloguer. Per tant,
nosaltres no podem votar a favor d’aquest punt, com hem mantingut sempre la
coherència en aquest punt.
Tot seguit, pren la paraula el regidor del grup municipal CiU, senyor MARTÍ ROSÀS i
exposa: m’agradaria que s’aclarís si hi ha alguna modificació dels acords presos, tant
per la Junta de Govern Local del dia 18 de maig de 2006 com del Ple del dia 28 de
setembre de 2006. I, després, aclarir al senyor Gontán que aquest ajuntament va fer una
promoció d’habitatge de protecció oficial a Bellavista. No és que no s’hagi fet res, es va
fer. Va ser de venda i aquesta és de lloguer.
El regidor senyor GONTÁN replica: senyor Martí Rosàs, per fi podem debatre-ho
políticament, ara que està a l’oposició, perquè això m’ha costat cinc anys. Però li diré:
primer, eren de promoció municipal, no eren de protecció oficial. Els van fer vostès, són
de venda, cosa que significa cedir terreny públic a privats perquè en un, dos o cinc anys,
el temps que vulguin, els poden vendre i els beneficis són per als privats. El temps que
sigui, però queda per al privat. Quan van fer la nova urbanització de Bellavista, vostès
van tenir l’opció de fer habitatge de lloguer i no ho van fer. I ara s’enganxen a una
escletxa de la Llei d’Habitatge, una mala llei feta per Iniciativa per Catalunya, en la qual
el municipi de les Franqueses, Bellavista, perd una zona d’equipaments per col·locar-hi
habitatge de lloguer. I, és clar, perquè, evidentment, la llei no podia dir que fos habitatge
de venda. Per tant, vostès no han pogut fer habitatge de venda, que hagués estat la seva
il·lusió, com així ho han manifestat tantes vegades.
El regidor senyor ROSÀS contrareplica: nosaltres mai hem manifestat que volíem fer
habitatge de venda. La prova és que aquesta és la segona promoció i hi ha una tercera
d’engegada que espero que no l’aturin, d’habitatge de lloguer a Llerona. La primera és a
Corró d’Avall, que estan acabant, que suposo que qualsevol dia els ciutadans ja s’hi
podran apuntar. La segona és aquesta que avui passem la cessió dels terrenys, i la
tercera és la que ja està projectada consistent en catorze habitatges a Llerona. A més,
recordar-li que s’han fet moltes actuacions d’habitatge social en tretze anys de govern
de l’Alcalde senyor Torné. Es va fer la primera a Can Calet, la segona a la carretera de
Cànoves, la tercera a Bellavista i ara, aquestes tres: la primera que ja s’està acabant, de
lloguer; la segona que és la que passem avui i la tercera, que ja li he dit abans, que està
començada a Llerona.
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El Senyor ALCALDE manifesta: senyor Rosàs, li he de dir que no s’ha fet cap
modificació. És la mateixa, és el procés d’aprovació que ara pertoca.
Finalitzades les intervencions, el Senyor ALCALDE dóna pas a la votació.
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per setze vots a favor dels regidors dels
grups municipals PSC-PM, la regidora senyora Ma TERESA BUIGUES del grup
municipal ERC-EV-AM, els regidors dels grups municipals PP i CiU, una abstenció del
regidor senyor FERRAN GONTÁN del grup municipal ERC-EV-AM, i per tant, amb el
quòrum legal.

7.- PROPOSTA D'APROVACIÓ PROVISIONAL DE 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 ALCALDE manifesta: tenint en compte que no anem tard en l’aprovació
d’aquest punt i que tenim temps per aprovar-ho en un proper Ple, que va ser una
iniciativa que ja havia sorgit de l’anterior equip de govern i que nosaltres ens vam
mostrar a favor, però atès que des del moment de la seva inclusió a l’ordre del dia del
Ple, hem tingut converses i visites amb empresaris afectats, pensem que primer volem
escoltar suficientment als ciutadans i, per tant, és un punt que deixem a sobre de la
taula i que el portarem en un proper Ple. De moment, aquest punt no l’aprovem. Ho
fem perquè tenim temps per a la seva tramitació. Tenim una sèrie d’informacions que
ens fan que haguem de veure el tema en la seva globalitat, tot i que ja li recordo que
estàvem a favor del tema. Sàpiguen que volem estudiar algunes informacions que
tenim.
No es produeix cap més intervenció en aquest apartat.

8.- PROPOSTA DE DEROGACIÓ DE L'ORDENANÇA MUNICIPAL
REGULADORA DE LA PRESTACIÓ D'AJUDES SOCIALS, APROVADA
DEFINITIVAMENT EN SESSIÓ PLENÀRIA DE DATA 27 DE JULIOL DE
2006.- El senyor SECRETARI llegeix la part dispositiva de la següent proposta de
l’ÀREA DE POLÍTIQUES SOCIALS, IGUALTAT, SANITAT I JOVENTUT:
Per acord plenari d’aquest Ajuntament, de data 27 de juliol de 2006 es va aprovar
definitivament l’ordenança reguladora de la prestació d'ajudes socials.
L’acord d’aprovació inicial de l’ordenança es va adoptar en sessió plenària del dia 24 de
maig de 2006 i l’expedient va ser sotmès a informació pública mitjançant la publicació
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de l’edicte corresponent en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 140, de
13 de juny de 2006 i al diari AVUI de 8 de juny de 2006.
D’acord amb l’informe jurídic que consta a l’expedient, l’Àrea de Polítiques Socials,
Igualtat, Sanitat i Joventut proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents,
ACORDS:
Primer.- APROVAR INICIALMENT la derogació íntegra de l’Ordenança municipal
reguladora de la prestació d’ajudes socials de les Franqueses del Vallès, aprovada
definitivament pel Ple de l’Ajuntament en sessió que va tenir lloc el dia 27 de juliol de
2006.
Segon.- SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA els presents acords pel termini de
trenta dies, a fi que s’hi puguin presentar al·legacions i reclamacions, mitjançant la
inserció dels anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la província, al diari «AVUI»
i al tauler d’edictes de l’Ajuntament. El termini d’informació pública començarà a
comptar des del dia de la publicació de l’Anunci al BOP.
Tercer.- DISPOSAR que, si no s’hi formula cap al·legació ni reclamació durant el
termini d’informació pública, l’Ordenança que ara es deroga inicialment quedarà
derogada definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior, sens perjudici de fer-ho
públic al BOP de Barcelona i de notificar-ho a les persones i/o entitats interessades.
La PRESIDÈNCIA obre el torn d’intervencions.
Pren la paraula la regidora del grup municipal CiU, senyora ROSA COLOMÉ i exposa:
jo voldria demanar per quin motiu es deroga aquesta ordenança.
Tot seguit, pren la paraula el regidor del grup municipal ERC-EV-AM, senyor
FERRAN GONTÁN i manifesta: nosaltres ens sentim orgullosos d’aquest govern
perquè un dels acords que havíem arribat es compleix. I ens sentim orgullosos perquè
crèiem que aquesta Ordenança reguladora de la prestació d’ajudes socials, com havia dit
el Síndic de Greuges, tenia moltes mancances i, per tant, no calia ni aplicar-la ni posarla en marxa. La derogació d’avui ens ha de posar a tots els demòcrates molt contents:
les persones que tinguin necessitat d’ajuts socials no hauran de fer un curset de deu
hores de civisme. Per tant, qualsevol ciutadà, per exemple, jo, per demanar un ajut per al
menjador, un ajut per al transport, un ajut per ajornar tributs municipals, per rebre
aquests ajuts m’obligaven a passar un curs de civisme, en el qual m’ensenyarien la llei,
m’ensenyarien com s’ha de conviure, m’ensenyarien com és la comunitat, la llengua, la
Constitució.... El Síndic de Greuges ja va dir que era una ordenança que deixava en
indefensió a molts ciutadans i, per això, derogant-la es fa un acte de democràcia.
El Senyor ALCALDE manifesta: senyora Colomé, li contestaré. Jo li he de dir que a
l’anterior legislatura, ens va semblar que podíem donar suport a aquesta Ordenança i
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així ho vam fer. En aquell moment vam entendre que podia ser una mesura, des del
nostre punt de vista... Ara li explicaré tota la història, fins el dia d’avui, perquè en tingui
constància. En aquell moment vam entendre que era una mesura que vostès proposaven
per un tema d’integració i els vam donar suport. Posteriorment a aquesta aprovació, el
Síndic de Greuges s’ha manifestat repetidament en contra d’aquesta Ordenança perquè
vulnerava una sèrie de drets, que molt bé ha expressat el senyor Gontán. És una opinió i
jo li explico perquè opinem així. Com a mínim, ens deixarà el dret a opinar i pensar
d’una altra manera, no? Després de dos informes del Síndic de Greuges contraris a
l’aplicació d’aquesta Ordenança, nosaltres amb convenciment democràtic, amb voluntat
de respecte per a les institucions que ens governen i per les institucions democràtiques
que s’han format, hem decidit que no hi estàvem d’acord. I, per tant, per aquest motiu, i
a iniciativa nostra, hem decidit derogar aquesta Ordenança.
La regidora senyora COLOMÉ exposa: vosaltres dieu que tot estava malament, però en
un dels punts el Síndic de Greuges ens deia que es valorava com a un aspecte positiu
l’objectiu de crear un instrument o mecanisme regulador dels ajuts socials en l’àmbit
municipal. Però del que nosaltres havíem proposat, hi havia algunes coses que s’havien
de definir bé. Per tant, no tot era dolent. El que passa és que, després, a la normativa
s’havia d’especificar bé.
El regidor senyor GONTÁN diu: ara no em pot venir amb el que diu el Síndic de
Greuges perquè el dia que ho vam discutir, vostè es va negar a acatar o aplicar les
recomanacions del Síndic de Greuges. En tot cas, la decisió és política i aquest govern
decideix derogar aquesta llei. Per tant, és una decisió política, com la seva d’haver
intentat posar-la en aplicació. No estan d’acord, em sembla perfecte però el que es fa ara
és un acte de democràcia.
El Senyor ALCALDE manifesta: em sembla que el senyor Gontán ho ha explicat molt
bé. Vostè llegeix un paràgraf de la resolució del Síndic de Greuges però no ho llegeix
tot. El Síndic de Greuges es mostra contrari a que ho fem d’aquesta manera.
La regidora senyora COLOMÉ replica: ens diu que valora com a un aspecte positiu
l’objectiu de crear un instrument o mecanisme per regular els ajuts socials...
El Senyor ALCALDE contrareplica: sí, però ens diu que aquest ajut social no el
considera de caire democràtic. Ja li ha dit el senyor Gontán que és una decisió política.
Ja ha exhaurit el seu torn de paraula, els dos que tenia.
Finalitzades les intervencions, la PRESIDÈNCIA dóna pas a la votació.
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per nou vots a favor dels regidors dels
grups municipals PSC-PM, ERC-EV-AM i PP, vuit vots en contra dels regidors del
grup municipal CiU, i per tant, amb el quòrum legal.
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9.- PROPOSTA DE SOL·LICITUD D'ADHESIÓ AL CONSORCI PER A LA
GESTIÓ DE LA TELEVISIÓ DIGITAL TERRESTRE DE LA DEMARCACIÓ DE
GRANOLLERS.- El senyor SECRETARI llegeix la part dispositiva de la següent
proposta de l’ALCALDIA:
El Reial Decret 349/2004, de 12 de març, modificat pel Reial Decret 2268/2004, de 3 de
desembre, ha definit el Pla Tècnic de la Televisió Digital Terrestre (TDT), en el qual es
preveu la creació d'un canal públic específic per a la demarcació de Granollers.
És previst que la gestió d'aquest canal es dugui a terme en forma conjunta pels
municipis que formen part de la demarcació, en els termes de l'acord del Govern de la
Generalitat de Catalunya de 20 de setembre de 2005 i la Llei 22/05, de 29 de desembre
de 2005.
CONSIDERANT que l'instrument jurídic més adient per efectuar una gestió àgil i eficaç
d'aquest canal és el consorci administratiu, el dia 13 de setembre de 2006 es va
constituir el “Consorci per a la gestió de la televisió local digital local pública de la
demarcació de Granollers (Consorci Teledigital Granollers)”. El Consorci Teledigital
Granollers és una entitat pública associativa local de caràcter voluntari, que té per
objecte la gestió conjunta del servei de televisió digital local corresponent al programa
del canal múltiple que correspon a la demarcació GRANOLLERS, segons el Pla Tècnic
Nacional de la Televisió Digital Local.
VIST l’acord del Ple d’aquest Ajuntament adoptat en sessió plenària de data 30 de juny
de 2004 i vist, també, el text dels estatuts reguladors del Consorci, el qual consta de 24
articles i una disposició transitòria.
ATÈS que l’article 313.2 del Decret 179/1995 de 13 de juny, pel qual s'aprova el
Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals preveu que els acords per crear
consorcis (o d’adherir-se als ja existents) i aprovar els seus estatuts s’han d’adoptar amb
el vot favorable de la majoria absoluta de membres de la Corporació, per la qual cosa, i
en aplicació de l’article 33.2.ñ), en relació amb el número 4 del propi article, de la Llei
de Bases del Règim Local, correspondrà la seva aprovació al Ple de la Corporació, de
forma indelegable.
ATÈS que l’acord que es proposa s’ha sotmetre a informació pública pel termini de
trenta dies hàbils, mitjançant anuncis que s’insereixin al Butlletí Oficial de la Província
i al tauler d’anuncis de la Corporació, d’acord amb el que preveu l’article 160 del
Reglament suara esmentat.
VIST l’informe emès per la Secretaria i la Intervenció de la Corporació en compliment
d’allò que disposa l’article 179.1.b), del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim
Local de Catalunya, que té caràcter preceptiu per tractar-se d’un acord que requereix el
vot favorable de la majoria absoluta dels membres de la Corporació.
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Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- APROVAR INICIALMENT l’adhesió de l’Ajuntament de les Franqueses del
Vallès al Consorci Teledigital Granollers, així com els estatuts pels quals es regeix i
que es transcriuen al final d’aquest dictamen.
Segon.- SOTMETRE el precedent acord a informació pública, per un termini de trenta
dies hàbils, mitjançant la inserció de l’anunci corresponent al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona i al tauler d'anuncis de la Corporació, a efectes de presentació
d’al·legacions, suggeriments i reclamacions. Cas que no se’n presentin, el precedent
acord s’entendrà definitivament aprovat.
Tercer.- COMUNICAR aquests acords a la Secretaria del Consorci Teledigital
Granollers a la Generalitat de Catalunya.
Quart.- FACULTAR àmpliament i expressament l'Alcalde per a l’adopció de quantes
resolucions, i la subscripció de quants documents resultin necessaris per a la
formalització i l’execució d'aquests acords.
La PRESIDÈNCIA obre el torn d’intervencions.
Pren la paraula el regidor del grup municipal CiU, senyor FRANCESC COLOMÉ i
manifesta: nosaltres, per coherència política, ja no ens hi vam adherir i ara votarem que
no. I els motius, evidentment, són els d’abans que es poden extrapolar ara, amb alguna
inclusió. Primer, de tots els ajuntaments que tenen una televisió local, cap s’hi ha
adherit. Santa Eulàlia no s’hi ha adherit, Cardedeu no s’hi ha adherit i nosaltres que
també tenim una televisió local, amb la modèstia de la nostra televisió, tampoc ens hi
hem adherit. Per alguna raó serà. Punt número dos, som un dels ajuntaments que més
pagarem perquè va en proporció als habitants. Nosaltres vam sol·licitar, ja que érem un
dels municipis que teníem televisió pròpia i, a més, dels que més pagàvem, que ens
volíem trobar representats. I trobar-nos representats significa que l’únic que demanàvem
era setmanalment tenir un espai de producció pròpia perquè les notícies importants del
nostre municipi puguin sortir. Què ens passarà aquí? Doncs que quedarem difuminats.
Una notícia important per a nosaltres, com és la Festa del Pare a l’Associació de Veïns
de Bellavista, o la Calçotada de Llerona o el Via Crucis, tot això no sortirà. I aleshores
no ens hi trobarem representats. I l’únic que vam demanar, i jo us demano que si us hi
adheriu vetlleu per això: que tinguem un espai de producció pròpia, que les notícies del
municipi, per petites que siguin, són importants per a nosaltres i que ens hi hem de
trobar ben representats.
El Senyor ALCALDE manifesta: senyor Colomé, estic d’acord amb gran part de la seva
intervenció. Evidentment, pagarem en proporció amb els habitants i també tindrem les
emissions en funció i en proporció del que paguem i dels habitants que tenim. Per tant,
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això serà una qüestió que ens retornarà. Jo li volia dir que Santa Eulàlia o Cardedeu
tenen un model de televisió local molt diferent al nostre, molt més consolidat.
Granollers també té televisió local i, evidentment, s’hi ha adherit. Evidentment que
vetllarem perquè el nostre model, les nostres festes, etc., surtin en aquesta televisió.
Evidentment que ho farem. Però pensem que com a municipi que formem la conurbació
de Granollers, Canovelles, la Roca i també les Franqueses, pensem que hem d’entrar a
formar part d’aquest model. Simplement, és una qüestió de progrés tecnològic. Vostè
sap que hi haurà l’apagada analògica i, per tant, com a mínim, hem de tenir la seguretat
que quan hi hagi la TDT podrem tenir producció de televisió que parli de les
Franqueses. Com a mínim, ens garantim aquesta carta. Vostè sap que en producció
local, hi ha moltes maneres de fer televisió: hi ha televisió per internet i moltes més
maneres. En cap moment neguem la producció local de televisió, això pot continuar i
tenim altres maneres de fer-ho. De fet, la televisió per internet està guanyant una gran
quantitat d’adeptes i usuaris. Vull dir, una cosa no treu l’altra. Però hem d’estar
preparats per quan hi hagi l’apagada analògica, tenir el lloc agafat. Perquè si no tenim el
lloc agafat, després sí que no sortirem, i no sortirem ni com sortim ara ni com vindrà
després, haurem perdut el tren. No podem perdre aquest tren, evidentment, vetllant i
defensant sempre els interessos de les Franqueses. Si nosaltres paguem i sortim menys,
evidentment que ens queixarem i demanarem que es faci justícia o sortir-ne. Però no
podem perdre aquest tren de l’apagada analògica i la televisió digital.
El regidor senyor COLOMÉ replica: evidentment nosaltres també tenim alternatives:
internet, comprar un espai a altres televisions que tenen cobertura a tot el Vallès
Oriental i tindríem molta més cobertura, ja no només aquí sinó a tot el Vallès Oriental.
Alternatives en teníem. L’únic que li demano és que ens digui quin cost tindrà això per
a l’Ajuntament. De moment, no se n’ha parlat i m’agradaria saber el cost que aquesta
televisió tindrà, que crec que és molt superior al que actualment estem pagant per la
televisió que tenim.
El Senyor ALCALDE diu: molt probablement el cost serà superior al que estem pagant
ara, però també les alternatives que vostè em diu. Amb l’aprovació d’avui no tanquem
la porta a les alternatives que vostè em diu, continuem tenint aquestes alternatives. El
que passa és que ens deixem una altra porta oberta. D’entrada, això no significarà pagar
res. Un cop s’arribi als acords que s’arribin, l’Ajuntament de les Franqueses decidirà si
aquests acords són beneficiosos o no per al nostre municipi. I en cas que no ho siguin,
agafarem unes altres alternatives. I en cas que ho siguin, seguirem aquest camí i tindrem
aquesta porta oberta que vostès no havien obert i que deixaven totalment tancada. Per
tant, el que fem nosaltres és enriquir les possibilitats de televisió que tenim per al futur
de les Franqueses, cosa que vostès només tenien una possibilitat que era anar pagant,
buscar una televisió privada que jo li asseguro que això els hi sortiria molt més car. Però
aquesta porta nosaltres no la tanquem. Si els veïns de les Franqueses han de perdre
qualitat, doncs tenim aquesta porta que vostè diu. No l’estem tancant, l’estem
mantenint. Ara ens hi adherim, però si quan arribem als acords, el que ha de pagar les
Franqueses i el que ha de rebre a canvi no és beneficiós per al municipi, nosaltres serem
els primers en defensar els interessos del municipi. No pagarem perquè ho vegin els
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altres municipis. Així tingui-ho clar, que li quedi molt clar. Però, com a mínim, no
haurem tingut aquesta porta tancada. I, en canvi, si el que surt és molt beneficiós i tenim
una televisió local de qualitat per al municipi amb sistema digital, haurem sortit
beneficiats i aquesta porta que vostès havien tancat, nosaltres la tindrem oberta. Però
això no nega la possibilitat de les altres vies que vostè diu, continuen existint aquestes
vies, nosaltres no les tanquem. No tanquem una per obrir-ne una altra, que és el que
feien vostès, les mantenim totes obertes i, de moment, no costa un euro a l’Ajuntament
de les Franqueses.
Finalitzades les intervencions, la PRESIDÈNCIA dóna pas a la votació.
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per nou vots a favor dels regidors dels
grups municipals PSC-PM, ERC-EV-AM i PP, vuit vots en contra dels regidors del
grup municipal CiU, i per tant, amb el quòrum legal.

10.- APROVAR EL PACTE PER A LA SALUT DEL VALLÈS ORIENTAL
(SECTOR CENTRAL).- El senyor SECRETARI dóna lectura de la part dispositiva de
la següent proposta de l’ALCALDIA:
VIST el Decret 38/2006, de 14 de març, pel qual es regula la creació de governs
territorials de salut.
TENINT EN COMPTE que l’objecte del Decret és el de regular la col·laboració entre
l’Administració de la Generalitat de Catalunya i les administracions locals en l’àmbit de
la salut, amb la finalitat d’assolir un grau més alt d’integració de les competències de
totes les administracions territorials per aconseguir la millora de l’atenció prestada a la
ciutadania i a la comunitat.
TENINT EN COMPTE que, en data 17 de març de 2006 es va signar Pacte per a la
Salut del Vallès Oriental (sector central) entre el Departament de Salut de la Generalitat,
el Servei Català de la Salut i els ajuntaments d’Aiguafreda, Bigues i Riells, Caldes de
Montbui, Canovelles, Cànoves i Samalús, Cardedeu, Figaró-Montmany, Granollers,
l’Ametlla del Vallès, La Garriga, La Roca del Vallès, Lliçà d’Amunt, Lliçà d’Avall,
Montmeló, Montornès del Vallès, Sant Feliu de Codines, Santa Eulàlia de Ronçana,
Tagamanent, Vallromanes, Vilanova del Vallès, Castellcir, Castellterçol, Granera, Sant
Quirze de Safaja, Gallifa i també el Consell Comarcal del Vallès Oriental.
TENINT EN COMPTE que és previst que en el futur les parts signatàries del Pacte
esmentat articulin la seva col.laboració mitjançant la creació d’una organització comuna
i independent de la dels seus membres, la qual adoptarà la forma de consorci
administratiu.
D’ACORD amb allò que determinen l’article 87 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local i els articles 269 a 272 del Decret Legislatiu
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2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la llei municipal i de règim
local de Catalunya, aquesta Alcaldia proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels
següents
ACORDS:
Primer.- APROVAR el Pacte per a la Salut del Vallès Oriental (sector central) signat a
Granollers el dia 17 de març de 2006.
Segon.- MANIFESTAR la voluntat de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès
d’adherir-se, en el seu moment, al futur Consorci anomenat “Govern Territorial de
Salut del Vallès Oriental (sector central)”, sens perjudici que, en el moment de la seva
constitució i d’aprovació dels seus estatuts, les entitats consorciades acordin una altra
denominació.
Tercer.- FACULTAR el senyor president o qui legalment el substitueixi, expressament i
tan àmpliament com sigui menester, perquè formalitzi en nom de la corporació,
qualsevol document que sigui necessari en relació amb el present acord.
Quart.- NOTIFICAR-HO al Departament de Salut i al Servei Català de la Salut.
El Senyor ALCALDE pregunta als senyors regidors si desitgen realitzar alguna
intervenció al respecte.
El Senyor ALCALDE manifesta: en aquest punt volíem mostrar la nostra predisposició.
Hi ha vint-i-tres ajuntaments del Vallès Oriental, que són els vint-i-tres ajuntaments que
tenen l’àrea d’influència a l’Hospital de Granollers, que han manifestat la seva voluntat
d’adhesió a aquest Pacte Territorial de Salut. Dels vint-i-quatre ajuntaments que tenen
l’àrea d’influència a l’Hospital de Granollers, només hi ha un sol ajuntament que
repetidament i reiteradament s’ha oposat, no ha participat a cap de les reunions que
s’han fet per elaborar aquest Pla Territorial de Salut, que és l’Ajuntament de les
Franqueses. Quan estava a l’oposició vaig preguntar al senyor Torné si pretenia deixar
als habitants de les Franqueses sense cobertura de sanitat perquè, és clar, quan hi ha
vint-i-tres ajuntaments de tots els colors polítics, del Partit Socialista, de Convergència i
Unió, d’Esquerra Republicana, del Partit Popular, etc., que tots s’adhereixen al Pla
Territorial en quant al seu hospital de referència, que és l’Hospital de Granollers, i una
persona o un ajuntament, en aquest cas, reiteradament no s’hi vol adherir, jo he decidit
portar aquest punt al Ple per mostrar aquesta voluntat de fer una cosa que és de sentit
comú i que fins ara no s’havia volgut portar a terme. Aquesta és l’explicació.
Tot seguit, pren la paraula el regidor del grup municipal CiU, senyor FRANCESC
TORNÉ i manifesta: realment no és així, com vostè ho explica. La seva interpretació és
aquesta però la qüestió no és així. El mecanisme que es vol engegar, perquè, en
definitiva, està com a projecte, és un consorci per implicar a les administracions locals
dintre de les competències de salut que són exclusives de la Generalitat de Catalunya. Si
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nosaltres, en el seu moment, no hem mostrat el nostre interès no ha estat per no resoldre
els problemes de salut, que des de fa anys s’han resolt i magníficament bé, sinó pel
mecanisme que es pretén constituir que és un consorci. Qualsevol altre mecanisme no
hagués tingut la implicació jurídica que pertoca amb aquest consorci. Què vol dir això?
Que amb aquest consorci, nosaltres ens hi impliquem d’una manera jurídica en la gestió,
que no en som competents, i que podem tenir repercussions no només amb la gestió
sinó econòmiques, amb aquesta competència que no som competents i que no vol dir de
no cuidar-nos-en, que ja ens en cuidem, sinó amb els recursos econòmics i els mitjans.
Quan un no és competent, no es pot cuidar d’una cosa a mitges perquè no disposa dels
recursos econòmics per fer-hi front. No vol dir que no hi esmerci esforços per resoldre
els problemes que tingui la ciutadania en aquest aspecte. Per això, realment no havíem
mostrat la nostra disponibilitat a entrar a un consorci que tenia aquestes finalitats, no per
la gestió, sinó per les repercussions que poden tenir, tant jurídiques com econòmiques, i
que estan informades a l’expedient. Si funciona, ja es veurà com acabem. Si és per
implicar i per voler fer que participin d’unes competències que són única i
exclusivament de la Generalitat de Catalunya, tant la gestió que significa dedicar-hi
recursos, d’una manera o d’una altra, a l’ajuntament que no li pertoca. Això vol dir
destinar-hi uns recursos dels quals no disposa l’ajuntament. Si hagués estat un altre
model de gestió o un altre model de participació, no hi hauria hagut cap problema.
Deixem-ho sobre la taula i que consti en acta que aquest sistema que es vol emprar per
implicar als ajuntaments en la gestió de la salut pot ser que tingui conseqüències per als
ajuntaments que, avui per avui, no han de tenir a nivell econòmic i material.
El Senyor ALCALDE manifesta: ho trobo molt curiós que vostè vagi en contra dels
principis de l’Associació Catalana de Municipis, de la Federació Catalana de Municipis,
que tots pretenen una ampliació de les competències municipals, una ampliació de la
descentralització dels serveis que s’ofereixen des del Govern Central i des de la
Generalitat i, evidentment, és com el senyor Colomé, que em diu que quant pagarem a
la televisió digital... Home, no ho sabem. En tot cas, és un gran privilegi per als propis
ajuntaments poder tenir l’oportunitat de participar en la gestió del tema sanitari perquè
des d’aquí som els primers que ens queixem, que si l’Hospital de Granollers... etc. Són
qüestions que podem gestionar directament des del nostre propi ajuntament i decidir. Si
això té un cost econòmic, evidentment ja es preveurà a la Generalitat o qui tingui les
facultats en tema de sanitat, ja es preveuran les partides que calguin. Però, si us plau, no
avancem esdeveniments d’aquesta manera perquè de tots els Pactes Territorials de Salut
que hi ha al Vallès Oriental i a altres comarques, si hi ha quaranta-quatre municipis,
només el senyor Torné és qui no s’ha adherit. Per tant, em sembla que els fets parlen per
si sols.
El regidor senyor TORNÉ replica: els fets no, el consorci encara no funciona. És una
proposta i una voluntat, però no hi ha fets. En principi, el consorci no funciona, ja
veurem quan funciona i què passarà. Ja veurem si funciona i quines repercussions té per
al nostre ajuntament. Hi ha altres models de gestió o participació que no ens impliquen
jurídicament el que ens implica amb un consorci, que no en tenim competències. I sinó
que canviïn la Llei o que ens dotin de més recursos per fer-hi front o per intervenir en
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competències que ens són molt properes, com sanitat, educació o aquelles coses que ens
apliquen de primera instància. No en defugim.
El Senyor ALCALDE diu: evidentment, els recursos que la Generalitat hagi de donar
als ajuntaments per la gestió han de venir, això ho sap vostè. Si nosaltres portem aquest
punt al Ple és per mostrar una voluntat d’adherir-nos a un consorci que es crearà i
perquè volem manifestar aquesta voluntat. I també una mica per tranquil·litzar als veïns
de les Franqueses perquè, és clar, veuen que el seu Alcalde no s’adhereix a una cosa que
la resta de municipis de tota la comarca hi estan adherits... Em sembla una temeritat
política. Una cosa que tots els ajuntaments de tots els veïns del Vallès Oriental els hi
sembla que ha de beneficiar la gestió de la sanitat perquè la fa més propera als seus
veïns, i les Franqueses, com en molts altres temes fins ara, sigui diferent, i per això
considerem que ho hem de portar a votació.
Finalitzades les intervencions, el Senyor ALCALDE dóna pas a la votació.
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per deu vots a favor dels regidors dels
grups municipals PSC-PM, ERC-EV-AM, 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.

11.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS D'ALCALDIA.- El senyor
SECRETARI dóna lectura de la part dispositiva dels Decrets d’Alcaldia que
s’indiquen a continuació:
Decret d’Alcaldia núm. 315/2008 de 27 de març:
ATÈS que com a resultat de la sessió del Ple de la Corporació celebrada el dia 26 de
març de 2008, de debat i votació de la moció de censura, s’ha modificat la composició
de l’equip de Govern de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès.
ATÈS que de conformitat amb el que disposa l'article 23.3, de la Llei 7/1985, de 2
d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, en la redacció actual, en concordança
amb l’article 55 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, la designació dels Tinents
d'Alcalde és competència d'aquesta Alcaldia, qui haurà de procedir al seu nomenament,
mitjançant Decret, d'entre els membres de la Junta de Govern Local.
EN ÚS de les facultats que m’han estat legalment conferides,
RESOLC:
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Primer.- NOMENAR TINENTS D'ALCALDE d'aquest Ajuntament, amb efectes del dia
d'avui, als regidors i regidores membres de la Junta de Govern Local que a
continuació es relacionen:
Primer Tinent d'Alcalde: Sr. JOSEP BADIA TORRENTS
Segona Tinent d'Alcalde: Sra. Ma. TERESA BUIGUES POVEDA
Tercer Tinent d'Alcalde: Sr. JUAN ANTONIO MARÍN MARTÍNEZ
Quarta Tinent d’Alcalde: Sra. Ma. DOLORS ISART ROCA
Cinquè Tinent d’Alcalde: Sr. JOSEP RANDOS PARÉS
Segon.- ESTABLIR que en cas d'absència, vacant o malaltia d'aquesta Alcaldia, les
atribucions i competències que em reconeix la legislació vigent, seran desenvolupades
pels tinents d'alcalde, de conformitat amb l'ordre següent:
 Primer: el primer Tinent d’Alcalde, senyor JOSEP BADIA TORRENTS
 Segon: indistintament, pels Tinents d'Alcalde, senyors/es, Ma. TERESA
BUIGUES POVEDA, JUAN ANTONIO MARIN MARTÍNEZ, MA. DOLORS
ISART ROCA I JOSEP RANDOS PARÉS.
Tercer.- A AQUESTS EFECTES, quan aquesta Alcaldia hagi d’absentar-se del terme
municipal, establirà, mitjançant Decret, la durada de la seva absència, designant el/la
tinent d'alcalde que hagi d'assumir les seves competències.
Si no es conferís aquesta designació de forma expressa, aquesta Alcaldia serà
substituïda per la primera tinent d'alcalde i, si no n’hi ha, per qualsevol dels altres
tinents d'alcalde establerts en segon lloc que es trobin presents, els quals hauran de
donar compte d'això a la resta de la Corporació, sense que durant el mateix dia pugui
actuar com Alcalde accidental més d'un d'ells.
Quart. - COMUNICAR aquesta resolució als tinents d'alcalde afectats, fent-los constar
que hauran de mantenir informada aquesta Alcaldia de l'exercici de les seves
atribucions com a Alcalde accidental, no podent, durant l'esmentat exercici, ni
modificar les delegacions ja efectuades per aquesta Alcaldia amb anterioritat, ni
atorgar-ne altres de noves.
Cinquè.- DONAR COMPTE al Ple de l'Ajuntament d'aquesta resolució en la propera
sessió plenària que es convoqui en compliment del que preveu l'article 38 del
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.
Decret d’Alcaldia núm. 316/2008 de 27 de març:
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VIST que el Ple de l’Ajuntament, en sessió de data 26 de març de 2008, de conformitat
amb el que disposa l’article 197 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim
electoral general, i per majoria absoluta del nombre legal de membres d’aquesta
Corporació, i, per tant, pel quòrum exigit en la legislació esmentada, va elegir el
Regidor senyor ESTEVE RIBALTA SÁNCHEZ, Alcalde-president d’aquest
Ajuntament, el qual prèvia acceptació i promesa del càrrec en la fórmula legalment
establerta, va prendre possessió del seu càrrec d’Alcalde-President i de les
competències, honors i prerrogatives que, com a tal, li pertoquen;
ATÈS que de conformitat amb el que disposen els articles 20.1.b) i 23 de l'esmentada
Llei, en concordança amb els articles 48.1.b) i 54 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, i altra legislació complementària, en aquest Municipi és obligatòria la
constitució de la Junta de Govern Local, pel fet de tenir una població de dret superior a
5.000 habitants.
EN ÚS de les facultats que m’han estat legalment conferides,
RESOLC:
Primer.- CONSTITUIR la Junta de Govern Local, òrgan col·legiat municipal de
caràcter resolutori, la qual quedarà integrada pels membres següents:
 President:
Vocals:

- l'Alcalde, Sr. ESTEVE RIBALTA SÁNCHEZ.
-Primer Tinent d’Alcalde, Sr. JOSEP BADIA TORRENTS
-Segona Tinent d’Alcalde, Sra. Ma. TERESA BUIGUES
POVEDA.
-Tercer Tinent
MARTÍNEZ.

d’Alcalde,

Sr.

JUAN ANTONIO MARIN

-Quarta Tinent d’Alcalde, Sra. Ma. DOLORS ISART ROCA.
-Cinquè Tinent d’Alcalde, Sr. JOSEP RANDOS PARÉS.
Segon.- LA JUNTA DE GOVERN LOCAL celebrarà les sessions els dijous no festius, a
les 18:00 hores, en les dependències d'aquest Ajuntament, amb la periodicitat que a
l’empara del que disposa l’article 99.1 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, ha
establert el Ple de la Corporació, prèvia convocatòria a aquest efecte realitzada per
aquesta Alcaldia.
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Tercer.- FACULTAR el senyor Alcalde per suspendre la celebració de les sessions de la
Junta de Govern Local del mes d'agost i per alterar les que coincideixin amb Setmana
Santa i Nadal, com a conseqüència dels períodes vacacionals, quan això no menyscabi
la gestió dels assumptes municipals, així com per posposar o avançar la celebració de
les sessions ordinàries de la Junta de Govern, dins de la mateixa setmana de la
celebració, quan el dia fixat sigui festiu.
Quart. - COMUNICAR aquesta resolució a tots els regidors i regidores afectats/des i a
les àrees municipals, per al seu coneixement i efectes.
Cinquè.- PUBLICAR aquesta resolució al Butlletí Oficial de la Província, en
compliment del que disposa l’article 44.2 del Real Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les Entitats Locals.
Sisè. DONAR COMPTE al Ple d'aquesta resolució en la propera sessió plenària que es
convoqui.
Decret d’Alcaldia núm. 317/2008 de 27 de març:
ATÈS que els Ajuntaments tenen potestats sancionadores sobre les infraccions que es
regulen al títol Setè, del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei d’Urbanisme.
ATÈS que l’article 214 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova
el Text Refós de la Llei d’Urbanisme. i la lletra n de l’apartat 1 de l’article 21 de la Llei
de l’Estat 7/1985 de 2 d’abril, Reguladora de les bases de règim local, especifiquen la
potestat sancionadora corresponent als respectius Alcaldes
ATÈS que en l’apartat 3 de l’article 21 de la Llei de l’Estat 7/1985 de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local; en l’apartat 3 de l’article 53 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 i l’article 40 del Reglament orgànic municipal, es determinen
les atribucions d’aquesta Alcaldia, així com, les que tenen caràcter delegable.
ATÈS que l’apartat 2, de l’article 12 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre, reformada
per la Llei 4/1999 de 13 de gener, regula la possibilitat de desconcentració de la
titularitat i l’exercici de competències dels òrgans administratius en altres,
jeràrquicament dependents d’aquest.
ATÈS que, aquesta Alcaldia mitjançant Decret de data 27 de març de 2008, ha assignat
la direcció política de l’Àrea de la Pagesia a la Tinent d’Alcalde senyora Ma. TERESA
BUIGUES POVEDA.
EN ÚS de les atribucions que m’han estat legalment conferides,
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RESOLC:
Primer.- DELEGAR en la senyora Ma. TERESA BUIGUES POVEDA, la Tinent
d’Alcalde responsable de la direcció política de l’Àrea de la Pagesia:
1. Les competències sancionadores atribuïdes a aquesta Alcaldia, pel que fa a
infraccions de les normes urbanístiques contemplades en el Decret Legislatiu
1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, que
afectin al sòl classificat com a no urbanitzable.
2. La instrucció i resolució dels expedients de protecció de la legalitat urbanística
regulats en els articles 191 i següents de l’esmentat Decret Legislatiu, que afectin al
sòl classificat com a no urbanitzable.
Segon.- LA DELEGACIÓ a que es refereix l’apartat anterior, comprèn les bases i
procediments d’iniciació i resolució, corresponents a la d’instrucció dels expedients
sancionadors de l'Àrea de la Pagesia.
Tercer.- CONTRA les resolucions que es dictin, per la regidora de la Pagesia, es pot
interposar recurs de reposició davant d’aquesta Alcaldia, en els casos i formes
previstes reglamentàriament.
Quart.- PUBLICAR, de conformitat amb l’apartat 2 de l’article 44 del Reial decret
2568/1986 de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic dels ens locals, la present resolució en el Butlletí Oficial
de la Província.
Decret d’Alcaldia núm. 318/2008 de 27 de març:
ATÈS que com a resultat de la sessió del Ple de la Corporació celebrada el dia 26 de
març de 2008, de debat i votació de la moció de censura, s’ha modificat la composició
de l’equip de Govern de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès.
ATÈS que en l’apartat 3 de l’article 21 de la Llei de l’Estat 7/1985 de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local; en l’apartat 3 de l’article 53 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 i l’article 40 del Reglament orgànic municipal, es determina
les atribucions d’aquesta Alcaldia així com les que tenen caràcter delegable.
VISTOS els articles 21 i 23 de la Llei de l’Estat 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local; l’article 56 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; els articles 43 i
44 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre pel qual s’aprova el Reglament
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d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals i l’article 40 del
Reglament orgànic municipal;
EN ÚS de les facultats que m’han estat legalment conferides,
RESOLC:
Primer.- DELEGAR la direcció política de les següents àrees als regidors i regidores
que s’indiquen:
CULTURA, PARTICIPACIÓ CIUTADANA I PAGESIA: Ma. TERESA
BUIGUES POVEDA
ESPORTS I SERVEIS MUNICIPALS:

JOSEP BADIA TORRENTS

POLÍTICA TERRITORIAL I OBRA PÚBLICA:
MARTÍNEZ

JUAN

ANTONIO

MARIN

POLÍTIQUES SOCIALS, IGUALTAT, SANITAT I JOVENTUT: Ma. DOLORS
ISART ROCA
PLANIFICACIÓ ECONÒMICA I RÈGIM INTERIOR:
DOMÍNGUEZ

VANESA

GARCIA

DINAMITZACIÓ ECONÒMICA, TREBALL I COMERÇ: GISELA SANTOS
GOÇALVES.
SEGURETAT CIUTADANA: JOSEP RANDOS PARÉS.
L’àrea d’educació no és objecte de cap delegació específica i resta assumida
íntegrament per aquesta Alcaldia.
Segon.- PUBLICAR, de conformitat amb l’apartat 2 de l’article 44 del Reial decret
2568/1986 de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic dels ens locals, la present resolució en el Butlletí Oficial
de la Província
Tercer.- NOTIFIQUIS aquesta resolució als regidors delegats i a les àrees municipals.
Quart.- DONAR COMPTE al Ple d'aquesta resolució en la propera sessió plenària que
es convoqui per donar compliment al que preveu l'article 38 del Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.
Decret d’Alcaldia núm. 319/2008 de 27 de març:
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VIST que el Ple de l’Ajuntament, en sessió de data 26 de març de 2008, de conformitat
amb el que disposa l’article 197 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim
electoral general, i per majoria absoluta del nombre legal de membres d’aquesta
Corporació, i, per tant, pel quòrum exigit en la legislació esmentada, va elegir el
Regidor senyor ESTEVE RIBALTA SÁNCHEZ, Alcalde-president d’aquest
Ajuntament, el qual prèvia acceptació i promesa del càrrec en la fórmula legalment
establerta, va prendre possessió del seu càrrec d’Alcalde-President i de les
competències, honors i prerrogatives que, com a tal, li pertoquen;
DE CONFORMITAT amb el que disposa l’apartat 3 de l’article 21 de la Llei de l’Estat
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de bases de règim local; l’apartat 2 de l’article 43 del
Reial decret 2568/1986 de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals; l’apartat 3 de l’article 53
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 i l’article 40 del Reglament orgànic municipal;
ATÈS que l’article 13 de la Llei de l’Estat 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i pel procediment administratiu comú,
expressament autoritza la possibilitat que l’òrgan o autoritat que tingui atribuïda la
competència com a pròpia, pugui delegar les mateixes, a excepció que una llei, en sentit
formal i material, prohibeixi expressament la delegació;
EN ÚS de les atribucions que m’han estat legalment conferides,
RESOLC:
Primer.- DELEGAR en la Junta de Govern Local les següents competències:
A) En matèria de política territorial i activitats
1. L’aprovació dels instruments de planejament en desenvolupament del Pla General
d’Ordenació Urbana, d’acord amb el Decret Legislatiu 1/2005, pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei d’urbanisme, l’acord del qual no posi fi a la tramitació
municipal, així com l’aprovació d’instruments de gestió urbanística i els projectes
d’urbanització ; en especial es delega a favor de la Junta de Govern les següents
aprovacions:
a. L’aprovació inicial dels plans parcials
b. L’aprovació inicial dels plans parcials de delimitació de sòl urbanitzable no
delimitat
c. L’aprovació inicial dels plans especials de qualsevol naturalesa
d. L’aprovació inicial de catàlegs
e. L’aprovació inicial de plans de millora urbana
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f. L’aprovació inicial dels estudis de detall que en el seu cas es tramitin
d’acord amb el PGOU
2. L’aprovació inicial i definitiva dels instruments de gestió urbanística
3. L’aprovació inicial i provisional dels plans parcials del sector d’urbanització
prioritària
4. L’aprovació inicial i definitiva dels projectes d’urbanització
5. L’aprovació dels sistemes d’actuació urbanística , i en especial els projectes de
reparcel·lació, l’aprovació de projectes de compensació bàsics, la constitució de la
junta de compensació, l’aprovació dels estatuts i les bases d’actuació
6. L’aprovació dels sistemes d’actuació per concertació, l’aprovació dels projectes de
les bases del concurs, com els acords de convocatòria, licitació i adjudicació de la
concessió, el projecte de reparcel·lació a presentar pel concessionari i l’aprovació
del conveni urbanístic , així com tots el demés actes definitius als quals fa
referència el Decret Legislatiu 1/2005.
7. L’aprovació del sistema d’actuació de reparcel·lació en la seva modalitat de
cooperació, l’aprovació del projecte de reparcel·lació a presentar pels promotors o
propietaris , la possibilitat d’adoptar els acords necessaris per al desenvolupament
mitjançant concessió urbanística integrada, tal com plecs, licitació i adjudicació i
similars, així com l’aprovació de l’associació administrativa, en aquest sistema
d’actuació urbanística
8. L’aprovació dels projectes pel canvi de sistema d’actuació urbanística d’acord amb
el procediment regulat en el Text Refós de la Llei d’urbanisme.
9. L’aprovació dels projectes de delimitació de polígons i d’unitats d’actuació.
10. Qualsevol altre instrument de gestió urbanística i/o de planejament diferents als
assenyalats anteriorment, regulats en la legislació urbanística aplicable i la
competència de la qual correspongui a l’Alcaldia.
11. L’aprovació de llicències d’inspecció d’edificacions i altres utilitzacions tals com:
parcel·lacions, moviment de terres, obres i construcció de nova planta, modificació
d’estructura o aspecte exterior de les edificacions; primera utilització d’aquestes i
modificacions d’ús, demolició de construccions i altres actes compresos en la
legislació urbanística.
12. Concessions d’activitats innòcues, d’autoritzacions relatives a activitats
relacionades amb l’annex I de la LIIA; d’autoritzacions d’activitats, tant per ús
indeterminat com determinat, de les activitats relacionades en l’annex II de la LIIA;
de permisos municipals sobre activitats relacionades en l’annex III de la LIIA;
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autoritzacions a favor d’entitats col·laboradores per a exercir actes de control
ambiental altres actes compresos en la legislació ambiental.
13. Tots els acords o actes municipals que fossin necessaris tant de tràmit com
definitius , per poder executar els acords delegats en els apartats anteriors
14. I qualsevol altre acte administratiu, de tràmit definitiu que fos necessari per
l’execució de les competències que en aquesta matèria s’atribueixi per la legislació
vigent o futura a l’Alcaldia i pugi ser delegat en la Junta de Govern Local.
B) En matèria de règim interior
1. L’aprovació de l’oferta pública d’acord amb el pressupost i la plantilla aprovada
pel Ple Municipal.
2. L’aprovació de les bases per a la selecció definitiva del personal funcionari o
laboral, així com l’aprovació de les bases per a la selecció de personal interí o
personal laboral temporal.
3. L’aprovació de les bases que han de regir el concurs públic per a la provisió dels
llocs de treball, a excepció de les bases per a la provisió de llocs de treball,
mitjançant lliure designació , la competència de la qual està atribuïda legalment al
Ple Municipal, en especial l’aprovació de llocs de treball mitjançant lliure
designació, dels funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter
nacional.
4. La modificació de les condicions de treball del personal i en especial l’increment o
reducció de la jornada laboral, acompanya de l’increment o reducció de les
retribucions corresponents.
5. La distribució de les retribucions complementàries que no siguin de caràcter fix i
periòdic i en especial, el complement de productivitat.
6. La resolució dels expedients disciplinaris incoats al personal al servei d’aquest
Ajuntament, ja siguin funcionaris o personal laboral, quan la qualificació de la
falta sigui molt greu, així com l’acord de la imposició de les sancions disciplinàries
corresponents, de conformitat amb la seva legislació específica. Queda exclosa
d’aquesta delegació, la imposició de la sanció de la separació del servei del
personal funcionari, o acomiadament del personal laboral, la imposició de la qual
correspon a aquesta Alcaldia per ésser competència no delegable de conformitat
amb la lletra h de l’apartat 1 de l’article 21 de la Llei reguladora de bases de règim
local.
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7. I qualsevol acte administratiu, de tràmit definitiu que fos necessari per a l’execució
de les competències que en aquesta matèria s’atribueixi per la legislació vigent o
futura a l’Alcaldia i pugi ser delegat a favor de la Junta de Govern Local.
C) En matèria de contractació.
1. La contractació de tot tipus de contractes administratius, generals o especials i
contractes privats, així com les concessions de serveis, sempre que la seva quantia
no excedeixi del 10% del recursos ordinaris i, en cap cas, de 6.010.121,04 €; fins i
tot els de caràcter plurianual, de duració inferior a quatre anys, sempre que
l’import acumulat de totes les anualitats no superi el 10% dels recursos ordinaris,
referits als recursos ordinaris del Pressupost del primer exercici, ni en cap cas la
quantia de 6.010.121,04 €. D’acord amb el que disposa l’apartat 3 de l’article 274
del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local a Catalunya, pel cas de la contractació pel procediment
negociat, en els supòsits de competència plenària, es delega a favor de la Junta de
Govern la contractació pel procediment negociat en la quantia màxima establerta
pel Reial decret legislatiu 2/2000, de 19 de juny, pel qual s’aprova el Text refós de
la Llei de contractes de les administracions públiques, per a cadascun dels diferents
tipus de contracte que en el mateix es regulen (article 141 pel cas de contractes
d’obres; article 159 pel cas de concessions de serveis; article 182 pel cas de
contractes de subministrament; i article 210 pels contractes de consultoria,
assistència i de servei).
2. L’aprovació dels projectes d’obres i serveis dels contractes i concessions als quals
fa referència l’apartat anterior, sempre que estiguin previstos en el pressupost
municipal corresponent, així com l’aprovació dels plecs de condicions, expedient de
contractació, autorització i aprovació de la despesa, determinació del sistema de
selecció del contractista, acord d’adjudicació, determinació de les fiances i la resta
de garanties exigides legalment, interpretació dels contractes, la seva resolució,
modificació i novació i, si escau, l’aprovació dels projectes complementaris o
reformats, l’aprovació dels preus contradictoris, l’adjudicació de les obres
complementàries i qualsevol altre acte en execució de tots els contractes i
concessions, als que es fa referència en l’apartat anterior i s’han delegat a favor de
la Junta de Govern.
3. La resolució dels acords sobre els expedients de responsabilitat contractual, per
incompliment del contractista, en qualsevol dels contractes o concessions als quals
s’ha fet referència en l’apartat primer d’aquesta delegació.
4. L’aprovació de les actes de seguiment de les concessions de serveis, la contractació
de la qual s’ha delegat en el paràgraf primer d’aquest apartat.
5. L’aprovació única dels projectes de conservació, manteniment i reparació o
instal·lacions dels edificis municipals, als que fa referència l’apartat 6 de l’article
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37 del ROAS, en aquells supòsits en els que la seva contractació, s’hagi delegat en
favor de la Junta de Govern el paràgraf primer d’aquest apartat.
6. La conversió i convalidació dels actes, contractes i concessions administratives, en
els supòsits assenyalats en els apartats anteriors i la contractació de la qual ha
sigut delegada a la Junta de Govern.
7. De conformitat amb allò que estableix la disposició addicional novena del Reial
decret 1098/2001, per la qual s’aprova el Reglament general de la Llei de
contractes de les administracions públiques, també es delega a favor de la Junta de
Govern, les competències atribuïdes a l’òrgan de contractació en aquells
contractes, tant públics com privats, i concessions, la competència original dels
quals està atribuïda a l’Alcaldia, d’acord amb allò que disposen les lletres ñ i o de
l’apartat 1 l’article 21 de la Llei reguladora de les bases de règim local, i en
especial les següents:
-

-

-

-

-

-

-

La facultat per acordar que es publiquin el Diari Oficial de les Comunitat
Europea, d’aquells contractes, el pressupost base de licitació dels quals,
sigui inferior al límit assenyalat a la Llei de Contractes de les
administracions públiques per a la publicació obligatòria al referit Diari
Oficial de la Comunitat Europea.
La facultat obligatòria per atorgar, en els procediments oberts, quan el
licitador hagi sol·licitat, amb la deguda antelació, els plecs de clàusules
administratives particulars i els documents complementaris, en el termini
dels sis dies següents a la recepció de la petició. Així mateix, el compliment
de les obligacions que s’assenyalen als apartats segon i tercer de l’article
78 del referit Reial decret 1098/2001.
La facultat per donar compliment a allò que disposa l’apartat 4 de l’article
80 del Reial decret 1098/2001, en referència a la documentació enviada per
correu.
La facultat senyalada a l’apartat 1 de l’article 27 de l’esmentat Reial decret,
per a resoldre les al·legacions formulades pels licitadors davant la Mesa de
contractació, referent a la proposta d’adjudicació, als casos de proposta de
la mateixa a la proposició econòmica de preu més baix o econòmicament
més avantatjosa per la corporació.
La facultat de direcció, inspecció i controlen l’execució i modificació de
qualsevol tipus de contracte.
La facultat per exigir l’adopció de les mesures concretes per a aconseguir o
restablir el bon ordre a l’execució de qualsevol tipus de contracte en la
forma pactada.
La facultat per procedir, en els contractes que tinguin programa de treball,
els acords necessaris per a reajustar les anualitats; així com reajustar els
nous imports anuals i l’aprovació del nou programa de treball resultant.
La facultat per acordar la redacció d’un estudi informatiu o avantprojecte,
als casos del contractes d’obres, quan a la mateixa concorrin especials
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-

-

-

circumstàncies determinades per la seva magnitud, complexitat o llarg
termini d’execució, així com determinar el contingut i extensió del mateix.
La facultat per a l’aprovació dels estudis informatius i avantprojectes,
d’acord amb l’article 123 del Reglament que desenvolupa la Llei de
contractes de les administracions públiques.
La facultat per suspendre l’inici dels contractes d’obres als supòsits
previstos a l’apartat 4 de l’article 139 del Reial decret 1098/2001.
La facultat per atorgar les llicències i autoritzacions de la competència
plenària que sigui necessària per a l’execució dels contractes.
Les facultats senyalades a l’apartat 2 de l’article 144 en referència als
programes de treball a presentar pel contractista d’obres.
La facultat per acordar la devolució anticipada dels abonaments a compte
per material acopiats en els contractes d’obra i a proposta de la direcció de
l’obra.
La facultat per aprovar les propostes del director de les obres, quan durant
l’execució de la mateixa, fos necessària l’execució d’unitats d’obres noves
no previstes al projecte i l’acord referent a la repercussió de l’execució
d’aquestes unitats al termini final de l’obra.

8. I qualsevol altre acte administratiu, de tràmit definitiu, que fos necessari per
l’execució de les competències que en aquesta matèria s’atribueixi per la legislació
vigent o futura a l’Alcaldia i pugui ser delegat a favor de la Junta de Govern.
D) En matèria patrimonial
1. L’adquisició de béns i drets de qualsevol classe, i per qualsevol de les fórmules
admissibles en dret, sempre que el seu valor no excedeixi del 10% dels recursos
ordinaris i en cap cas, excedeixi de 3.005.060,52 €. Dita adquisició comprendrà els
actes d’autorització i compromís de l’obligació en matèria d’adquisició dels
esmentats bens i drets.
2. L’alienació dels béns patrimonials immobles d’aquest Ajuntament sempre que la
seva quantia no superi del 10% dels recursos ordinaris, i en cap cas, de la quantia
de 3.005.060,52 € i sempre que la corresponent alienació estigui prevista en el
Pressupost Municipal corresponent.
3. L’alienació dels béns patrimonials mobles d’aquest Ajuntament sempre que la seva
quantia no superi el 10% dels recursos ordinaris, i en cap cas, superi la quantia de
3.005.060,52 €.
4. L’alineació de béns mobles de valor històric o artístic, el valor del qual no superi el
10% dels recursos ordinaris, i en cap cas, superi la quantia de 3.005.060,52 € i a
més l’alienació d’aquells estigui previst en el Pressupost Municipal vigent. Queda
exclosa d’aquesta delegació l’alienació de béns mobles de valor històric o artístic,
l’alienació de la qual no estigui expressament prevista en el corresponent
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Pressupost, ja que en aquest últim cas, la competència correspon al Ple municipal
en virtut del que disposa la lletra o de l’apartat 2 de l’article 22 de la Llei
reguladora de les bases de règim local, en la seva redacció donada per la Llei
11/1999, de 21 d’abril.
5. L’aprovació dels expedients administratius de concessions de béns de domini
públic, sempre que la seva quantia no superi el 10% del recursos ordinaris i en cap
cas excedeixi de la quantia de 6.010.121,04 €; així com l’aprovació dels plecs de
condicions que han de regir la corresponent concessió; l’expedient de contractació;
l’acord d’adjudicació; i fixació de les fiances i els acords sobre interpretació,
resolució, caducitat, modificació, novació i qualsevol altre acord en execució dels
contractes de concessions als quals s’ha fet referència anteriorment.
6. La concessió, constitució, modificació o extinció dels drets d’ús i habitació sobre
habitatges de propietat municipal, en la forma estipulada en els articles 523 i
següents del Codi Civil.
7. I qualsevol altre acte administratiu, de tràmit definitiu, que fos necessari per
l’execució de les competències que en aquesta matèria s’atribueixi per la legislació
vigent o futura a l’Alcaldia i pugui ser delegat a favor de la Junta de Govern.
E) En matèria de seguretat ciutadana i circulació
1. L’autorització d’actes a la via pública.
2. La concessió d’autoritzacions d’instal·lacions i utilitzacions de la via pública.
3. L’aprovació d’expedients de subhasta de vehicles abandonats a la via pública i
cedits; així com l’aprovació dels plecs de condicions que han de regir la
corresponent concessió; l’expedient de contractació; l’acord d’adjudicació; i
fixació de les fiances i els acords sobre interpretació, resolució, caducitat,
modificació, novació i qualsevol altre acord
F) En matèria de subvencions
1. La petició i acceptació de tot tipus de subvencions, atorgades a favor d’aquest
Ajuntament, llevat d’aquells supòsits en els que la seva normativa específica
expressament exigeix l’acceptació per part del Ple Municipal.
2. L’aprovació dels convenis de subvencions, que aquest Ajuntament atorgui en favor
d’entitats públiques o privades o si s’escau, persona jurídica, llevat d’aquells
supòsits en els que la seva competència correspongui al Ple municipal.
3. L’aprovació dels convenis de col·laboració amb entitats públiques o privades o
empreses, en virtut dels quals, s’atorguin ajudes econòmiques o de qualsevol
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naturalesa, en favor d’aquest Ajuntament, pel patrocini de determinats serveis o
activitats municipals, donant compte al Ple en la primera sessió que se celebri.
4. L’aprovació dels convenis de col·laboració amb entitats o administracions
públiques, en virtut del quals s’atorguin determinades subvencions o ajudes, a favor
d’aquest Ajuntament, a excepció dels convenis de col·laboració interadministratius,
regulats en els articles 303 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, la
competència de la qual està atribuïda al Ple Municipal.
5. I qualsevol altre acte administratiu, de tràmit definitiu, que fos necessari per
l’execució de les competències que en aquesta matèria s’atribueixi per la legislació
vigent o futura a l’Alcaldia i pugui ser delegat a favor de la Junta de Govern.
G) En matèria de convenis de col·laboració o cooperació administratius
1. L’aprovació de tots els convenis de col·laboració i/o cooperació, tant públics com
privats i de qualsevol naturalesa, la competència de la qual correspongui a aquesta
Alcaldia; i la quantia que anyalment es fixin en les Bases d’execució del
Pressupost, i sempre que la durada dels mateix o sigui inferior a un any; sens
perjudici que aquesta quantia pugui ser incrementada en les bases d’execució del
Pressupost.
2. L’aprovació dels convenis de col·laboració o cooperació interadministratius, la
competència de la qual correspongui a aquesta Alcaldia, excepte els convenis
marcs interadministratius, o aquells altres en els quals la seva normativa
reguladora expressament senya-li que la competència per la seva aprovació és
l’Alcaldia i la mateixa no pugui ser delegada en favor de cap òrgan unipersonal o
col·legiat d’aquest Ajuntament.
3. I qualsevol altre acte administratiu, de tràmit definitiu, que fos necessari per
l’execució de les competències que en aquesta matèria s’atribueixi per la legislació
vigent o futura a l’Alcaldia i pugui ser delegat a favor de la Junta de Govern.
H) En matèria de promoció econòmica i ocupació
1. La incoació, tramitació i proposta de dictamen, per a l’autorització de sol·licitud de
programes, cursos, accions o estudis la competència dels quals sigui d’aquesta
Alcaldia i sempre que la seva durada sigui inferior a un any.
2. La incoació, tramitació i proposta de dictamen, per a l’acceptació de subvencions
de plans d’ocupació i diversos programes, la competència de la qual sigui de
l’Alcaldia, segons la seva normativa específica i sempre que la durada del mateix
sigui inferior a un any.
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3. La incoació, tramitació i proposta de dictamen, per l’acceptació del canvi
d’especialitats de cursos aprovats, sempre que la competència sigui de l’Alcaldia,
segons la seva normativa específica.
4. La incoació, tramitació i proposta de dictamen, per l’actuació de subvencions per a
despeses de contractació d’alumnes d’escola taller, quan l’acord d’acceptació de la
subvenció per a tal matèria, sigui de l’Alcaldia segons la seva normativa específica.
5. I qualsevol altre acte administratiu, de tràmit definitiu, que fos necessari per
l’execució de les competències que en aquesta matèria s’atribueixi per la legislació
vigent o futura a l’Alcaldia i pugui ser delegat a favor de la Junta de Govern.
I) En matèria de sentències judicials
Delegar a la Junta de Govern el donar-se per assabentat, i si s’escau, l’adopció dels
acords necessaris per a l’execució en els seus termes literals de les sentencies,
providències, i autos i la resta de actes judicials que hagin seguts dictats pels Òrgans
judicials, de qualsevol naturalesa, principalment els òrgans i jutjats contenciós administratiu, en recursos dictats contra actes o disposicions de competència d’aquesta
Alcaldia.
J) Delegació de la clàusula residual
Es delega a favor de la Junta de Govern la clàusula residual que la lletra s de l’apartat
1 de l’article l’art. 21, de la Llei reguladora de les bases de règim local, atribueix a
l’Alcaldia, en el benentès, que es delega residualment a la Junta de Govern, tots els
actes o acords que essent competència d’aquesta Alcaldia i siguin legalment delegable,
correspongui a l’Alcaldia-Presidència per no estar atribuïda per la legislació estatal o
autonòmica, tant general com especifica, a favor d’altre Òrgan municipal.
k) Delegacions genèriques
Sens perjudici de les delegacions específiques establertes anteriorment, aquesta
Alcaldia-Presidència, també delega en favor de la Junta de Govern les Delegacions
genèriques següents:
1. La resolució dels recursos administratius de reposició, tant potestatius com
obligatoris, que s’interposin sobre actes o acords definitius adoptats per la Junta de
Govern per delegació de l’Alcaldia.
2. La resolució de les reclamacions administratives prèvies a l’exercici d’accions
judicials de qualsevol naturalesa prevista en la legislació vigent, que s’interposin
contra actes o acords adoptats per la Junta de Govern per delegació de l’Alcaldia.
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3. La resolució del recurs extraordinari de revisió, en els supòsits previstos en la Llei
30/1992, parcialment modificada per la Llei 4/1999, sobre actes o acords dictats
per la Junta de Govern, per delegació de l’Alcaldia.
4. Els acords de revocació d’actes, en els supòsits previstos en l’article 105 de la Llei
30/1992, en la seva redacció donada per la Llei 4/1999, sobre actes o acords dictats
per la Junta de Govern per delegació de l’Alcaldia, així com la rectificació
d’errades de fet, aritmètics o mecanogràfics, previst en l’apartat 1 l’article 105 del
mateix text legal.
5. I qualsevol altre acte administratiu, de tràmit definitiu, que fos necessari per
l’execució de les competències que en aquesta matèria s’atribueixi per la legislació
vigent o futura a l’Alcaldia i pugui ser delegat a favor de la Junta de Govern.
Segon.- ELS ACTES DICTATS en exercici de les atribucions, anteriorment
assenyalades, s’entenen dictats per l’alcaldia, d’acord amb el que disposa l’apartat 4
l’article 13 de la Llei 30/1992,en la seva redacció donada en la Llei 4/1999 i els
mateixos posen fi a la via administrativa, de conformitat amb el que disposa la lletra b
de l’apartat 2 de l’article 52 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril i l’apartat 1 de l’article 172
del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
Municipal i de Règim Local a Catalunya.
Tercer. - EN TOTES LES RESOLUCIONS que es dictin de les competències delegades,
expressament s’ha de fer constar el número i data del Decret de delegació, de
conformitat amb l’apartat 4 l’article 13 de la Llei 30/1992, en la seva redacció donada
per la Llei 4/1999.
Quart. - LES COMPETÈNCIES anteriorment assenyalades en cap cas podran ser
delegades a favor de terceres persones i seran exercides personalment per l’Òrgan
delegat; tot això sens perjudici que aquest pugui, en qualsevol moment, sotmetre a la
consideració i resolució de l’Alcaldia, amb caràcter excepcional i proposta raonada,
qualsevol assumpte atribuït a les competències delegades, així mateix, l’Alcaldia podrà
en qualsevol moment procedir a la revocació o qualsevol altre figura afí de les
competències delegades.
Cinquè.- PUBLICAR, de conformitat amb l’apartat 2 de l’article 44 del Reial decret
2568/1986 de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic dels ens locals, la present resolució en el Butlletí Oficial
de la Província.
Sisè.- Aquest resolució entrarà en vigor el mateix dia de la seva signatura i, prèvia
acceptació per part de l’autoritat delegada, produirà efectes jurídics fins que l’Alcalde
no el revoqui o no es produeixi el nomenament d’un nou Alcalde.
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Setè.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació, en la propera
sessió que celebri.
Decret d’Alcaldia núm. 320/2008 de 27 de març:
ATÈS el que disposa l’apartat 4 de l’article 23 de la Llei de l’Estat 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local; l’article 56 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
i la lletra b de l’article 10 dels Estatuts del Patronat Municipal de Cultura, elevats a
definitius per Decret de l’Alcaldia de data 29 de desembre de 1999.
EN ÚS de les facultats que m’han estat legalment conferides
RESOLC:
Primer.- NOMENAR Presidenta delegada del Patronat Municipal de Cultura i
Educació, la tinent d’alcalde senyora Ma. TERESA BUIGUES POVEDA, responsable
de la direcció política de l’Àrea de Cultura.
Segon.- NOTIFIQUIS a les persones interessades.
Decret d’Alcaldia núm. 321/2008 de 27 de març:
ATÈS el què disposa l’apartat 4 de l’article 23 de la Llei de l’Estat 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local; l’article 56 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; i la lletra b de l’article 13 dels Estatuts del Patronat Municipal d’Esports
elevats a definitius mitjançant decret de l’Alcaldia de 5 de juny de 1996.
EN ÚS de les facultats que m’han estat legalment conferides,
RESOLC:
Primer.- NOMENAR President delegat del Patronat Municipal d’Esports, al Tinent
d’Alcalde, JOSEP BADIA i TORRENTS, responsable de la direcció política de l’Àrea
d’Esports.
Segon.- NOTIFIQUIS a les persones interessades.
Decret d’Alcaldia núm. 322/2008 de 27 de març:
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ATÈS que la lletra n de l’apartat 1 de l’article 21 de la Llei de l’Estat 7/1985 de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local, modificada per la Llei 11/1999 de 21
d’abril, atribueix als alcaldes el poder sancionador arran de les infraccions comeses.
ATÈS que en l’apartat 3 de l’article 21 de la Llei de l’Estat 7/1985 de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local; en l’apartat 3 de l’article 53 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 i l’article 40 del Reglament orgànic municipal, es determina
les atribucions d’aquesta Alcaldia, així com, les que tenen caràcter delegable.
ATÈS que els articles 7 i 68 de la Llei 19/2001 de 19 de desembre, de reforma del text
articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària,
aprovat pel Reial decret legislatiu 339/1990 de 2 de març, conjuntament amb la Llei de
bases de règim local especifiquen que aquesta competència correspon als respectius
Alcaldes.
ATÈS que l’apartat 2, de l’article 12 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre, reformada
per la Llei 4/1999 de 13 de gener, regula la possibilitat de desconcentració de la
titularitat i l’exercici de competències dels òrgans administratius en altres,
jeràrquicament dependents d’aquest.
ATÈS que aquesta Alcaldia mitjançant Decret de data 27 de maç de 2008, ha assignat
la direcció política de l’Àrea de Seguretat Ciutadana al Tinent d’Alcalde Sr. JOSEP
RANDOS PARÉS.
EN ÚS de les atribucions que m’han estat legalment conferides,
RESOLC:
Primer.- DELEGAR en el senyor JOSEP RANDOS PARÉS, Tinent d’Alcalde i regidor
de l’Àrea de Seguretat Ciutadana, les competències sancionadores atribuïdes a aquesta
Alcaldia, pel que fa a infraccions de les normes sobre ordre i control de trànsit en les
vies urbanes de titularitat municipal.
Segon.- LA DELEGACIÓ a que es refereix l’apartat anterior comprèn les bases i
procediments d’iniciació i resolució, corresponent la d’instrucció dels expedients
sancionadors a la policia local.
Tercer.- CONTRA les resolucions que es dictin pel regidor de Seguretat Ciutadana, es
pot interposar recurs de reposició davant d’aquesta Alcaldia, en els casos i formes
previstes reglamentàriament.
Quart.- PUBLICAR, de conformitat amb l’apartat 2 de l’article 44 del Reial decret
2568/1986 de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització,
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funcionament i règim jurídic dels ens locals, la present resolució en el Butlletí Oficial
de la Província.
Decret d’Alcaldia núm. 323/2008 de 27 de març:
ATÈS que els Ajuntaments tenen potestats sancionadores sobre les infraccions que es
regulen al títol Setè, del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei d’Urbanisme.
ATÈS que l’article 214 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova
el Text Refós de la Llei d’Urbanisme. i la lletra n de l’apartat 1 de l’article 21 de la Llei
de l’Estat 7/1985 de 2 d’abril, Reguladora de les bases de règim local, especifiquen la
potestat sancionadora corresponent als respectius Alcaldes
ATÈS que en l’apartat 3 de l’article 21 de la Llei de l’Estat 7/1985 de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local; en l’apartat 3 de l’article 53 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 i l’article 40 del Reglament orgànic municipal, es determinen
les atribucions d’aquesta Alcaldia, així com, les que tenen caràcter delegable.
ATÈS que l’apartat 2, de l’article 12 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre, reformada
per la Llei 4/1999 de 13 de gener, regula la possibilitat de desconcentració de la
titularitat i l’exercici de competències dels òrgans administratius en altres,
jeràrquicament dependents d’aquest.
ATÈS que, aquesta Alcaldia mitjançant Decret de data 27 de març de 2008, ha assignat
la direcció política de l’Àrea de Política Territorial i Obra Pública al Tinent d’Alcalde
senyor JUAN ANTONIO MARIN MARTÍNEZ.
EN ÚS de les atribucions que m’han estat legalment conferides,
RESOLC:
Primer.- DELEGAR en el senyor JUAN ANTONIO MARÍN MARTÍNEZ, Tinent
d’Alcalde responsable de la direcció política de l’Àrea de Política Territorial i Obra
Pública:
1. Les competències sancionadores atribuïdes a aquesta Alcaldia, pel que fa a
infraccions de les normes urbanístiques contemplades en el Decret Legislatiu 1/2005,
de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, exceptuant les
infraccions comeses en el sòl classificat com a no urbanitzable.
2. La instrucció i resolució dels expedients de protecció de la legalitat urbanística
regulats en els articles 191 i següents de l’esmentat Decret Legislatiu, exceptuant els
que afectin en sòl classificat com a no urbanitzable.
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3. La instrucció i resolució dels expedients d’ordres d’execució i supòsits de ruïna
previstos en els articles 189 i 190 del Decret Legislatiu 1/2005.
4. Les competències sancionadores atribuïdes a aquesta Alcaldia, pel que fa a
infraccions de l‘ordenança municipal de convivència ciutadana i rural, en els supòsits
titpificats en els articles 17, 19, 33, 36, 42, 50, 55, 64, del 112 al 125 i del 126 al 128.
Segon.- LA DELEGACIÓ a que es refereix l’apartat anterior, comprèn les bases i
procediments d’iniciació i resolució, corresponents a la d’instrucció dels expedients
sancionadors de l'Àrea de Política Territorial i Obra Pública.
Tercer.- CONTRA les resolucions que es dictin, pel regidor de Política Territorial i
Obra Pública, es pot interposar recurs de reposició davant d’aquesta Alcaldia, en els
casos i formes previstes reglamentàriament.
Quart.- PUBLICAR, de conformitat amb l’apartat 2 de l’article 44 del Reial decret
2568/1986 de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic dels ens locals, la present resolució en el Butlletí Oficial
de la Província.
Decret d’Alcaldia núm. 346/2008 de 27 de març:
ATÈS que els Ajuntaments tenen potestats sancionadores sobre les infraccions, que es
regulen al Decret 179/1995 de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals; la Llei 3/1998 de 27 de febrer, de la intervenció
integral d l’administració ambiental i l’ordenança reguladora de la intervenció integral
de l’administració municipal d’activitats i instal·lacions.
ATÈS que la lletra n de l’apartat 1 de l’article 21 de la Llei de l’Estat 7/1985 de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local, modificada per la Llei 11/1999 de 21
d’abril, atribueix als alcaldes el poder sancionar arran de les infraccions comeses.
ATÈS que en l’apartat 3 de l’article 21 de la Llei de l’Estat 7/1985 de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local; en l’apartat 3 de l’article 53 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 i l’article 40 del Reglament orgànic municipal, es determina
les atribucions d’aquesta Alcaldia, així com, les que tenen caràcter delegable.
ATÈS que l’apartat 2 de l’article 12 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre, reformada
per la Llei 4/1999 de 13 de gener, regula la possibilitat de desconcentració de la
titularitat i l’exercici de competències dels òrgans administratius en altres,
jeràrquicament dependents d’aquest.
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ATÈS que aquesta Alcaldia mitjançant Decret de data 27 de març de 2008, ha assignat
la direcció política dels Serveis municipals al tinent d’alcalde Sr. JOSEP BADIA I
TORRENTS.
EN ÚS de les atribucions que m’han estat legalment conferides,
RESOLC:
Primer.- DELEGAR en el senyor JOSEP BADIA TORRENTS, tinent d’alcalde
responsable de la direcció política de Serveis municipals, les competències
sancionadores atribuïdes a aquesta Alcaldia, que es regulen al Decret 179/1995 de 13
de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals i
l’ordenança reguladora de la intervenció integral de l’administració municipal
d’activitats i instal·lacions.
Segon.- LA DELEGACIÓ a que es refereix l’apartat anterior comprèn les bases i
procediments d’iniciació, instrucció i resolució.
Tercer.- CONTRA les resolucions que es dictin pel regidor de Serveis Municipals, es
pot interposar recurs de reposició davant d’aquesta Alcaldia, en els casos i formes
previstes reglamentàriament.
Quart.- PUBLICAR, de conformitat amb l’apartat 2 de l’article 44 del Reial decret
2568/1986 de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic dels ens locals, la present resolució en el Butlletí Oficial
de la Província.
Decret d’Alcaldia núm. 353/2008 de 7 d’abril:
ATÈS que com a resultat de la sessió del Ple de la Corporació celebrada el dia 26 de
març de 2008, de debat i votació de la moció de censura, s’ha modificat la composició
de l’equip de Govern de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès.
ATÈS que el Decret d’Alcaldia 318/2008, es va delegar la direcció política de l’Àrea de
Planificació Econòmica i Règim Interior a la Regidora Vanesa Garcia Domínguez.
RESOLC
Primer.- NOMENAR tresorera, amb efectes de 26 de març de 2008, a la senyora
VANESA GARCIA DOMINGUEZ assignant-li, la quantitat de 60 €/anyals, per
menyscapte de diners.
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Segon.- DELEGAR, amb efectes de 26 de març de 2008, en la senyora MARTA PUJOL
ENRICH, la signatura per al desenvolupament de les tasques de tresorer dipositari,
sense alterar la competència de l’òrgan competent.
Tercer.- NOTIFIQUIS a les persones interessades amb els recursos pertinents.
Quart.- DONAR COMPTE del present acord en la propera sessió del Ple de
l’Ajuntament, per a la seva ratificació.
Decret d’Alcaldia núm. 384/2008 de 15 abril:
ATÈS que la lletra n de l’apartat 1 de l’article 21 de la Llei de l’Estat 7/1985 de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local, modificada per la Llei 11/1999 de 21
d’abril, atribueix als alcaldes el poder sancionador arran de les infraccions comeses.
ATÈS que en l’apartat 3 de l’article 21 de la Llei de l’Estat 7/1985 de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local; en l’apartat 3 de l’article 53 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 i l’article 40 del Reglament orgànic municipal, es determina
les atribucions d’aquesta Alcaldia que tenen caràcter delegable.
ATÈS que l’apartat 2, de l’article 12 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre, reformada
per la Llei 4/1999 de 13 de gener, regula la possibilitat de desconcentració de la
titularitat i l’exercici de competències dels òrgans administratius en altres,
jeràrquicament dependents d’aquest.
ATÈS que aquesta Alcaldia mitjançant Decret de data 27 de març de 2008, va resoldre
delegar la direcció política de l’àrea de Seguretat Ciutadana al regidor senyor JOSEP
RANDOS PARÉS.
EN ÚS de les atribucions que m’han estat legalment conferides,
RESOLC:
Primer.- DELEGAR en el senyor JOSEP RANDOS PARÉS, regidor de l’àrea de
Seguretat Ciutadana, les competències sancionadores atribuïdes a aquesta Alcaldia,
pel que fa a infraccions de l‘ordenança municipal de convivència ciutadana i rural,
excepte en el àmbits que afecten els articles 17, 19, 33, 36, 42, 50, 64, del 112 al 125 i
del 126 al 128.
Segon.- LA DELEGACIÓ a que es refereix l’apartat anterior comprèn les bases i
procediments d’iniciació i resolució, corresponent la d’instrucció dels expedients
sancionadors a la policia local.
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Tercer.- CONTRA les resolucions que es dictin pel regidor de Seguretat Ciutadana, es
pot interposar recurs de reposició davant d’aquesta Alcaldia, en els casos i formes
previstes reglamentàriament.
Quart.- PUBLICAR, de conformitat amb l’apartat 2 de l’article 44 del Reial decret
2568/1986 de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic dels ens locals, la present resolució en el Butlletí Oficial
de la Província.
No es produeix cap intervenció en aquest apartat.

12.- MOCIONS GRUPS MUNICIPALS.El Senyor ALCALDE manifesta: abans de passar a les mocions, volia dir que durant
tretze anys en un Ple extraordinari com aquest no se’ns havia permès, tot i ser legal,
als grups de l’oposició presentar mocions. Penso que és un acte d’obertura i de diàleg,
senyor Ramírez, que vostè diu. Durant tretze anys se’ns havia prohibit, tot i que no és
il·legal, és perfectament legal que en un Ple extraordinari com el d’avui es puguin
presentar mocions. I ho dic perquè el grup de Convergència i Unió ha presentat tres
mocions i hem considerat, amb Secretaria i Alcaldia, que legalment les podien
presentar i no ens hi volíem oposar perquè estaríem fent la mateixa actuació que feien
ells, que no ens ho permetien. Hem dit que són un partit democràtic de les Franqueses
i, per tant, tenen aquest dret, tot i que ells no ens l’han donat a nosaltres, nosaltres sí
que els hi permetem. Per tant, llegim la primera de les mocions presentades per
Convergència i Unió.
Moció amb RE núm. 2008/3530 de 9 d’abril, presentada pel grup municipal de
CiU al Ple de la Corporació:
“L’escola catalana, en llengua i en contingut, ha estat el principal i més reeixit
instrument de cohesió social de la societat catalana des de la recuperació de
l’autogovern.
La immersió lingüística ha estat el producte d’una voluntat política i del treball
pedagògic de molts i molts ensenyants, del compromís general de les famílies. I
degudament avalat per sentències del Tribunal Constitucional, ha esdevingut el projecte
educatiu més eficaç per a fer ciutadans competents en les dues llengües.
La utilització del català com a llengua vehicular a les escoles catalanes ha esdevingut el
millor instrument per a adquirir una nova llengua per a molts joves sense perdre el
coneixement i l’estimació per la llengua familiar.
La presència del castellà al nostre sistema educatiu està reglada i n’està garantit el seu
aprenentatge, coneixement i utilització.
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La nova i actual realitat demogràfica de Catalunya requereix que la llengua catalana
continuï essent l’eix vertebrador de tota l’activitat educativa i així el català esdevingui
un vincle important i sensible de la cohesió social.
L’escolarització en diferents grups per raó de la llengua materna contradiu el primer
principi del model lingüístic escolar vigent: el de no separar els nens i nenes per raó de
llengua, altrament seria un atemptat a la cohesió social i a la convivència.
En relació als antecedents exposats els sotasignats proposem al Ple l’adopció dels
següents
ACORDS
Primer.- L’ajuntament de les Franqueses del Vallès manifesta el seu suport al model
d’immersió lingüística del sistema educatiu vigent a Catalunya d’ençà la recuperació
de l’autogovern català que ha contribuït a la cohesió social i a la formació dels
alumnes en un marc de qualitat de l’ensenyament i igualtat d’oportunitats. Així mateix,
recorda la necessitat que el desplegament de les competències en matèria d’educació es
desenvolupi d’acord amb el nou Estatut que estableix el dret de tots els catalans i
catalanes a rebre l’ensenyament en català, com a llengua vehicular, a assolir el
coneixement suficient oral i escrit en català i castellà i a no ésser separats en centres ni
en grups classe diferents per raó de llur llengua habitual.
Segon.- Comunicar l’adopció d’aquests acords al Parlament de Catalunya, al Govern
de la Generalitat i al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.”
La PRESIDÈNCIA obre el torn d’intervencions.
Pren la paraula la regidora del grup municipal CiU, senyora NÚRIA CLAVERIA i
manifesta: seré molt breu. Li agraeixo que ens hagi permès introduir aquestes mocions,
tal i com ha dit abans. A mi em toca fer un petit comentari sobre potser la part més
amable d’aquest Ple que és tot el que està relacionat amb el donar o facilitar coses a les
persones i, sobretot i especialment, als nens. Un d’ells és el tema de la llengua que
considerem que és bàsic i fonamental, i és un vehicle, com es presenta a la moció, de
cohesió social fonamental i molt important. Res més a dir sobre això.
Tot seguit, pren la paraula la regidora del grup municipal ERC-EV-AM, senyora Ma
TERESA BUIGUES i exposa: evidentment, votaré a favor tot i que m’ha sorprès una
mica aquesta moció perquè no crec que, en aquest moment, el tema que planteja la
moció estigui al carrer o la nostra llengua estigui en greu perill de desaparició. Però
votaré a favor.
El Senyor ALCALDE manifesta: nosaltres, el grup del PSC, també votarem a favor. És
un model d’ensenyament que s’ha portat a terme durant molts anys a Catalunya i no hi
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ha cap element que ens faci preveure o pensar que això pugui canviar. Jo veig més que
és una estratègia política, però per anar en contra del PP. Ho dic perquè com hi ha
membres del PP aquí, entre el públic, també m’agradaria que opinessin després quan
parlin. No pel senyor Badia perquè ja no el consideren en el PP sinó pels membres del
PP que hi ha entre el públic que són els únics que han manifestat que no estan d’acord
amb això que vostès porten a votació. Ho dic perquè s’aclareixin una mica. Però,
bàsicament, dir-li que votarem a favor.
Finalitzades les intervencions, la PRESIDÈNCIA dóna pas a la votació.
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per setze vots a favor dels regidors dels
grups municipals PSC-PM, ERC-EV-AM i CiU, i una abstenció del regidor del grup
municipal PP, i per tant, amb el quòrum legal.
Moció amb RE núm. 2008/3554 de 10 d’abril, presentada pel grup municipal de
CiU al Ple de la Corporació:
“Darrerament hem pogut constatar en algunes publicacions que la despesa familiar ha
augmentat d’una manera considerable.
Darreres publicacions en mitjans de comunicació ens han informat que el cistell de la
compra familiar ha
augmentat un 44%.
Aquesta per si sola, és una consideració que fa patent la necessitat d’adoptar mesures
per compensar la creixen pèrdua de capacitat adquisitiva i d’estalvi de les famílies
catalanes.
Des de CiU presentem aquesta mesura de gratuïtat del transport públic per a nens i
nenes de fins a 10 anys per tal d’abaratir la despesa familiar en una etapa en la que els
escolars han de ser acompanyats a l’escola per una persona responsable. Aquesta és una
situació que genera una doble despesa en transport escolar a les famílies d’una manera
obligada.
També considerem que aquesta mesura pot ajudar a fomentar l’ús del transport públic i
que pot ser un incentiu perquè les famílies no utilitzin el cotxe familiar per acompanyar
als seus fills a escola i optin pel transport públic.
En relació als antecedents exposats els sotasignats proposem al ple l’adopció dels
següents
ACORDS
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Primer.- Instar al Govern de la Generalitat a garantir la gratuïtat del transport públic
amb títols integrats en el marc de l’Autoritat del Transport Metropolità per a infants
fins a 10 anys durant el període escolar.
Segon.- Instar a l’ajuntament de les Franqueses del Vallès que faci les gestions que
siguin necessàries per tal de garantir la gratuïtat del transport públic del municipi per
a infants de fins a 10 anys durant el període escolar.
Tercer.- Comunicar l’adopció d’aquests acords al Parlament de Catalunya, al Govern
de la Generalitat, a l’Autoritat del Transport Metropolità, a l’Associació Catalana de
Municipis i a la Federació de Municipis de Catalunya.”
El Senyor ALCALDE pregunta als senyors regidors si desitgen realitzar alguna
intervenció al respecte.
El Senyor ALCALDE manifesta: la senyora Buigues vol fer-hi una esmena. A veure si
l’accepten i ens hi posem d’acord. Però en tretze anys de govern han tingut molt temps
per fer això. És igual, nosaltres ho farem si ho creiem convenient.
Tot seguit, pren la paraula la regidora del grup municipal ERC-EV-AM, senyora Ma
TERESA BUIGUES i exposa: justament volíem arribar a un acord de consens en aquest
sentit. De fet, com deia el senyor Alcalde, s’ha demanat, quan s’hagués pogut demanar
abans, i fins i tot fer més força, en alguna altra ocasió. Però nosaltres plantegem si hi
estan d’acord ja que aviat hi haurà un transport públic intern dintre del municipi,
municipal evidentment, i el que plantegem és que al marge de què es pugui instar a la
gratuïtat per als nens de fins a deu anys, per definir alguna edat a nivell general, ens
sembla delicat i a tenir en compte que es tingui aquesta dedicació a les criatures, pot ser
a deu anys o una mica més. Però, en tot cas, el que voldríem consensuar amb vostès és
que quan hi hagi el transport urbà municipal, la gratuïtat es comenci a aplicar al nostre
poble, no només fins a deu anys sinó que s’aprovi, si és possible, per majoria, fins a
l’edat d’ensenyament obligatori que és de l’institut. Si hi estan d’acord, doncs al marge
de les corresponents instàncies, podríem decidir ja que quan funcioni el transport
municipal sigui gratuït per a tots aquells infants en edat escolar obligatòria.
Acte seguit, pren la paraula la regidora del grup municipal CiU, senyora NÚRIA
CLAVERIA i manifesta: el nostre grup, senyora Buigues, considera que una cosa no
està renyida amb l’altra. És perfectament compatible que ara s’aprovi això, s’ha posat
l’edat de deu anys perquè, normalment, i més en una ciutat o poble petit, ens sembla que
els nens a partir de deu anys ja poden començar a anar solets amb l’autobus a l’escola,
però fins aquesta edat encara se’ls considera massa petits. Com deia, considerem que
una cosa no és incompatible amb l’altra i si tenim la sort que el seu govern posa en
funcionament un transport públic municipal, doncs estarem encantats de la vida de què
tots els infants, nois i noies, d’aquest poble puguin tenir un accés gratuït.
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El Senyor ALCALDE pregunta: aleshores acceptem l’esmena de què s’inclogui en
aquesta proposta que enlloc de deu anys, com proposaven vostès, que sigui fins als setze
anys?
Un cop acceptada l’esmena proposada, el redactat de la moció serà el següent:
“Darrerament hem pogut constatar en algunes publicacions que la despesa familiar ha
augmentat d’una manera considerable.
Darreres publicacions en mitjans de comunicació ens han informat que el cistell de la
compra familiar ha augmentat un 44%.
Aquesta per si sola, és una consideració que fa patent la necessitat d’adoptar mesures
per compensar la creixen pèrdua de capacitat adquisitiva i d’estalvi de les famílies
catalanes.
Des de CiU presentem aquesta mesura de gratuïtat del transport públic per a nens i
nenes de fins a 16 anys per tal d’abaratir la despesa familiar en una etapa en la que els
escolars han de ser acompanyats a l’escola per una persona responsable. Aquesta és una
situació que genera una doble despesa en transport escolar a les famílies d’una manera
obligada.
També considerem que aquesta mesura pot ajudar a fomentar l’ús del transport públic i
que pot ser un incentiu perquè les famílies no utilitzin el cotxe familiar per acompanyar
als seus fills a escola i optin pel transport públic.
En relació als antecedents exposats els sotasignats proposem al ple l’adopció dels
següents
ACORDS
Primer.- Instar al Govern de la Generalitat a garantir la gratuïtat del transport públic
amb títols integrats en el marc de l’Autoritat del Transport Metropolità per a infants
fins a 16 anys durant el període escolar.
Segon.- Instar a l’ajuntament de les Franqueses del Vallès que faci les gestions que
siguin necessàries per tal de garantir la gratuïtat del transport públic del municipi per
a infants de fins a 16 anys durant el període escolar.
Tercer.- Comunicar l’adopció d’aquests acords al Parlament de Catalunya, al Govern
de la Generalitat, a l’Autoritat del Transport Metropolità, a l’Associació Catalana de
Municipis i a la Federació de Municipis de Catalunya.”
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SOTMESA a votació la moció esmenada, 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.
Moció amb RE núm. 2008/3696 de 15 d’abril, presentada pel grup municipal de
CiU al Ple de la Corporació:
“Atès que s’han produït en el últims mesos diversos accidents a la carretera de Cànoves
BV-5151 i a la carretera de l’Ametlla BV-1433, amb greus conseqüències, persones
mortes, i d’altres ferides de consideració.
Atès que els accidents que s’han produït s’han degut a diverses circumstancies, però
també ha influït l’estat de les vies, que no han evolucionat el seu estat general i les
condicions de seguretat des de fa molts anys.
Atès que la carretera de l’Ametlla BV-1433 i la carretera de Cànoves BV-5151, són de
competència de la Diputació de Barcelona, per tant és la institució que li correspon la
millora de les condicions generals i de seguretat de les esmentades vies.
ACORDEN
Demanar a la Diputació de Barcelona, la millora de les condicions generals i de
seguretat de la carretera de l’Ametlla BV 1433 i la carretera de Cànoves BV-5151, que
permetin evitar els accidents mortals que reiteradament s’estan patint i que poden ser
imputables a l’estat de les vies.
Traslladar aquest acord al President de la Diputació de Barcelona, Presidenta
delegada de l’Àrea de Urbanisme i Vies Locals, Grups Polítics de la Diputació de
Barcelona.”
La PRESIDÈNCIA obre el torn d’intervencions.
El Senyor ALCALDE manifesta: nosaltres ja li vam comentar, senyor Ramírez, que
aquesta moció no tenia lloc. L’ajuntament ja ha fet els deures, és una feina que jo, com a
Alcalde, a partir dels accidents succeïts a la carretera de l’Ametlla i a la carretera de
Cànoves ja vam instar immediatament a la Diputació, i li puc ensenyar els escrits. En
aquests escrits demanem eixamplar la calçada ja que els accidents són bàsicament per
invasió de la calçada contrària, col·locar un radar fix en el tram de major sinistralitat,
millorar l’estat de la calçada en general, reforçar la senyalització vertical i horitzontal i
demanem més vigilància i presència estàtica dels Mossos d’Esquadra de Trànsit com a
força competent per actuar en aquesta via. Jo entenc que si vostès demanen que aquest
ajuntament insti a la Diputació a fer aquestes modificacions a la carretera de l’Ametlla i
a la carretera de Cànoves i aquest ajuntament els hi contesta que ja ho ha fet, i que
tinguin la barra de portar aquest tema al Ple, em sembla que estan utilitzant políticament
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els accidents de trànsit. Aquesta feina que demanen ja l’hem feta, senyor Ramírez, i
vostè ho sap. Encara no té la paraula, esperi’s. A la comissió informativa se li va dir que
aquesta feina ja l’havíem fet, que aquest ajuntament... Miri, hi ha com a testimonis el
secretari, el coordinador general i l’interventor, que estaven a la comissió informativa, i
se’ls hi va dir això. Senyor Ramírez, a vostè ja se li ha dit que s’ha fet aquesta feina.
Digui que no s’enrecorda que se li ha dit, però no digui mentides, si us plau. Repeteixo:
a la comissió informativa del Ple se’ls va dir que l’ajuntament ja havia fet aquesta feina
i si haguessin tingut un mínim de confiança en el funcionament democràtic, vostès
haurien retirat aquesta moció perquè la feina que vostès demanen ja està feta. Ara li
donaré la paraula, esperi’s un moment. Però que li quedi clar això que li estic dient: el
que vostès demanen ja està fet. Per què volen que ho votem? Per fer una utilització
política? Per quedar els de Convergència com a molt macos? No ho sé, és que no ho
entenc. Ara té la paraula, senyor Ramírez.
Tot seguit, pren la paraula el regidor del grup municipal CiU, senyor FRANCESC
TORNÉ i exposa: jo ho dic perquè és de procediment, no és de voluntat política dels
uns o dels altres. Quan un grup polític que té tota la potestat a presentar una moció, un
prec, una pregunta o qualsevol altra intervenció, s’ha de tramitar. És potestat de
l’interposant que ho vulgui.... Doncs ja està, però no és de rebut dir que no es pugui
tramitar o no es pugui debatre. La qüestió procedimental està en què qualsevol
document que es presenti ha d’anar en un Ple i s’ha de debatre correctament. La seva
voluntat, com diu aquell, no és important respecte el debat d’aquest document. S’ha de
tramitar, la resta no té fonament. Si el ponent que ha presentat això no diu res en contra,
s’ha de tramitar i debatre.
El Senyor ALCALDE replica: s’ha tramitat i s’està debatent. Jo en cap moment he dit
que no es tramiti ni es debati. La pregunta que em faig és: la intenció de Convergència i
Unió amb aquesta moció és evitar accidents? O és fer-ne una utilització política
favorable per als seus interessos? Perquè si això ja s’ha fet, la coherència de qualsevol
persona o de qualsevol grup polític seria dir, doncs, molt bé, els felicitem perquè ja ho
han fet i no cal que ho fem. Ara, que hi ha altres interessos als relatius a evitar
accidents, no ho sé.
Tot seguit, pren la paraula el regidor del grup municipal CiU, senyor FRANCESC
COLOMÉ i manifesta: només una cosa perquè consti en acta. Nosaltres vam presentar
quatre mocions, i vostè a la informativa de Ple, si ho recorda, va dir que és un Ple
extraordinari i no es poden presentar mocions. Ens ho va dir així. No es poden presentar
mocions. No obstant, tres us les acceptarem i les podeu presentar, però una no. I aquest
va ser el seu criteri. Jo em pregunto el per què. I jo li vaig dir que aquesta moció que ens
falta, atès que no la podem presentar en una extraordinària i vostè ens diu que tres sí que
les acceptarà... Vostè volia dir que és obligat, això no és cert. Jo li vaig dir, escolta’m, la
quarta moció deixi-la sobre la taula però la presentarem a l’ordinari, automàticament
passa a l’ordinari. Per tant, el que ha dit vostè a l’inici, hi ha una manca de precisió.
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El Senyor ALCALDE diu: vostè ho acaba de dir, s’ha contradit. Vostè em diu “vostè va
dir que no la presentés” i jo li vaig dir “deixem-la sobre la taula”. Vostè em va dir que la
deixéssim sobre la taula. Si vostè hagués insistit, hauria vingut com les altres tres.
El regidor senyor COLOMÉ replica: vostè va dir “aquesta no la passaré”, i per evitar
conflictes, vam dir que no la passés, però tenim tot el dret de passar-la a l’ordinari. I
vostè em va dir: d’acord. Per tant, no la passem ara però la passem a l’ordinari.
El Senyor ALCALDE contrareplica: va ser un pacte que vam acordar entre tots. El que
és una paradoxa molt gran és que durant tretze anys no s’hagi admès cap moció en un
Ple extraordinari i ara que em surti amb això, que si una no sé què... Però si n’hi ha tres
seves! I d’aquesta quarta, si vol, en parlem. Miri, tenim tanta voluntat democràtica que,
si vol, en parlem. Jo sé que vam arribar a un acord i vam dir que quedava sobre la taula,
no és urgent. A veure, sota quin criteri vam dir que acceptaríem mocions en un Ple
extraordinari? És per una intervenció jurídica del senyor secretari. Sota quin criteri?
Sota el criteri de la urgència. Aleshores, jo ara no recordo quina és la quarta moció...
Ah, sí, és la del Quart Cinturó. No la vam admetre perquè tenia un problema de forma.
Ens deia que ens oposéssim al Pla Territorial Metropolità en quant a la construcció del
Quart Cinturó i jo li vaig dir, senyor Colomé, el Pla Territorial Metropolità encara no
existeix, no ens podem oposar a una cosa que encara no existeix. En tot cas, esperem a
què el Pla Territorial Metropolità existeixi i aleshores ens hi oposarem. Però legalment
no ens podem oposar a una cosa que no existeix. És com si diem “oposem-nos a una llei
que prohibeix els cotxes”, no, és que no existeix aquesta llei. Quan la facin, potser ens
hi oposarem. Sí, el Pla Territorial ha entrat a mitja setmana, però vostè sap que
legalment, quan havíem d’aprovar les mocions que anirien al Ple, el divendres, quan
vam fer la sessió informativa de Ple, no havia entrat perquè l’avantprojecte el van enviar
de Barcelona el dijous o divendres.
El regidor senyor COLOMÉ diu: no m’ha acabat d’entendre. Vostè ens va dir, a la
informativa de Ple, que en sessió extraordinària no s’acceptaven mocions.
El Senyor ALCALDE manifesta: ho té malentès. Jo li vaig dir això i li vaig acceptar tres
mocions? Vostè troba coherent que jo li digui que no s’accepten mocions? Quin
embolic estan fent aquí! Són vostès els que, durant tretze anys, no les han acceptat! No
ha existit cap Ple extraordinari en què hagin acceptat una moció. Per què ens vol
enganyar, senyor Colomé? De veritat, no ho entenc. Li acceptem tres mocions, diem
que una no té la forma perquè aquest avantprojecte encara no existeix... i ara està jugant
amb això. És un absurd.
El regidor senyor COLOMÉ diu: l’únic que li dic és que nosaltres acceptàvem les
mocions en Ple ordinari. Vostè ara accepta les mocions en Ple extraordinari, però només
les que vol. Res més que això.
El Senyor ALCALDE diu: li vaig dir que passaria al proper Ple perquè aquest
avantprojecte encara no existia.
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Tot seguit, pren la paraula el regidor del grup municipal ERC-EV-AM, senyor
FERRAN GONTÁN i manifesta: dues qüestions. Una, han de menjar cues de pansa
perquè en un mes sembla que han oblidat tretze anys d’història. Mengin cues de pansa
que els hi anirà bé. Jo recordo haver presentat fins a cinc vegades en una comissió
informativa una moció, fins a cinc vegades!, i quan no fallava una coma, fallava un
verb. Quan no fallava un verb, fallava un logotip. Quan no fallava un logotip, fins i tot
fallava les redaccions fetes per l’anterior secretari. No vulguin fer combregar bou per
vaca grossa, no ho intentin, ningú se’ls creu. No té credibilitat per dir això, senyor
Torné ni senyor Colomé. Ara, avui estic content per una cosa i em sembla que fitxaré a
aquests quatre senyors. Són activistes de veritat, el proper dia, quan tingui una acció
contundent, els cridaré perquè veig que han aguantat dempeus fins al final i això té el
seu mèrit.
El Senyor ALCALDE diu: abans de votar la moció, els torns de paraula ja els han
exhaurit. De veritat, senyor Colomé, els hi hauria de caure la cara de vergonya. Quantes
mocions no ens han acceptat repetidament, en Ple ordinari i extraordinari? És el que diu
ell, ens vol fer combregar amb rodes de molí. Volen enganyar a tothom i vostès
mateixos s’ho creuen. Ens han demanat el DNI, no ens han acceptat mocions
repetidament i, ara, que a una de les quatre mocions diem que no ens podem oposar a
una cosa que no existeix, que ja la farem en el proper perquè ja existirà. No existeix,
l’avantprojecte es va enviar dijous passat i la reunió la vam fer divendres, no existia en
el seu moment. Menteixen vilment, menteixen a tothom.
Finalitzades les intervencions, la PRESIDÈNCIA dóna pas a la votació.
SOTMESA a votació la moció esmenada, és rebutjada per vuit vots a favor dels
regidors del grup municipal CiU i nou vots en contra dels regidors dels grups
municipals PSC-PM, ERC-EV-AM i PP, i per tant, amb el quòrum legal.

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

