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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

Caràcter: Ordinari
Data: 31 de gener de 2008
Horari: 20:00 a 22:10 hores
Lloc: Sala d’Actes de la Casa Consistorial
Hi assisteixen:
FRANCESC TORNÉ VENTURA, president
JOSEP BADIA TORRENTS, tinent d’alcalde
MARTÍ ROSÀS PUJOL, tinent d’alcalde
FERRAN JIMÉNEZ MUÑOZ, tinent d’alcalde
FRANCESC COLOMÉ TENAS, tinent d’alcalde
JOSÉ RAMÍREZ ALAYA, tinent d’alcalde
ROSA COLOMÉ SOLER, regidora
NÚRIA CLAVERIA SOLER, regidora
JOSEP MA. DIA GRAU, regidor
ESTEVE RIBALTA SÁNCHEZ, regidor
VANESA GARCÍA DOMÍNGUEZ, regidor
JUAN A. MARÍN MARTÍNEZ, regidor
GISELA SANTOS GONÇALVES, regidor
JOSEP RANDOS PARÉS, regidor
MA. DOLORS ISART ROCA, regidor
MA. TERESA BUIGUES POVEDA, regidora
FERRAN GONTÁN FERRER, regidor
JOAQUIM BACH FABREGÓ, interventor
FRANCESC ESTEVE BALAGUÉ, secretari

1.- APROVAR ESBORRANY ACTA SESSIÓ ANTERIOR.- El Senyor PRESIDENT
obre la sessió i pregunta als senyors ponents si desitgen realitzar alguna esmena al
contingut de l’acta de la sessió anterior.
Pren la paraula el regidor del grup municipal PSC-PM, senyor ESTEVE RIBALTA i
manifesta: a la pàgina 62, en la intervenció del regidor senyor Ramírez, on diu “...es
treuen el cinturó amb totes les eines i les deixen a sobre d’un armari” ha de dir “...es
treuen el cinturó amb totes les armes i les deixen a sobre d’un armari”.
Tot seguit, pren la paraula la regidora del grup municipal ERC-EV-AM, senyora Ma
TERESA BUIGUES i exposa: a la pàgina 7, quan es parla de l’aplicació de criteris de
proximitat a l’assignació d’escola, hi consta la votació abans que el debat.
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Es procedeix, per unanimitat dels assistents, a l’aprovació i signatura de l’esborrany de
l’acta de la sessió anterior.
A continuació, es passa a estudiar els següents temes que conformen l’ordre del dia:

2.- RATIFICAR ACORDS JUNTA DE GOVERN LOCAL.- El Senyor SECRETARI
llegeix la part dispositiva dels següents acords adoptats per la Junta de Govern Local en
les sessions que s’indiquen:
 La de 29 de novembre de 2007:
PROPOSTA D’APROVACIÓ D’UN CONVENI PER L’EXPROPIACIÓ DE
MUTU ACORD D’UNA FINCA, A SUBSCRIURE ENTRE LA SENYORA
MONTSERRAT PALAURIBES PEDRALS I L’AJUNTAMENT DE LES
FRANQUESES DEL VALLÈS PER L’EXECUCIÓ DEL PROJECTE
"PAVIMENTACIÓ DEL PASSEIG FLUVIAL DE LLERONA, EN EL TERME
MUNICIPAL DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS" APROVAT PEL
CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL.
ATÈS que la Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 15 de febrer de 2007, va
prendre entre d’altres, l’acord d’“APROVAR el conveni de col·laboració entre el
CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL I ELS AJUNTAMENTS DE
LES FRANQUESES DEL VALLÈS I LA GARRIGA per a l’execució del projecte
pavimentació del passeig fluvial de Llerona, en el terme municipal de les Franqueses del
Vallès, fins al polígon industrial el congost, en el terme municipal de la Garriga, que
s’adjunta com annex al present acord i que forma part del mateix.
ATÈS que la senyora MARIA MONTSERRAT PALAURIBES PEDRALS és
propietària de la següent finca registral:
“RÚSTICA, una altra peça de terreny, Prat, avui part regadiu i part erial,
situada en el terme de les Franqueses, i en la riera, de cabuda dues hectàrees,
trenta set àrees, vint centiàrees; LIMITA a Orient, amb el riu Congost; a
Migdia, amb Francisco Ramis Oliveras (abans Juan Ramis), mitjançant en
part sèquia; i per Ponent i Nord, amb una altra finca de l’herència, mitjançant
camí. Aquesta finca constitueix les parcel·les 1,2 i 72 del polígon 16 del
cadastre.”
ATÈS que la finca descrita es troba parcialment afectada en dues porcions de 12,00 m2
i de 557,00 m2 de terreny, per l’execució del projecte d’obra ordinària “Pavimentació
del passeig fluvial de Llerona, en el terme municipal de les Franqueses del Vallès”
aprovat pel Consell Comarcal del Vallès Oriental.
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ATÈS que en data 26 de novembre d’enguany, l’Ajuntament de les Franqueses del
Vallès ha notificat a la senyora MARIA MONTSERRAT PALAURIBES PEDRALS, el
full d’apreuament de la part de la finca objecte de l’expropiació, valorada pels serveis
tècnics municipals en la quantitat de 3.414,00 € (tres mil quatre-cents catorze) la qual ha
estat acceptada expressament per part de la propietària.
DE CONFORMITAT amb el que disposa la Llei d’expropiació forçosa en el seu article
24, és possible que l’Administració i el particular convinguin lliurament la fixació del
preu just per acord mutu dels béns a què es refereix l’expropiació.
AQUESTA Alcaldia proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- APROVAR el Conveni d’expropiació de mutu acord a subscriure entre la
senyora MONTSERRAT PALAURIBES PEDRALS i l’Ajuntament de les Franqueses del
Vallès, de la part de la finca descrita en la part expositiva del present acord, per
l’execució del projecte d’obra ordinària “Pavimentació del passeig fluvial de Llerona,
en el terme municipal de les Franqueses del Vallès” aprovat pel Consell Comarcal del
Vallès Oriental.
Segon.- FACULTAR tan àmpliament com sigui possible a l’Alcalde per tal de
formalitzar tots els documents necessaris per fer efectius els presents acords.
SOTMESA a votació la ratificació de l’acord, és aprovat per quinze vots a favor dels
regidors dels grups municipals CiU, PSC-PM i PP i dos vots en contra dels regidors
del grup municipal ERC-EV-AM, i per tant, amb el quòrum legal.
 La de 10 de gener de 2008:
MOCIÓ RELATIVA A LA SOL·LICITUD D'ADOPCIÓ DE LES MESURES
NECESSÀRIES I URGENTS PER LA MILLORA DE LA SEGURETAT DE
L'ESTACIÓ CORRÓ D'AVALL
ATÈS que el dia 8 de desembre de 2007 es va produir un accident mortal a l’Estació de
RENFE de Corró d’Avall, corresponent a la línia Barcelona a Puigcerdà, quan una
ciutadana de les Franqueses del Vallès creuava pel pas de vianants en superfície de
l’estació.
ATÈS que tant els veïns del municipi com el propi Ajuntament, en reiterades ocasions,
han sol·licitat a RENFE l’implantació de més mesures de seguretat en tota la traça de la
via pel terme municipal, i especialment en les estacions existents en el municipi.
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ATÈS que el ministeri de Foment no ha procedit encara a l’execució dels acords
consistents en el soterrament dels passos a nivell del municipi i per la millora de la
seguretat de l’estació de Corró d’Avall, i que encara està pendent d’execució, actuació
que es considera indispensable i imprescindible per garantir la seguretat dels usuaris
d’aquesta infraestructura.
ATÈS que en data 24 de maig de 2007, l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès,
mitjançant la seva Junta de Govern Local va adoptar un acord pel qual es sol·licitava a
RENFE l’aplicació d’accions reals per millorar la qualitat del servei públic, mentre no
es dugui a terme l’execució del desdoblament, consistents en la millora en les
infraestructures de la xarxa de rodalies, una major freqüència de trens i un increment en
la capacitat i en el nombre de trens en servei alhora que reiterava la necessitat dels
desdoblament de la línia Barcelona Puigcerdà per a la millora del servei ferroviari en
aquesta línia, tant demanada pels ajuntaments, Generalitat i ciutadania en general, que
es troba en fase de projecte.
AQUESTA Alcaldia proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents,
ACORDS:
Primer.- EXIGIR la millora de les condicions de seguretat de l’estació de RENFE de
Corró d’Avall de la línia Barcelona Puigcerdà, amb la implantació efectiva i urgent de
les mesures necessàries per evitar els accidents i facilitar la millora del servei sense i
l’increment de les garanties de seguretat dels usuaris.
Segon.- RECLAMAR que s’executin amb caràcter urgent les obres pendents a l’estació
de Corró d’Avall, línia Barcelona a Puigcerdà, pactades i compromeses amb el
ministeri de Foment, del pas soterrat per els vehicles i vianants i el tancament de les
vies del voltant de l’estació, actuació que considerem imprescindible per a garantir la
seguretat dels usuaris.
Tercer.- COMUNICAR l’adopció d’aquests acords al l’ADMINISTRADOR
D’INFRAESTRUCTURES FERROVIÀRIES (ADIF), al MINISTERI DE FOMENT, al
CONSELLER DE POLÍTICA TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUES, al PARLAMENT
DE CATALUNYA, al GOVERN DE LA GENERALITAT, al CONGRÉS I al SENAT, al
GOVERN CENTRAL, a RENFE, a l’ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS I
COMARQUES I a la FEDERACIÓ DE MUNICIPIS DE CATALUNYA.
La PRESIDÈNCIA obre el torn d’intervencions.
Pren la paraula la regidora del grup municipal ERC-EV-AM, senyora Ma TERESA
BUIGUES i manifesta: suposo que es votaran per separat. D’acord. En quant al tema de
RENFE, pensem que cal afegir que es doti de personal a aquesta estació perquè
justament l’últim problema que hi va haver amb resultat mortal d’una veïna va ser per
no saber per quina via arribava el tren, perquè no hi ha ningú que informi. Per tant,
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d’acord amb totes les mesures que es proposen però que també es doti de personal, que
és necessari perquè la gent, com a mínim, estigui informada de quin cantó ha d’anar i no
ens tornem a trobar amb el mateix problema.
El Senyor ALCALDE pregunta: alguna qüestió més? No hi ha cap problema en
incloure-ho.
La regidora senyora BUIGUES continua dient: respecte el passeig fluvial, nosaltres
votarem en contra perquè entenem que es crea una nova via ràpida al nostre municipi
quan encara tenim la rotonda per fer. Entenem que hi ha altres maneres de poder
solucionar la pavimentació, i no fer una nova carretera que es converteixi en via ràpida
de pesos pesats.
El Senyor ALCALDE manifesta: en principi, per recollir la seva esmena no hi ha cap
problema i, després, pel tema que vostè ha dit de via ràpida, només recomanar-li que es
miri el projecte perquè això no és així. Està tractat molt acuradament pels informes de
Medi Ambient. Li recomanaria que es mirés el projecte i els informes de Medi Ambient
que han fet variar, i moltíssim, aquest projecte. No està el suficientment informada en
aquest tema. La qüestió que avui es passa és l’acord d’un propietari per les afectacions
que hi havia en aquest projecte, res més.
Acceptada l’esmena proposada per la regidora senyora Ma. TERESA BUIGUES, la
Moció quedarà redactada de la següent manera:
MOCIÓ RELATIVA A LA SOL·LICITUD D'ADOPCIÓ DE LES MESURES
NECESSÀRIES I URGENTS PER LA MILLORA DE LA SEGURETAT DE
L'ESTACIÓ CORRÓ D'AVALL
ATÈS que el dia 8 de desembre de 2007 es va produir un accident mortal a l’Estació de
RENFE de Corró d’Avall, corresponent a la línia Barcelona a Puigcerdà, quan una
ciutadana de les Franqueses del Vallès creuava pel pas de vianants en superfície de
l’estació.
ATÈS que tant els veïns del municipi com el propi Ajuntament, en reiterades ocasions,
han sol·licitat a RENFE l’implantació de més mesures de seguretat en tota la traça de la
via pel terme municipal, i especialment en les estacions existents en el municipi.
ATÈS que el ministeri de Foment no ha procedit encara a l’execució dels acords
consistents en el soterrament dels passos a nivell del municipi i per la millora de la
seguretat de l’estació de Corró d’Avall, i que encara està pendent d’execució, actuació
que es considera indispensable i imprescindible per garantir la seguretat dels usuaris
d’aquesta infraestructura.
ATÈS que en data 24 de maig de 2007, l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès,
mitjançant la seva Junta de Govern Local va adoptar un acord pel qual es sol·licitava a
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RENFE l’aplicació d’accions reals per millorar la qualitat del servei públic, mentre no
es dugui a terme l’execució del desdoblament, consistents en la millora en les
infraestructures de la xarxa de rodalies, una major freqüència de trens i un increment en
la capacitat i en el nombre de trens en servei alhora que reiterava la necessitat dels
desdoblament de la línia Barcelona Puigcerdà per a la millora del servei ferroviari en
aquesta línia, tant demanada pels ajuntaments, Generalitat i ciutadania en general, que
es troba en fase de projecte.
AQUESTA Alcaldia proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents,
ACORDS:
Primer.- EXIGIR la millora de les condicions de seguretat de l’estació de RENFE de
Corró d’Avall de la línia Barcelona Puigcerdà, amb la implantació efectiva i urgent de
les mesures necessàries per evitar els accidents i facilitar la millora del servei sense i
l’increment de les garanties de seguretat dels usuaris.
Segon.- RECLAMAR que s’executin amb caràcter urgent les obres pendents a l’estació
de Corró d’Avall, línia Barcelona a Puigcerdà, pactades i compromeses amb el
ministeri de Foment, del pas soterrat per els vehicles i vianants i el tancament de les
vies del voltant de l’estació, actuació que considerem imprescindible per a garantir la
seguretat dels usuaris.
Tercer.- DOTAR l’estació de personal suficient per garantir l’atenció i seguretat dels
usuaris.
Quart.- COMUNICAR l’adopció d’aquests acords al l’ADMINISTRADOR
D’INFRAESTRUCTURES FERROVIÀRIES (ADIF), al MINISTERI DE FOMENT, al
CONSELLER DE POLÍTICA TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUES, al PARLAMENT
DE CATALUNYA, al GOVERN DE LA GENERALITAT, al CONGRÉS I al SENAT, al
GOVERN CENTRAL, a RENFE, a l’ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS I
COMARQUES I a la FEDERACIÓ DE MUNICIPIS DE CATALUNYA.
SOTMESA a votació la ratificació de l’acord, és aprovat per unanimitat dels disset
membres assistents, sobre els disset que de dret i de fet componen la Corporació, i per
tant, amb el quòrum legal.

3.- APROVAR EL CONVENI A SUBSCRIURE ENTRE L'AJUNTAMENT DE LA
ROCA DEL VALLÈS I L'AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS
PER A LA DELIMITACIÓ DELS TERMES MUNICIPALS D'AMBDÒS
MUNICIPIS.- El Senyor SECRETARI dóna lectura de la part dispositiva de la següent
proposta de l’ALCALDIA:
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ATÈS que els municipis de les Franqueses del Vallès i la Roca del Vallès són termeners
entre ells, en tot el sector est de les Franqueses que coincideix amb el sector Oest de la
Roca del Vallès i que la delimitació actual dels dos termes municipals no és coincident
en el que reflexen els vigents Plans Generals d’Ordenació Urbana de cadascun dels
termes municipals, de manera que aquests no precisen amb exactitud la línia divisòria
d’ambdós territoris.
VIST que en l’actualitat s’està tramitant un expedient de delimitació dels termes
municipals, en el qual es va efectuar una acta de les operacions de delimitació en data
17 de febrer de 2007, contra la qual el Ple de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès
va acordar formular-hi observacions per manifestar la seva disconformitat, observacions
que han de ser valorades encara per la Comissió de Delimitació Territorial amb caràcter
previ a la resolució de l’expedient per part del Conseller de Governació i
Administracions Públiques.
ATÈS que l’expedient esmentat tant sols fa referència a la delimitació dels termes en els
àmbits concrets del sector del Pla Parcial del sector N (Les Franqueses del Vallès) i del
sector del Pla Parcial can Jorn (La Roca del Vallès).
TENINT EN COMPTE que per tal de clarificar definitivament la línia divisòria dels
termes municipals, no tant sols en l’àmbit objecte de l’expedient iniciat sinó en tota
l’extensió dels dos municipis, per tal d’evitar disfuncions administratives i determinar
la territorialitat dels terrenys que es troben a cavall d’ambdós termes, fixar-ne el
planejament que els és d’aplicació, ... ambdues parts han vist la necessitat de procedir a
l’estudi de l’extensió dels dos municipis per tal de poder-ne fixar una delimitació de
mutu acord.
VIST el text del Conveni que té per objectiu procedir, de conformitat amb el que
estableix l’article 27 del DECRET 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la
constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals
descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya, a la delimitació i fixació de la
línia dels termes municipals de les Franqueses del Vallès i la Roca del Vallès, en tota la
seva extensió i en la totalitat de la línia comuna entre ambdós municipis, de conformitat
amb els plànols que s’adjunten com annex I, II i III del present conveni i que formen
part del mateix.
VIST el que disposen l’Article 12 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 els articles
27 i següents del DECRET 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la
constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals
descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya que deroga parcialment el Decret
140/1988, de 24 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de demarcació territorial i
població dels ens local.
VIST l’informe jurídic emès pel secretari de la Corporació.
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AQUESTA Alcaldia proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents,
ACORDS:
Primer.- APROVAR el conveni a subscriure entre l’AJUNTAMENT DE LES
FRANQUESES DEL VALLÈS I L’AJUNTAMENT DE LA ROCA DEL VALLÈS per a la
delimitació dels termes municipals d’ambdós municipis, que s’adjunta com annex al
present acord.
Segon.- NOTIFICAR els presents acords a l’AJUNTAMENT DE LA ROCA DEL
VALLÈS i a la DIRECCIÓ GENERAL D’ADMINISTRACIÓ LOCAL DEL
DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA.
La PRESIDÈNCIA obre el torn d’intervencions.
Pren la paraula el regidor del grup municipal PSC-PM, senyor ESTEVE RIBALTA i
manifesta: nosaltres votarem en contra d’aquest conveni perquè considerem que és un
tema que ja va sorgir per part d’aquest ajuntament de forma bel·ligerant, i amb litigis
amb un dels pobles veïns. Considerem que des d’un bon principi, no es va portar de
forma adequada i, al final, la realitat és que ens hem de quedar amb una rotonda que
només són despeses per al municipi. A sobre, hem de pagar diners al municipi veí.
Considerem que si s’hagués gestionat millor el tema, això hagués estat més beneficiós
per a les Franqueses. També considerem que aquesta rotonda forma part d’un projecte,
el sector N, que ha creat nombrosos problemes, de molts tipus, mediambientals,
laborals, econòmics, etc., al municipi de les Franqueses. I això és un element, a més a
més, però important, pel qual també votem en contra d’aquest conveni. Considerem que
aquest ajuntament, des del primer dia, es va enfrontar, amb una actitud clarament
bel·ligerant, a l’ajuntament de la Roca, enlloc de buscar el consens i l’acord, fent
actuacions individuals i per separat. Ens sembla que és una cosa que ja va començar
malament. Per aquest motiu, ens sembla que no és correcte l’acord al qual s’ha arribat.
Ens quedem amb una rotonda que no és necessària per al nostre terme municipal perquè
l’únic que suposa són despeses de manteniment i, a sobre, hem de pagar.
Tot seguit, pren la paraula el regidor del grup municipal ERC-EV-AM, senyor
FERRAN GONTÁN i exposa: primer, agrair-li el retard per l’inici del Ple. Després,
voldríem que algú ens expliqués com s’han valorat aquests cent cinquanta mil euros,
que aquesta part de la rotonda que ens quedarà per a les Franqueses val cent cinquanta
mil euros.
A continuació, el regidor de l’ÀREA DE PLANIFICACIÓ DEL TERRITORI, senyor
MARTÍ ROSÀS exposa: en quant als litigis, no ha estat aquest ajuntament sinó que va
ser l’ajuntament de la Roca qui els va posar perquè hi havia una discrepància entre
Plans Generals aprovats tots ells per la Generalitat, tant el de la Roca com el de les
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Franqueses. Uns enteníem una cosa, i els altres entenien una altra. Al final, s’ha arribat
a aquest acord i s’ha buscat un consens entre els dos ajuntaments perquè quedi definit
un sol terme, i no dos o tres, com hi havia. El tema del manteniment de la rotonda,
perdoni, si no vaig equivocat, la rotonda deu quedar com a propietat de la carretera i el
manteniment l’ha de fer la Generalitat de Catalunya, no el fa l’ajuntament. La rotonda
és calçada i la calçada és de Carreteres, i aquesta carretera és de la Generalitat de
Catalunya. En quant als conflictes, ens sap greu que hi hagi aquests conflictes però
s’està en la línia de solucionar-los, suposo que després en parlarem. En quant a les
despeses de pagar és el que va costar la rotonda, paguem el 50 per cent perquè per a
l’accés al polígon fem servir la rotonda. És una manera d’arribar a aquest acord i deixar
ja aclarit per on passa el terme.
Tot seguit, pren la paraula la regidora del grup municipal ERC-EV-AM, senyora Ma
TERESA BUIGUES i diu: jo vull recordar que tot aquest tema dels límits amb la Roca,
malauradament, ha estat portat d’una manera poc seriosa per part d’aquest ajuntament
de les Franqueses. Amb tot el tema d’ajornaments, de no presentar-se a les reunions, és
a dir, deixar penjats als representants de l’ajuntament de la Roca i de la Generalitat,
avisant un dia abans, i tot això, qüestió que ja vam criticar en el seu moment i entenem
que les coses s’han de fer d’una manera bastant més ordenada i més seriosa. És possible
que si en aquestes reunions acordades per les parts, també per l’ajuntament de les
Franqueses, s’haguessin portat a terme, potser no s’estarien pagant cent cinquanta mil
euros d’una rotonda ja feta, certament una mica cara. Tres cents mil euros ens sembla
una mica cara, de tota manera el tema ja està així, segurament d’això n’aprendrem per a
una propera vegada, si tenim un problema de límits. Nosaltres votarem en contra.
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 CiU i PP, vuit vots en contra dels regidors dels grups municipals PSCPM i ERC-EV-AM, i per tant, amb el quòrum legal.

4.- APROVAR EL CONVENI ENTRE L'AJUNTAMENT DE CÀNOVES I
SAMALÚS I L'AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS
D’ALTERACIÓ DELS TERMES MUNICIPALS D'AMBDÓS MUNICIPIS.- El
senyor SECRETARI llegeix la part dispositiva de la següent proposta de
l’ALCALDIA:
ATÈS que els municipis de les Franqueses del Vallès i Cànoves i Samalús són
termeners entre ells, entre d’altres punts, en el sector Oest de la Urbanització Ca
l’Esmandia.
ATÈS que en el terme municipal de les Franqueses s’hi troba ubicat l’accés a la
urbanització, així com el carrer que permet l’entrada en el sector, però que donada la
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proximitat de la urbanització al nucli urbà de Cànoves i Samalús, els serveis bàsics i
necessaris els subministra l’Ajuntament de Cànoves i Samalús.
ATÈS que per tal de corregir aquesta disfuncionalitat territorial i els inconvenients que
suposa per als veïns i veïnes aquesta duplicitat de termes municipals, es fa necessari
procedir a una nova delimitació d’ambdós termes municipals en el tram indicat en el
plànol adjunt, amb l’assenyalament de noves fites i la descripció d’aquestes.
ATÈS que ambdós ajuntaments han convingut la nova delimitació dels termes
mitjançant la formalització d’un conveni pel qual acorden procedir, de conformitat amb
el que estableixen els articles 9 i següents del Decret 244/2007 de 6 de novembre, pel
qual es regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats
municipals descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya, a la tramitació d’un
expedient d’alteració dels termes municipals de les Franqueses del Vallès i Cànoves i
Samalús, en el tram comprès en el sector oest de la urbanització Ca l’Esmandia.
VIST el conveni a subscriure entre els dos ajuntaments, que s’adjunta com annex al
present acord, en virtut del qual els Ajuntaments de les Franqueses del Vallès i Cànoves
i Samalús, accepten l’alteració dels respectius termes municipals de conformitat amb el
plànol que hi figura com annex, que comportarà la realització de les operacions
següents:
a) Segregar del municipi de les Franqueses del Vallès una porció de terreny de
18.678,62 metres quadrats de superfície on s’hi troba ubicat l’accés a la
urbanització, així com el carrer que permet l’entrada en el sector de Ca
l’Esmandia, i agrupar-lo al municipi de Cànoves i Samalús.
b) Segregar del municipi de Cànoves i Samalús, dues porcions de terreny, de
superfícies 3.070,47 metres quadrats i 15.608,15 metres quadrats, el primer de
forma triangular, situat a la part est del paratge de Can Manyosa, i el segon
termener amb el límit del terme municipal de Cardedeu, per agrupar-lo al
municipi de les Franqueses del Vallès.
ATÈS que el conveni també preveu, de conformitat amb el que disposa l’article 11.2 del
DECRET 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i la demarcació
territorial dels municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les
mancomunitats de Catalunya, la instrucció de l’expedient de delimitació dels termes
municipals la durà a terme l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, amb el benentès
que les possibles al·legacions que es presentin una vegada incoat l’expedient, seran
estudiades conjuntament pels serveis tècnics i jurídics d’ambdós ajuntaments,
corresponent la seva resolució a l’òrgan competent de cadascun dels consistoris, en
relació amb la ubicació de la propietat de l’al·legant.
VIST que l’ajust de la delimitació convinguda, segons el conveni, comportarà
l’assumpció, per part d’ambdós ajuntaments, de les següents obligacions:
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a) L’Ajuntament de les Franqueses del Vallès es compromet a redactar el projecte i
executar l’obra, per si o a través d’algun ens instrumental, de pavimentació del
camí de Can Suquet del Pla i del camí de les Franqueses del Vallès a Cànoves.
b) L’Ajuntament de Cànoves i Samalús es compromet a contribuir al finançament
de l’actuació, amb una aportació econòmica de 150.000 euros, que farà efectiva
en el termini de dos mesos comptadors a partir de la data de final d’obra.
VIST el que disposen l’Article 12 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 els articles
9 i següents del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i la
demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les
mancomunitats de Catalunya que deroga parcialment el Decret 140/1988, de 24 de
maig, pel qual s’aprova el Reglament de demarcació territorial i població dels ens local.
VIST l’informe jurídic emès pel secretari de la Corporació.
AQUESTA ALCALDIA proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents,
ACORDS:
Primer.- APROVAR el conveni a subscriure entre l’AJUNTAMENT DE LES
FRANQUESES DEL VALLÈS i L’AJUNTAMENT DE CÀNOVES I SAMALÚS per a
l’alteració dels termes municipals d’ambdós municipis, que s’adjunta com annex al
present acord.
Segon.- SOTMETRE el present acord, juntament amb el text del conveni, a informació
pública per un període de 60 dies, mitjançant la inserció d’edictes en el Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya i en el tauler d’edictes de la Corporació, per tal que s’hi
puguin presentar al·legacions i reclamacions, que seran resoltes pel plens d’ambdós
municipis, de conformitat amb el que disposa l’article 14 del Decret 244/2007, de 6 de
novembre, pel qual es regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis,
de les entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya.
Tercer.- NOTIFICAR els presents acords a l’AJUNTAMENT DE CÀNOVES I
SAMALÚS i a la DIRECCIÓ GENERAL D’ADMINISTRACIÓ LOCAL del
DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA.

El Senyor ALCALDE pregunta als senyors regidors si desitgen realitzar alguna
intervenció al respecte.
Pren la paraula el regidor del grup municipal PSC-PM, senyor ESTEVE RIBALTA i
manifesta: ja fa quatre anys, aproximadament, que el Grup municipal Socialista ha
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demanat a aquest ajuntament, verbalment i a través de mocions que hem entrat,
l’elaboració d’un pla per a la gestió dels cinquanta quilòmetres de camins que tenim al
municipi, per als seus usos, el seu condicionament, com han d’estar. Considerem, dins
d’aquest pla que proposem, que els camins són un patrimoni històric que val la pena
regular i considerar. Em sembla que no hem d’anar, com en molts altres temes, en temes
d’educació, d’urbanització, com diuen en castellà “a salto de mata”. Ara urbanitzem
aquí, ara asfaltem aquest, ara no ens hi caben les escoles... no. Em sembla que és un
altre exemple evident d’una manca de planificació. Les coses s’han de regular, s’han de
preveure i s’han de planificar amb temps. No pot ser que ara ens traiem del barret: ara
asfaltem aquest camí, ara asfaltem aquest altre. Cal un pla, cal una gestió eficaç. Són un
patrimoni històric del municipi i considerem que, com ja he dit anteriorment, és
necessari un pla per a la gestió d’aquests camins ja que no es poden fer les coses, com
he dit abans, “a salto de mata”. D’altra banda, respecte aquest punt, aquest conveni amb
l’ajuntament de Cànoves, considerem que s’ha de donar sortida a temes històrics com és
una mala urbanització, una mala planificació en aquell moment. S’ha de donar sortida,
s’ha de regular, s’ha de solucionar, però amb el que no estem d’acord és que això porti
com a contrapartida l’asfaltament d’aquest camí. No estem, a priori, en contra de
l’asfaltament del camí, estem a priori en contra de la falta de planificació global en
temes com aquest. Aquest és el motiu pel qual ens oposarem en aquest tema. Quan ja va
sortir aquest tema en el Ple de novembre, vam votar en contra, entre d’altres motius,
perquè consideràvem que no s’havia informat al Consell del Poble de Corró d’Amunt.
Ara sí, es va informar aquest dilluns d’una manera molt impositiva, sense cap voluntat
participativa. Considerem que Corró d’Amunt, que són les persones que habiten aquest
territori, per tant, els habitants que preserven aquest territori i, per tant, han de tenir un
paper en la presa de decisions de les coses que els afecten més directament. Se’ls va
imposar d’una manera sense donar gairebé opció al diàleg, se’ls va fer callar
repetidament. Sabem que hi ha veïns que estan a favor d’aquest asfaltament, sabem que
hi ha veïns que estan en contra i per aquest motiu pensem que és un tema que s’ha de
debatre més profundament, no n’hi ha prou amb una imposició i una informació ràpida i
“pim, pam, pum”. Ho farem, i ho farem perquè ho volem fer i a callar tothom. No és
aquesta la manera de fer les coses. Per tant, el que demanem és un procés participatiu a
Corró d’Amunt on tota la població de Corró d’Amunt n’estigui informada. Si, al final,
aquest camí s’asfalta, com he dit abans, inclòs dins d’un pla general per a la gestió de
camins, si realment és necessari. Però el que no podem anar cada any asfaltant dos o tres
camins, perquè al final no ens quedarà cap. Ja sé que avui no s’aprova com s’asfaltarà
aquest camí, no s’aprova la manera, però sí que quedarà aprovat que s’ha d’asfaltar,
aleshores ja veurem si aquí fem una altra autopista. Em sembla que és perillós per als
veïns i per a la zona. Per tant, ja he dit d’entrada que ens hi oposarem. El motiu
principal és aquesta manca de participació i informació dels veïns de Corró d’Amunt.
Tot seguit, pren la paraula el regidor del grup municipal ERC-EV-AM, senyor
FERRAN GONTÁN i diu: torna a venir la mateixa proposta, sense cap coma de
variació. No la podrem votar a favor, no perquè no estiguem d’acord en què
l’urbanització Ca l’Esmandia té un conflicte, des dels anys seixanta, en el qual hi ha una
construcció il·legal, com es feien les coses aleshores. I, ara, tenim un tros de Ca
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l’Esmandia que toca el nostre territori i per això s’ha d’arribar a acords amb
l’ajuntament de Cànoves. Nosaltres no ens oposem a això, al contrari, ens oposem a
l’asfaltat del camí. Estem d’acord en què s’ha de solucionar el problema de Ca
l’Esmandia perquè els pobres veïns no tenen culpa d’una il·legalització com la que es va
fer als anys seixanta o setanta. Però coneixent l’estil d’aquest govern, que no permet la
participació o, com a mínim, quan hi ha al·legacions, les desestima totes si venen de
l’oposició sense estudiar-les, no ens podem fiar de què vingui el projecte i vulguin
col·laborar amb l’oposició o amb els veïns, com es va demostrar dilluns passat a Corró
d’Amunt, per fer l’“arreglo” del camí que tots esperem. Molt ens temem que aquest
camí, amb els cent cinquanta mil euros que posarà Cànoves per al projecte
d’urbanització del camí, acabarà com una altra via ràpida en el nostre municipi perquè
aquell camí que es vol asfaltar donarà sortida, no tan sols a Ca l’Esmandia sinó a tota la
sèrie d’urbanitzacions que hi ha allà dalt i se’ns col·locarà tot el trànsit al mig de Corró
d’Amunt. Per això, i perquè dilluns passat els veïns de Corró d’Amunt van voler
expressar la seva opinió, ja que no se’ls hi havia demanat abans, i no se’ls hi va
permetre; es va voler votar i no es va permetre la votació. Per tant, s’hagués pres una
decisió al Consell del Poble i tindríem altra manera de plantejar-ho, no podem votar a
favor d’aquest punt. Ja no ho vam fer al novembre i, evidentment, ara tampoc perquè no
ha variat ni una coma.
El regidor de l’ÀREA DE PLANIFICACIÓ DEL TERRITORI, senyor MARTÍ ROSÀS
exposa: respecte la manca de planificació, vostè mateix ja ho ha contestat. És una
situació que ve de lluny, de fa molts anys, es van edificar unes cases dintre del terme de
les Franqueses, al poble de Corró d’Amunt, i l’interès que ja s’havia mostrat fa bastants
anys sense haver arribat a cap acord fins ara. Amb l’ajuntament de Cànoves fa molts
anys que se n’està parlant per buscar solucions, al final ha arribat una solució amb la
qual els dos ajuntaments hi estem d’acord, que és marcar aquesta nova delimitació de
termes perquè els veïns de Ca l’Esmandia siguin de Cànoves i no estiguin dintre de les
Franqueses i puguin legalitzar aquestes cases que són il·legals. Avui no parlem d’altra
cosa que això, no parlem d’asfaltar el camí, parlem que hi ha una compensació
econòmica per part de Cànoves de cent cinquanta mil euros per a l’asfaltament del camí,
però avui no estem aprovant asfaltar el camí ni com es farà, ni si es farà o no es farà. En
cas que es faci la pavimentació d’aquest camí, Cànoves aportarà aquests cent cinquanta
mil euros. Que quedi clar que avui no parlem de si s’asfalta o no s’asfalta, o com
s’asfalta.
Tot seguit, el regidor senyor RIBALTA diu: per no confondre amb els conceptes,
parlem d’una manca de planificació històrica però jo també m’he referit, i ho dic per no
confondre a ningú, a una manca de planificació actual. Per tant, és molt diferent que als
anys seixanta hi hagués una manca de planificació a la urbanització de la zona rural o a
l’ocupació per empreses del polígon del sector N, que és un altre tema, el qual ve de
llarg i de fa molts anys, i en aquells moments històricament és comprensible o hem
d’entendre o admetre que hi hagi hagut aquesta manca de planificació, però jo m’estic
referint a una manca de planificació actual per a la gestió dels camins. Vostè acaba de
dir que no s’aprova l’asfaltament del camí, sí senyor, al conveni que signen amb
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l’ajuntament de Cànoves hi ha l’obligació de construir i asfaltar aquest camí. Per tant,
això queda implícit en aquest conveni i és obligatori portar-ho a terme. Ja li he dit que
això sí que és una manca de planificació de l’any 2008, i no del 1960, perquè fa quatre
anys que li estem demanant un pla per a la gestió de camins rurals, i això, evidentment,
no s’ha fet ni es pensa fer perquè potser hi ha interessos d’anar asfaltant.
A continuació, el regidor senyor GONTÁN manifesta: em podeu girar el rellotge, si us
plau? Avui no tenim rellotge? Quin bon rotllo!
Intervé el Senyor ALCALDE dient: me l’he deixat al despatx i per no aixecar-me i anarlo a buscar...
El regidor senyor GONTÁN pregunta: això vol dir que em puc esplaiar?
El Senyor ALCALDE respon: no, perquè li controlo amb el rellotge manual.
El regidor senyor GONTÁN continua dient: aleshores, me’l pot ensenyar? Voldria
controlar el temps. Tornem a la qüestió, ja que hem fet una mica de distensió. Miri,
senyor Rosàs, vostè em dirà el que vulgui, fins i tot, que pot ser que no s’asfalti, però
expliqui’m quin interès té Cànoves en què s’asfalti un camí de les Franqueses si no és
per donar sortida als habitants d’aquelles urbanitzacions. Quina necessitat té Corró
d’Amunt d’assumir tot aquell trànsit? La necessitat que tenim a les Franqueses és
solucionar un problema a uns veïns i amb això no ens hi oposarem mai. Ens oposem al
seu estil de fer les coses i com ja hem patit el seu estil de fer les coses i vostès quan
presentin el projecte que farà qui vulgui, no ens permetran participar, no permetran
participar als veïns. No faci això, senyor Torné, perquè ha passat històricament des de
que jo estic en aquest ajuntament, mai ens ha deixat participar. Miri, li dono un exemple
clar: no ens ha deixat participar en residus, no ens ha deixat participar en el sector N,
amb projectes alternatius completament vàlids. Mai han volgut ni discutir políticament.
I, a més, quan uns veïns ho demanen al Consell del Poble, el President es nega a
acceptar una votació, això és manca de democràcia! Per tant, no podem acceptar això.
Implícitament va el camí perquè si no és Cànoves qui te l’interès, són vostès.
Històricament sempre han fallat. Un cas de camí asfaltat és el de Marata, ara és una
autopista, quan els veïns volien un camí però no una autopista. Si vostès presenten el
projecte, junt amb aquest conveni, podrem participar i dir la nostra, mentrestant, no li
podem votar a favor d’això.
Tot seguit, el regidor de l’ÀREA DE CULTURA, senyor FRANCESC COLOMÉ
manifesta: jo ja fa nou anys que estic al Consell del Poble de Corró d’Amunt i aquesta
ha estat una reivindicació històrica, i dic històrica, dels veïns i veïnes que toquen al
camí. I sempre ens han vingut i ens han demanat l’asfaltat del camí. Per què? Perquè és
un camí amb pujada, perquè el seu manteniment és car perquè hi passen vehicles i amb
les pluges, al tenir aquesta pendent, genera que sempre estigui en mal estat. I els
mateixos veïns que toquen al camí ens ho han demanat. Una altra cosa és que,
evidentment, quan el projecte, si avui ho aprovem, es tiri endavant, aquest projecte
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passarà pel Consell del Poble de Corró d’Amunt i s’hi aplicaran les mesures correctores
de velocitat perquè no tinc cap necessitat de què allò sigui una autopista, ni la gent de
Corró d’Amunt ni la gent de Ca l’Esmandia té cap necessitat de què allò sigui una
autopista. Allò ha de ser un camí i com a camí municipal, nosaltres podem posar totes
les mesures correctores de velocitat que es creguin adients. Però el que sí que li puc
assegurar és que abans de tirar endavant el projecte, aquest projecte passarà a
informació a Corró d’Amunt i, evidentment, hi haurà un termini de presentació
d’al·legacions i potser també farem al·legacions des del Consell del Poble.
El Senyor ALCALDE manifesta: per acabar, dir-vos una cosa que és del que no parlem
en aquesta qüestió. L’acord que s’ha arribat amb un altre municipi amb problemes
històrics és el que realment hauria d’haver reflexionat aquest Consistori. Els problemes
urbanístics que teníem a Ca l’Esmandia no venen d’ara, ni d’ahir, ni potser d’abans
d’ahir, fa, com a mínim, trenta anys. Sàpiguen que el que es fa avui és resoldre un
problema molt antic que afecta persones i que afecta als dos municipis perquè hi ha
unes construccions que donen servei i que estan en una situació irregular que s’han de
resoldre. Aquest és l’acord al qual s’ha arribat, a l’igual que s’ha fet amb la Roca de
resoldre un altre tema que també està per resoldre i que ja feia temps que era complicat.
Escolti’m, ho celebrem, perquè ho hem de tenir clar. La resta, que és l’altre ingredient,
que és una aportació a l’ajuntament per resoldre una necessitat en infrastructura,
sàpiguen que aquesta és una de les propostes aprovades ja fa temps pel Consell del
Poble de Corró d’Amunt, és una petició de projectes d’inversió que havien fet reiterats
anys el mateix Consell. En el seu moment, quan es faci el projecte, tothom podrà dir la
seva, com sempre, vostès com a membres del Consistori i els veïns de Corró d’Amunt,
si és el cas. No ho dubtin, perquè segons el procediment administratiu hi ha un període
d’exposició pública i es pot fer perfectament. No han de dubtar que si vostès exerceixen
el seu dret, tant els veïns com els grups polítics com el Consell del Poble, tot això es té
en consideració, d’una manera o d’una altra. El que passa és que moltes vegades, no ens
enganyem, no s’exerceix aquest dret o no s’aporten les al·legacions pertinents, moltes
vegades, no vol dir totes, senyor Gontán. A partir d’aquí, res més, dir-vos que l’acord és
per celebrar i no per enfrontar i que l’altre problema l’afrontarem quan toqui, quan
sigui. I tothom ha de sortir content. Els veïns desitgen que es resolgui amb millores, i
segurament és un tema d’arribar a punts d’inflexió. El que avui es porta a aprovació és
un problema urbanístic històric, de fa més de trenta anys, entre ambdós municipis.
Aquest és l’acord que feia anys, també li diré que fa més de cinc anys que se’n parla
entre els dos ajuntaments, i que no s’havia trobat la manera d’arribar a un acord. En
aquests moments, és possible, està sobre la taula i, per tant, ambdós ajuntaments hem
d’estar satisfets per haver resolt un problema que no ens depassa a la nostra actualitat
que és la d’avui en dia, que fa molts anys que dura i que afecta a la gent i al municipi.
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 CiU i PP, vuit vots en contra dels regidors dels grups municipals PSCPM, ERC-EV-AM, i per tant, amb el quòrum legal.
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5.- APROVAR INICIALMENT LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA
GENERAL D'ORDENACIÓ URBANA EN EL PARÀMETRE URBANÍSTIC
D'OCUPACIÓ MÀXIMA DE LA ZONA INDUSTRIAL D'EDIFICACIÓ
AÏLLADA.- El senyor SECRETARI dóna lectura de la part dispositiva de la següent
proposta de l’ÀREA DE PLANIFICACIÓ DEL TERRITORI:
VISTA la documentació tècnica redactada pels serveis tècnics municipals, relativa a la
modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbana en el paràmetre urbanístic
d’ocupació màxima de la zona industrial d’edificació aïllada, amb els objectius que
figuren a la memòria justificativa de la modificació, i que són:
-

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

VIST l’informe jurídic incorporat a l’expedient.
VIST l'informe emès per l'arquitecte municipal.
VIST el que disposen els articles 83 i 59 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel
qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme i l'article 52.2.c) del Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local
de Catalunya, pel que fa a la competència del Ple de la Corporació per a les aprovacions
inicial i provisional.
AQUESTA àrea de Planificació del Territori proposa al Ple de la Corporació l'adopció
dels següents
ACORDS:
Primer.- APROVAR INICIALMENT la modificació puntual del Pla General
d’Ordenació Urbana en el paràmetre urbanístic d’ocupació màxima de la zona
industrial d’edificació aïllada.
Segon.- SOTMETRE a informació pública l’expedient, durant el termini d’un mes,
mitjançant la inserció d’edictes al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al tauler d’anuncis de la Corporació i a
un dels diaris de major circulació de la província, per tal que les persones interessades
puguin presentar suggeriments i/o al·legacions.
Tercer.- NOTIFICAR els presents acords a les Corporacions locals limítrofes.

Ple 31 01 2008 – pàg. 17

La PRESIDÈNCIA obre el torn d’intervencions.
Pren la paraula el regidor del grup municipal PSC-PM, senyor ESTEVE RIBALTA i
manifesta: jo només volia puntualitzar una cosa, aquí hi ha membres del Consell del
Poble de Corró d’Amunt que són testimonis de què aquest no és un projecte que hagi
tingut de forma concreta el Consell del Poble de Corró d’Amunt. Encara diria més, algú
del veïnat afí a vostès ha demanat que s’arregli aquest camí i no que s’asfalti. I vostès
han agafat el toro per les banyes i han decidit que això vol dir que la gent de Corró
d’Amunt vol que s’asfalti, i no és veritat perquè l’altre dia hi havia més de trenta
persones, una quarantena de persones a Corró d’Amunt i jo no vaig veure a ningú que es
manifestés a favor de l’asfaltament, només el senyor Colomé. En canvi, hi ha moltes
persones en contra d’aquest asfaltament. No confonguem les coses, el problema
d’aquest punt que acaben d’aprovar vostès és que barregen dos conceptes, una cosa és
una solució a un problema històric i una altra és que com a contrapartida, això vol dir
que ens hem de carregar d’asfaltar un camí, cosa que no s’ha informat de forma eficient.
Per tant, són dos temes diferents. Per tant, no vulgui aprofitar una cosa per tapar l’altra.
Tot seguit, pren la paraula el regidor del grup municipal ERC-EV-AM, senyor
FERRAN GONTÁN i exposa: l’exemple de participació ha quedat clar. Per parlar
d’aquest punt, no hem vist la necessitat en l’expedient de modificar això, per tant,
voldríem saber què hi ha darrera, si ha vingut alguna empresa a demanar-ho, quin tipus
d’empresa. No entenem perquè hem de modificar el Pla General d’Ordenació en illes
aïllades per fer naus més grosses en planta que, per tant, portaran un tipus d’indústria
més grossa, i potser més pesada, a canvi de treure la part de dalt de la planta. A
l’expedient no hi ha prou clarificació de què hi ha darrera de tot això, en el sentit de si
ha vingut alguna empresa demanant això, quin tipus d’empresa, per saber si convé o no
convé tenir aquest tipus d’empreses aquí.
A continuació, pren la paraula la regidora del grup municipal ERC-EV-AM, senyora Ma
TERESA BUIGUES i manifesta: respectem el temps, no hem fet els tres minuts. De
tota manera, ens hem de buscar la vida per poder dir el que pensem. Totalment d’acord
amb el que ha dit el company Gontán, per tant, no em repetiré però sí que diré que si
avui hagués vingut un acord on digués que es solucionen pura i únicament els temes
dels límits amb Cànoves, haguéssim votat que sí i molt a gust. Però encara sabem llegir
i a continuació parla de comprometre’s, parla de diners, parla de una sèrie de coses que
no és únicament solucionar un problema històric, és potser crear un problema futur
trencant, i em temo molt que serà així, un tros de territori que necessitem mantenir en
les millors condicions possible. I participació a l’hora del tema d’asfaltar aquell camí,
doncs tenim l’experiència de la participació que tenim, tant de la gent de peu del poble
com dels membres de l’oposició, zero.
Acte seguit, el regidor de l’ÀREA DE PLANIFICACIÓ DEL TERRITORI, senyor
MARTÍ ROSÀS manifesta: centrant-nos en el punt en què estem, s’ha de dir que hi ha
un tipus d’indústria que necessiten grues per poder treballar amb les seves matèries
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primeres i finals. Aquestes indústries no poden fer servir l’altell perquè els hi fa nosa
per posar les grues. Això ja s’ha parlat amb Urbanisme de la Generalitat de Catalunya,
es deixa augmentar fins a un setanta per cent, no l’ocupació del cinquanta, és a dir,
aquest vint-i-cinc per cent d’altell el deixen posar en superfície, però no augmenten la
superfície que tenen en una de les plantes. Enlloc de tenir dues plantes, queda en una
sola planta. Això només es deixa fer en parcel·les més grans d’una hectàrea, de deu mil
metres quadrats, no ho pot fer qualsevol, no és una porta que quedi per a tothom. I,
primer, ha d’haver l’expedient d’activitat abans de deixar construir, no es deixarà
construir a ningú sense cap ús específic sinó que han de tenir l’activitat aprovada.
A continuació, el regidor senyor RIBALTA diu: referent a aquest mateix punt, voldria
explicar el sentit del nostre vot. En aquest punt, votarem a favor perquè és una
prescripció a una petició de la Generalitat perquè determinades empreses que no són
factibles o no són possibles sense un volum determinat de superfície puguin situar una
grua, són empreses sobretot del sector del ferro, que necessiten unes grues de grans
dimensions i perden tota la possibilitat de metres amb l’altell. Per tant, és un cas
d’excepcionalitat molt gran i considerem que val la pena incloure l’esmena.
El regidor senyor GONTÁN manifesta: miri, li agraeixo que faci el que havia d’haver
fet al principi, i que hauria de fer cada regidor de govern quan presenta una proposta,
explicar-la. Això li agraeixo. Llàstima que ho faci en el segon torn i ens limiti a
nosaltres el temps, i totes aquestes coses. Però per mi no calia, ja sé que ho ha fet pel
públic, perquè per mi no ho faria, però gràcies. Per mi no calia perquè ja he llegit la
proposta, ja he llegit l’expedient, però segueix sense contestar-me la pregunta: quin
tipus d’empreses hi ha al darrera que han demanat això? Són metal·lúrgiques?
Expliqui’ns-ho. No, vostè, és vostè qui presenta la proposta. Expliqui-m’ho vostè.
Metal·lúrgiques, centrals nuclears, plantes de muntatge gran, Quin tipus? Expliqui-ho.
El regidor senyor ROSÀS contesta: suposo que coneix el Pla General de les Franqueses.
Sàpiga que les indústries que acaba de nomenar, com les nuclears, no estan permeses a
les Franqueses. O sigui que encara que deixem edificar més, no poden venir. Em sembla
que si ha escoltat al senyor Esteve, li ha dit clarament...
El regidor senyor GONTÁN replica: vostè és qui presenta la proposta. El senyor Esteve
és de l’oposició, no té tota la informació.
El regidor senyor ROSÀS contrareplica: la té correcta, i ho ha dit tal com és.
El regidor senyor GONTÁN afegeix: genial.
Finalitzades les intervencions, la PRESIDÈNCIA dóna pas a la votació.
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per quinze vots a favor dels regidors dels
grups municipals CiU, PSC-PM i PP, dues abstencions dels regidors del grup municipal
ERC-EV-AM, i per tant, amb el quòrum legal.

Ple 31 01 2008 – pàg. 19

6.- APROVAR PROVISIONALMENT PER A L'EXERCICI DE 2008 I SEGÜENTS
LA
MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL VIGENT NÚMERO 11
REGULADORA DE LA TAXA PER CEMENTIRI MUNICIPAL.- El senyor
SECRETARI dóna lectura de la part dispositiva de la següent proposta de l’ÀREA
D’HISENDA I RÈGIM INTERIOR:
ATÈS que l’Ajuntament té la previsió d’instal·lar columbaris per dipositar cendres en el
cementiri municipal.
ATÈS que l’ús d’aquests s’hauran de regular mitjançant la oportuna concessió, la qual
no està prevista en les ordenances fiscals vigents per aquest exercici 2008.
VIST l’informe d’Intervenció favorable a la proposta de modificació de les ordenances
fiscals vigents per a l’any 2008, l’estudi econòmic-financer corresponent a la mateixa, i
la memòria.
ATÈS allò que disposen l’article 106 i següents de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les Bases de Règim Local, i l’article 15 i següents del Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora
de les Hisendes Locals.
AQUESTA àrea d’Hisenda i Règim Interior proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció
del següents
ACORDS:
Primer.- APROVAR PROVISIONALMENT per a l’exercici 2008 i següents la
modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 11 reguladora de la Taxa de cementiri
municipal, amb la introducció de les següents tarifes,

3. Columbaris per a cendres.
3.1 Concessió per a 49 anys

400 euros

Epígraf cinquè. Conservació i neteja
1. Quota anual pels treballs de conservació i neteja
-

Per a columbaris per a cendres

5,90 euros
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Segon.- EXPOSAR AL PÚBLIC la present modificació d’ordenança fiscal en la forma i
als efectes previstos en l’article 17 de la precitada Llei de reforma de la Llei
reguladora de les hisendes locals.
Tercer.- ELEVAR A DEFINITIU el present acord en el cas que, un cop finalitzat el
període d’exposició pública, no s’haguessin presentat reclamacions, de conformitat
amb allò que preveu l’article 17.3 de la precitada Llei de reforma de la Llei reguladora
de les Hisendes Locals.
La PRESIDÈNCIA obre el torn d’intervencions.
Pren la paraula la regidora del grup municipal ERC-EV-AM, senyora Ma TERESA
BUIGUES i manifesta: perquè vegin que no som sempre negatius, saludar que ens
posem al dia en aquest tipus de serveis als cementiris municipals. I de passada, lamentar
moltíssim que una part dels habitants d’aquest poble estiguin a la plaça de l’Ajuntament
sense poder entrar en aquesta sala. Recordo que quan hi ha un Ple d’investidura, la gent
aquí dintre no hi cap i avui han d’estar a la porta de l’ajuntament que, en definitiva, és la
casa del poble i són ells els que haurien d’estar aquí dalt.
Finalitzades les intervencions, la PRESIDÈNCIA dóna pas a la votació.
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per unanimitat dels disset membres
assistents, sobre els disset que de dret i de fet componen la Corporació, i per tant, amb
el quòrum legal.

7.- PRECS, PREGUNTES I PROPOSICIONS.- El Senyor ALCALDE manifesta que
el Secretari donarà lectura de les propostes presentades:
El senyor SECRETARI dóna lectura de la moció RE núm. 2008/861 de 28 de gener,
presentada pels senyors FERRAN GONTÁN FERRER i Ma TERESA BUIGUES
POVEDA, en representació del grup municipal ERC-EV-AM:
“ATÈS que, l’empresa Rebrot i Paisatge, S.L. vol instal·lar una planta incineradora de
biomassa per produir energia elèctrica en les instal·lacions de la deixalleria Tamayo al
municipi de la Garriga, a menys d’1 km de distància del nostre municipi.
ATÈS que, el Consell de Poble de Llerona ha mostrat públicament el seu malestar per
la implantació de la planta incineradora de biomassa en les instal·lacions de la
deixalleria Tamayo al municipi de la Garriga, a menys d’1 km de distància del poble.
ATÈS que, la finalitat de la incineradora és produir energia elèctrica per la venda a
R.E.E.
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ATÈS que, el projecte de la planta tindrà dues calderes, una que cremarà biomassa
amb ajut de gas natural i l’altra només cremarà gas natural i això generarà 1200
Tm/any de cendres per fet de la combustió.
ATÈS que, aquesta planta incineradora de biomassa cremarà restes de poda, neteja de
boscos, cultius agrícoles, fangs d’aigües tractades, residus d’animals (purins, farines
d’animals), residus urbans (brossa orgànica) i de fusteria.
ATÈS que, la crema de tots aquests elements generaran unes emissions de 57.000
m3/gasos/hora
 11,1 Kg/hora de NOx (òxid de nitrogen)
 9 Kg/hora de SO2 (anhídrid sulfurós)
Aquests dos gasos provoquen pluja àcida
 1,5 Kg/hora PST (partícules)
 7.067 Kg/hora de CO2 (gasos d’efecte hivernacle)
 8.122 Kg/h de H2O
 2.991 Kg/h de O2
 26.300 Kg/h de N2
En total l’emissió serà de 355.980 Tm gasos/any
ATÈS que, aquestes emissions són perjudicials per la salut i va en contra del protocol
de Kioto.
DEMANEM:
El Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya + Els Verds proposa al Ple
de l’Ajuntament l’adopció dels acords següents:
PRIMER.- Instar a L’Ajuntament de la Garriga a retirar el projecte de l’empresa
Rebrot i Paisatge, S.L. per instal·lar una planta incineradora de biomassa per produir
energia elèctrica en les instal·lacions de la deixalleria Tamayo.
SEGON.- Estudiar i engegar possibles accions, administratives i/o legals que puguin
aturar la construcció i/o la posada en marxa de la planta incineradora de biomassa.
TERCER.- Participar com institució, en les campanyes que s’han endegat i s’endeguin
en contra de la planta incineradora de biomassa i formar part de la Plataforma
Antiincineradora.
QUART.- Penjar una pancarta en contra de la construcció de la incineradora a
l’alçada de la urbanització d’Els Gorcs.
CINQUÈ.- Donar trasllat d’aquesta moció al Consell de Poble de Llerona i a tots els
veïns, a tots els ciutadans de les Franqueses del Vallès, mitjançant tots els mitjans de
comunicació municipals. Donar trasllat d’aquesta moció a l’Ajuntament de la Garriga,
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a l’empresa Rebrot i Paisatge, S.L. i a l’Associació de Veïns del Barri de Ca n’Illa de
la Garriga.”
Pren la paraula el regidor del grup municipal ERC-EV-AM, senyor FERRAN
GONTÁN i manifesta: per a qui no estigui informat, crec que ja tothom ho deu saber, al
poble del costat, la Garriga, a la deixalleria Tamayo que està a menys d’un quilòmetre
del nostre terme municipal hi ha un projecte de l’empresa Rebrot i Paisatge, SL, que vol
instal·lar una planta incineradora de biomassa. A priori, una planta incineradora de
biomassa, segons venen ells, és com si cremessis llenya a la llar de foc, amb una petita
diferència: de cop i volta, cremaran seixanta mil tones l’any. La diferència crec que és
gran. Però, a part, ells venen que no passa res, que només és CO2, que ja ho recupera el
bosc...el vapor d’aigua. La realitat és que, a més, aquestes plantes deixen anar òxid de
nitrogen, anhídrid sulfurós, que són gasos que fan el tema de la pluja àcida, i altres
matèries perilloses. A més, generen una cendra que és difícil de reciclar i provoca més
problemes. Si fos així, fins i tot, justificant que només crema biomassa i acceptant els
seus criteris de què només sortirà CO2 i el bosc ho absorbeix, no hi hauria problema.
Però, malauradament, l’experiència que ens porten totes aquestes plantes de cremar
biomassa és que s’acaba cremant tot tipus de residus i, per tant, s’arriba a cremar
farines càrniques, mobles vells que tenen parafines i altres compostos químics i, per
tant, acaben deixant anar dioxines, no sé si us sona això dels pollastres de fa uns anys. I
això a nosaltres ens preocupa perquè és un tema de salut pública que, fins i tot, afecta a
l’agricultura i l’economia del nostre terme municipal està bàsicament a l’agricultura.
Davant d’això, vam presentar la moció. Espero que no sigui una única flor la que faci
estiu. Hem arribat a un acord tots els grups municipals per fer una esmena global a la
moció, la qual cosa ens alegra i per això l’hem acceptada amb uns petits retocs. Crec
que qui ha presentat l’esmena, ha fet l’esforç de presentar l’esmena, que li agraeixo
sincerament al govern que ho hagi fet i ho expliqui.
El Senyor ALCALDE manifesta: un tema de procediment, vostè ha de procedir a
retirar-la.
El regidor senyor GONTÁN replica: no, retirar-la no perquè sinó no accepto l’esmena.
En tot cas, accepto l’esmena. Sí, d’acord, acceptem l’esmena com a grup municipal.
Tot seguit, pren la paraula el regidor del grup municipal PP, senyor JOSEP BADIA i
manifesta: resulta que ahir ens vam reunir, amb Esquerra Republicana, Els Verds, i
també amb el Partit Socialista i vam tractar aquest tema que crec que és bastant
interessant per al poble de les Franqueses. Tots conjuntament hem fet una esmena de
quatre punts, de la qual el senyor Secretari en donarà lectura:
“ESMENA CONJUNTA DE TOTS ELS GRUPS MUNICIPALS, A LA MOCIÓ
PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE
CATALUNYA + ELS VERDS, EN RELACIÓ A LA PLANTA INCINERADORA DE
BIOMASSA, PER PRODUIR ENERGIA ELÈCTRICA, QUE SUPOSADAMENT ES
VOL INSTAL·LAR AL MUNICIPI DE LA GARRIGA.
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ATÈS que hem tingut coneixement, -encara que no de manera oficial per part de
l’Ajuntament de La Garriga-, de la voluntat d’instal·lar una planta incineradora de
biomassa per produir energia elèctrica en les instal·lacions de la DEIXALLERIA
TAMAYO, al municipi de La Garriga.
ATÈS que en la sessió del CONSELL DEL POBLE DE LLERONA, celebrada el dia 7
de gener d’enguany, es va posar de manifest la preocupació dels veïns i veïnes en
relació a l’esmentat projecte, per la proximitat al nucli de Llerona, i pels possibles
efectes perjudicials per la salut de les persones i pel medi ambient.
ATÈS que tot i la proximitat de l’indret on es pretén la ubicació de l’activitat amb el
terme municipal de Les Franqueses del Vallès, aquest Ajuntament no disposa de cap
informació al respecte que permeti avaluar els hipotètics riscos de l’activitat sobre el
medi ambient, les afectacions sobre el territori, les garanties de seguretat i les
repercussions que l’activitat podria tenir, tot i el caràcter supramunicipal de la
instal·lació, per afectar a més d’un terme municipal.
ATÈS que per tal de conèixer a fons el projecte i poder-ne prendre la mesura exacta,
tant del tipus d’activitat, de la seva implantació, de les emissions al medi, de les
mesures correctores, ... és imprescindible disposar de tota la documentació relativa a
l’actuació proposada, per llavors poder actuar conseqüentment en defensa dels
interessos dels ciutadans i ciutadanes de Les Franqueses del Vallès.
Es proposa l’adopció dels següents,
ACORDS:
Primer.- SOL·LICITAR a l’AJUNTAMENT DE LA GARRIGA, la totalitat de la
informació que disposi, en relació al projecte d’instal·lació d’una planta incineradora
de biomassa per produir energia elèctrica en les instal·lacions de la DEIXALLERIA
TAMAYO, al municipi.
Segon.- SOL·LICITAR a l’AJUNTAMENT DE LA GARRIGA que tingui a
L’AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS, com a part interessada en
l’expedient, als efectes del que disposa l’article 31 de la Llei 30/1992 de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú.
Tercer.- INSTAR a l’AJUNTAMENT DE LA GARRIGA per tal que, si s’escau, durant la
tramitació de l’expedient, tingui una especial sensibilitat a l’hora d’establir
mecanismes i mesures correctores ambientals per garantir el respecte al Medi Ambient
i la seguretat de les persones de l’entorn.
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Quart.- NOTIFICAR el present acord a l’Ajuntament de La Garriga, al Consell del
Poble de Llerona i a l’ Associació de Veïns del Barri de Ca n’ Illa de La Garriga i a
tots el veïns i veïnes de Les Franqueses del Vallès, a través de tots els mitjans de
comunicació municipals.”
El regidor senyor GONTÁN exposa: crec que és un encert, crec que l’equip de govern
ha fet la feina que ha de fer, perfecte. Agrairíem que això fos cada vegada que
presentéssim una moció i que no apareguessin les esmenes aquí, en el moment del Ple,
perquè no hi ha temps d’estudiar-les sinó que es negociïn i s’aprovin per consens. En
aquest cas, el consens era estrictament necessari. Jo crec que haguéssim fet un flac
favor al municipi si no ens haguéssim posat d’acord en aquesta moció. A la informativa
ja ho vaig dir, no era una moció tancada, era una moció oberta totalment i amb esperit
constructiu i veig que el govern ho ha entès i així li agraïm. Ara bé, també volíem dir
que això només és un primer pas. Per sort, encara estem a temps de fer tota una sèrie
d’accions i que en un futur, desitjaria que no passés, però potser ens haurem
d’arremangar, posar-nos més durs, recuperar la moció inicial i que l’ajuntament es
posicioni en contra de la incineradora. El dia d’avui em sembla que ens hauríem de
felicitar per aquesta moció tots plegats.
El Senyor ALCALDE diu: vist el consens i la unanimitat, passaríem a votació sobre
aquesta moció.
SOTMESA a votació la moció, és aprovada per unanimitat dels disset membres
assistents, sobre els disset que de dret i de fet componen la Corporació, i per tant, amb
el quòrum legal.

El senyor SECRETARI dóna lectura de la moció RE núm. 2008/862 de 28 de gener,
presentada pels senyors FERRAN GONTÁN FERRER i Ma TERESA BUIGUES
POVEDA, en representació del grup municipal ERC-EV-AM:
“ATÈS que, el Ple d’aquest Ajuntament, reunit en sessió ordinària el dia 24 de maig de
2006, va adoptar l’acord d’aprovar inicialment l’Ordenança municipal reguladora de
la prestació d’ajudes socials de Les Franqueses del Vallès.
ATÈS que, el Ple d’aquest Ajuntament, del 26 de juliol del 2006, va desestimar les
al·legacions presentades pel grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya i
del grup municipal d’Els Verds en referència a l’Ordenança Municipal Reguladora de
la Prestació d’Ajudes Socials.
ATÈS que, el Síndic de Greuges de Catalunya a instància del grup municipal d’Els
Verds i de l’ONG SOS Racisme, ha suggerit a l’Ajuntament de les Franqueses del
Vallès:
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-

que estudiï i valori la conveniència de modificar el contingut de l’Ordenança
Municipal Reguladora de la Prestació d’Ajudes Socials en els següents
aspectes:
a) suprimir el curs sobre civisme com a requisit necessari per accedir a
ajudes socials
b) en el supòsit que l’administració municipal decideixi mantenir-lo,
que es delimiti amb precisió el tipus d’ajudes o serveis pels quals es
consideri necessari.

-

-

que es reguli de manera global les ajudes socials que s’oferiran, i els seus
elements essencials (tipus d’ajudes, requisits de les persones beneficiàries,
procediment de concessió, etc.)
que es concreti la problemàtica a la qual fa referència l’exposició de motius
de l’ordenança i que, un cop definida, es consideri l’establiment o
intensificació d’actuacions o programes específics d’informació i formació a
la població sobre aquells aspectes que es manifestin deficitaris o
problemàtics, com a serveis addicionals, desvinculats dels procediments de
sol·licitud d’ajudes socials.

ATÈS que, el govern municipal d’aquest Ajuntament no ha tingut en compte els
suggeriments del Síndic de Greuges de Catalunya i per tant, el contingut de
l’Ordenança Municipal Reguladora de la Prestació d’Ajudes Socials, comporta una
indefinició important, amb la consegüent inseguretat jurídica, cap a les persones
interessades i pels operadors jurídics.
DEMANEM:
El Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya + Els Verds proposa al Ple
de l’Ajuntament l’adopció dels acords següents:
PRIMER.- Instar al Ple d’aquest ajuntament, a retirar l’Ordenança Reguladora de la
Prestació d’Ajudes Socials.
SEGON.- Instar al govern municipal a fer un esborrany nou de l’Ordenança
Reguladora de la Prestació d’Ajudes Socials, seguint les indicacions del Síndic de
Greuges de Catalunya
TERCER.- Transmetre aquest esborrany al Síndic de Greuges de Catalunya perquè
doni el seu vist i plau al contingut.
QUART.- Presentar al Ple d’aquest ajuntament el nou text de l’Ordenança Reguladora
de la Prestació d’Ajudes Socials per la seva aprovació, si escau.
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CINQUÈ.- Donar trasllat d’aquesta moció a tots els veïns a tots els ciutadans de les
Franqueses del Vallès, mitjançant tots els mitjans de comunicació municipals. Donar
trasllat d’aquesta moció al Síndic de Greuges de Catalunya.”
Pren la paraula el regidor del grup municipal ERC-EV-AM, senyor FERRAN
GONTÁN i exposa: us posaré en situació perquè això ve de lluny. L’any 2006 o 2007,
en fi, farà un any i escaig, es va portar a aquest Ple per part del govern una ordenança
de la prestació d’ajudes socials, en la qual, per rebre un ajut social, del tipus que fos,
sense especificar-ho clarament, s’ha de fer un curs de civisme de deu hores. No
entenem perquè s’ha de limitar un dret social que hem guanyat entre tots durant molts
anys a un curs de civisme en el qual ens ensenyaran l’idioma, com ens hem de
comportar al carrer, la Constitució, les normatives... Davant d’això, jo vaig preguntar
en el seu moment, aleshores si jo demano una ajuda per al menjador de la meva filla,
hauré de passar el curs de civisme? No sé la Constitució, no sé català, no sé castellà, no
sé les normes de convivència de la societat, se’m va dir que no, que per a un ajut no
calia. I si he de demanar un ajut de menjador, de llibres i per anar a agafar l’autobús,
home, vostè no haurà de fer el curs de civisme. Amb la qual cosa, s’interpreta, entremig
de la norma, que està destinada exactament a un tipus de col·lectiu: el col·lectiu
immigrant. Nosaltres vam traslladar, juntament amb SOS Racisme, l’ordenança al
Síndic perquè en fes una valoració. El Síndic demana, textualment, suprimir aquest curs
sobre civisme com a requisit necessari per accedir a les ajudes. I en el supòsit en què
l’Administració municipal decideixi mantenir-lo, que es delimiti amb precisió els tipus
d’ajudes o serveis pels quals es considera innecessari, que es reguli de manera global
les ajudes socials que s’oferiran i els seus elements essencials, tipus d’ajuda, requisits
de les persones beneficiàries, procediments de concessió, etc., que es concreti la
problemàtica a la qual fa referència l’exposició de motius de l’ordenança i que, un cop
definida, es consideri l’establiment o la intensificació d’actuacions o programes
específics d’informació, formació a la població sobre aquells aspectes que es manifestin
deficitaris o problemàtics, com serveis addicionals ... dels procediments de sol·licitud
d’ajudes socials. En definitiva, el que ve a dir el Síndic de Greuges de Catalunya és que
aquesta ordenança pot deixar en indefensió a les persones que demanin ajuts perquè el
curs no està definit. Es va dir que hi hauria un reglament. Passat un any i escaig, el
reglament segueix sense estar. El Síndic, a més, ens demana que si hi ha reglament,
s’especifiqui el seu contingut. Jo dubto molt que aquest contingut es tingui en compte. I
m’agradaria equivocar-me perquè des d’aquest ajuntament hi ha hagut comunicacions
Síndic-Ajuntament, en les quals no s’ha atès les propostes del Síndic de Greuges. Per
tant, avui ens trobem en la situació d’haver-li de demanar al govern que, si us plau,
retiri aquesta ordenança, en faci una amb els criteris que li demana el Síndic de Greuges
de Catalunya, li torni a passar a ell per fer el vistiplau i l’aprovem aquí. I sigui una
ordenança de prestació d’ajudes socials justa perquè no hi ha pitjor injustícia que la no
justícia.
Tot seguit, pren la paraula el regidor del grup municipal PSC-PM, senyor ESTEVE
RIBALTA i manifesta: el nostre grup polític, en el seu moment, va votar a favor
d’aquesta proposta de l’Ajuntament de les Franqueses perquè consideràvem que era una
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mesura amb una voluntat integradora, reguladora, fins i tot acollidora, però em sembla
que el nostre grup polític té prou dignitat democràtica com per saber atendre i saber
escoltar les institucions democràtiques que regeixen aquest país, com és el Síndic de
Greuges. I també tenir prou dignitat personal per saber si en algun moment alguna cosa
pot ratllar algun tema que toca els drets humans, saber rectificar. Com que la tenim i
ens agrada escoltar i saber què diu el Síndic de Greuges, com a institució adreçada a
garantir dels drets de tots els ciutadans de Catalunya, tenim aquesta capacitat per
rectificar, entre d’altres coses, perquè vostès no han realitzat tampoc el reglament i
perquè la cosa està com està. Aleshores, quan això es pugui aclarir de forma legal i
institucions com el Síndic es manifestin a favor, aleshores, serà quan tindran el nostre
vot, però, de moment, rectifiquem i votem en contra.
La regidora de l’ÀREA DE BENESTAR SOCIAL I SANITAT, senyora ROSA
COLOMÉ manifesta: en la vostra moció hi ha una petita errada ja que posa que el Ple
es va celebrar el vint-i-sis de juliol, però el vint-i-sis de juliol no hi va haver cap Ple. Va
ser el vint-i-set de juliol de dos mil sis. Aquí hem tingut vàries cartes amb el Síndic de
Greuges i, al final, ens ha donat la raó, amb unes esmenes que s’han de fer en uns certs
punts però, al final, jo us puc llegir la última carta que hem rebut d’ell. És del quinze de
novembre i ens diu: considero que s’ha de valorar positivament aquesta iniciativa, i que
en aquest aspecte s’han acceptat els suggeriments fets, ja que els hi vam dir que
rectificaríem alguns punts quan es fes el reglament. Entenc, igualment, que en aquest
procés normatiu es podrien tenir en compte les consideracions plantejades sobre
l’ordenança, especialment pel que fa a aquells aspectes o determinacions concretes que,
al nostre entendre, comportaven una indefinició significativa. I això, a efectes de
millorar la seguretat jurídica, tant per a les persones destinatàries dels ajuts com per als
operadors jurídics. Al final de la carta diu: amb la confiança que tindreu en compte
aquestes consideracions, dono per finalitzades les meves actuacions en aquest
assumpte.
El regidor senyor GONTÁN replica: llàstima que t’hagis saltat el tros del mig, on diu,
textualment, el quinze de novembre, a la vista d’això, cal entendre que l’administració
municipal no ha acceptat plenament les recomanacions que vaig fer sobre el cas. Això
ho diu la del quinze de novembre.
La regidora senyora COLOMÉ pregunta: on ho diu?
Intervé la regidora senyora Ma TERESA BUIGUES i manifesta: perdona, em sembla
que has llegit la del vint-i-un de setembre.
La regidora senyora COLOMÉ diu: no, la del quinze de novembre, la tinc aquí. Si es
fan aquestes esmenes, és una proposta correcta i, per tant, nosaltres seguirem endavant.
I com us vaig dir al Ple de vint-i-set de juliol, un cop s’hagi fet el reglament, ho
consensuarem entre tots.
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El Senyor ALCALDE manifesta: només esmentar que la interpretació de les cartes
només pot ser una. I, després, que està pendent el desenvolupament del reglament que
crec que n’hem parlat en les reunions del Ple. S’ha de fer el reglament, incorporant les
esmenes que li vam contestar que incorporaríem dintre del reglament. El Síndic ha
acceptat que es faci d’aquesta manera i no hi ha cap problema. L’ordenança no està
malament sinó que s’ha de regular o tenir en compte aquestes recomanacions, i això és
el que farem quan fem el reglament, i vostès hi participaran o ja estan convidats a
participar-hi. S’ha d’incorporar dintre del reglament, i això és el que diu el Síndic el
quinze de novembre, que accepta el procediment com a tal i que no té cap problema en
dir això, que, per dir-ho d’alguna manera, està satisfet de què això s’incorpori al
reglament i que arxiva aquest procediment. La nostra voluntat és aquesta, la que vam
dir, és la mateixa. Cap altra qüestió, no hi ha cap més qüestió que la que s’ha esmentat
aquí. Hi ha unes recomanacions, hi ha una proposta a l’ajuntament d’incorporar-ho al
reglament i una acceptació tàcita del Síndic sobre aquesta qüestió. No hi ha més
problema. Aquesta és la resposta del dia quinze de novembre. Estiguin tranquils, no hi
ha una altra qüestió ni cap altra distorsió sobre aquesta qüestió.
Tot seguit, la regidora senyora BUIGUES exposa: a la comunicació del vint-i-un de
setembre, la recomanació A del Síndic és suprimir aquest curs sobre civisme com a
requisit necessari per accedir a ajudes socials. Després, a la del quinze de novembre,
també diu: he rebut un nou informe de l’ajuntament de les Franqueses del Vallès, tot
donant resposta a aquests suggeriments i, concretament, l’ajuntament reitera les
consideracions fetes amb anterioritat i exposa el seu parer desfavorable a la modificació
del contingut de l’ordenança pel que fa a la supressió del curs, ja que considera que
desvirtuaria la finalitat de la norma. Hi ha dues comunicacions del Síndic de Greuges,
en una dóna per finalitzat després de posar-se en comunicació amb l’ajuntament
demanant la supressió d’aquest curs i a la segona, dóna per finalitzada la seva tasca.
Evidentment, desfavorable a què es mantingui la normativa tal i com està.
Intervé el regidor del grup municipal ERC-EV-AM, senyor FERRAN GONTÁN dient:
li està dient que no ho han fet.
La regidora senyora BUIGUES diu: el Síndic està dient que es neguen a fer-les.
El regidor senyor GONTÁN pregunta: han suprimit el curs? Li està demanant que
suprimeixi el curs, i vostès no ho fan.
El Senyor ALCALDE pregunta: les cartes que vostès tenen del Síndic, de qui són?
Dirigides a l’ajuntament o a una altra entitat? Hem de parlar de les del Consistori, no
d’altres.
El regidor senyor GONTÁN respon: primer, no ens donen còpia, comencem per aquí.
Sí, home, però el que no faré és copiar textualment el que posa perquè, entre altres
coses, no és la meva feina. De tota manera, si em permet, les he consultat i la senyora
regidora, com bé ha fet, ha evitat llegir una part de la carta. Els hi recomana,
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constantment, que o bé retiren el curs o l’adaptin. Vostès no ho fan. I el Síndic acaba
dient... Ho torno a llegir, a la vista d’això, cal entendre que l’administració municipal
no ha acceptat plenament les recomanacions. Què és això? Els estan demanant que
retirin el curs de civisme i vostès no ho fan. M’està dient que a la de vint-i-un de
setembre que tenen vostès no posa que retirin el curs de civisme? La que tenen vostès
ho posa. Què està dient que el Síndic explica una versió cap a un i una altra cap a
l’altre? Ja ho sabem, el Síndic és un mentider... És ironia.
SOTMESA a votació la moció, és desestimada per vuit vots a favor dels regidors dels
grups municipals PSC-PM i ERC-EV-AM, i nou vots en contra dels regidors dels grups
municipals CiU i PP, i per tant, amb el quòrum legal.

El senyor SECRETARI dóna lectura de la moció RE núm. 2008/870 de 28 de gener,
presentada pels senyors FERRAN GONTÁN FERRER i Ma TERESA BUIGUES
POVEDA, en representació del grup municipal ERC-EV-AM, i pel senyor ESTEVE
RIBALTA SÁNCHEZ, en representació del grup municipal PSC-PM:
“ATÈS que s’està portant a terme la urbanització del polígon industrial sector N
d’aquest municipi.
ATÈS que aquest projecte afecta de manera molt important la mateixa continuïtat de
l’empresa Levesta per la complexitat del projecte.
ATÈS que la situació en que es troben actualment els accessos a Levesta, afecta de
manera greu la pròpia continuïtat dels més de noranta treballadors de l’empresa.
DEMANEM:
Els grups municipals del PSC i d’Esquerra Republicana de Catalunya + Els Verds
proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels acords següents:
PRIMER.- Que s’adoptin les mesures correctores urgents que permetin a l’empresa
Levesta desenvolupar la tasca industrial garantint l’accés.
SEGON.- Que les mesures correctores garanteixin la continuïtat de Levesta al nostre
municipi i per tant la continuïtat dels més de noranta treballadors.
TERCER.- Que les mesures correctores es facin amb l’acord i participació de les parts
implicades.
QUART.- Que per part d’aquest Ajuntament es proposin les mesures que garanteixin la
continuïtat dels més de noranta llocs de treball.
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CINQUÈ.- Donar trasllat d’aquesta moció a tots els veïns, a tots els ciutadans de les
Franqueses del Vallès, mitjançant tots els mitjans de comunicació municipals. Donar
trasllat d’aquesta moció a l’empresa Levesta i al seu comitè d’empresa.”
Pren la paraula el regidor del grup municipal PSC-PM, senyor ESTEVE RIBALTA i
manifesta: hem presentat aquesta moció conjuntament, el grup Socialista i el grup
d’Esquerra Republicana i Els Verds, entre d’altres coses, com es pot fer evident perquè
hi ha un col·lectiu del municipi i una empresa molt afectats per aquesta planificació.
Avui podem veure que no és l’únic col·lectiu que hi ha al Ple, n’hi ha tres o quatre
col·lectius més, però aquest col·lectiu realment està molt afectat per la planificació del
sector N. Considerem que les solucions que aquest ajuntament ofereix a l’empresa no
fan viable l’activitat econòmica d’aquesta empresa. Considerem que la voluntat per
solucionar el problema, per reunir-se amb les persones afectades tampoc s’ha mostrat,
més aviat hi ha interlocutors socials als quals aquest ajuntament s’ha negat
repetidament a veure i a parlar, com és el seu tarannà habitual. I, per tant, presentem
aquesta moció perquè considerem que tot el sector N s’ha fet amb una voluntat única i
exclusivament recaptatòria per aquest ajuntament, sense tenir en compte els
treballadors, sense tenir en compte les empreses, sense tenir en compte el medi
ambient. Demanem que, com a mínim, aquest cas en què hi ha afectats molts
treballadors, aquest ajuntament hi posi una solució. Hi ha altres empreses afectades,
però en aquesta, perilla el lloc de molts treballadors i demanem que tinguin prou sentit
comú i prou coherència per solucionar això.
Tot seguit, pren la paraula el regidor del grup municipal ERC-EV-AM, senyor
FERRAN GONTÁN i manifesta: bàsicament el motiu de la presentació ja l’ha explicat
l’Esteve. Només dir que el sector N és d’aquelles coses en les quals no hem participat,
oi senyor Torné? Durant el període d’al·legacions, no hem fet res i, per tant, no vam
presentar un projecte alternatiu en el qual teníem en compte les empreses, les que
estaven il·legals, i intentàvem adequar, tant el sistema productiu, que és necessari, com
el sistema viari, que és necessari, com el corredor biològic, que vostès s’han carregat,
tot i els plànols que s’han ensenyat aquí. Jo espero de la seva bona fe i del seu sentit
comú que avui recolzin aquesta moció, la qual cosa és tant important com la de la
planta incineradora on hem arribat a un acord. Espero que aquesta s’accepti sense més
modificacions perquè ens hi juguem més, jo crec que més que l’empresa Levesta, ens hi
juguem el futur de moltes empreses que ara mateix estan al sector N. No hi ha solució
possible si no hi ha consens per part de totes les persones afectades, de tots els
col·lectius, sindicats, empresaris, treballadors, comitès d’empresa i, sobretot, de tots els
veïns de les Franqueses. Jo crec que si aturem les obres i intentem arribar a un acord
amb aquelles, i amb totes les empreses del sector N, tot i que no ens agrada la
distribució, farem un favor a les Franqueses.
El regidor de l’ÀREA DE PLANIFICACIÓ DEL TERRITORI, senyor MARTÍ
ROSÀS manifesta: primer, lamentar que hi ha companys que han hagut de sortir, que
no poden estar aquí. Ho lamento ja que és un punt que és important. L’ajuntament és
sensible en aquest punt. El dia en què el comitè d’empresa em va venir a veure, quan
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vam tenir coneixement de la problemàtica, ens vam posar en marxa, els tècnics van
anar a parlar amb l’empresa i l’empresa va exposar els tres punts bàsics en els què tenia
la problemàtica. El primer que ens va dir va ser l’empitjorament de l’accés a la fàbrica,
deien que la rampa seria massa inclinada per poder accedir els vehicles. Se’ls hi va
demostrar amb plànols que el nivell del carrer és més alt que l’actual, o sigui, que
l’entrada és més suau. El segon punt era la pèrdua de l’espai exterior de què disposa
l’empresa, que es va servir de pàrking. Efectivament, l’empresa ha de cedir uns metres,
com a tota urbanització, però hi ha una alternativa a aquest pàrking i això se’ls hi va
dir: al carrer que queda al costat de l’empresa, als dos costats, hi ha aparcament perquè
els treballadors pugueu aparcar, no ho fareu en terreny privat de l’empresa però sí que
ho podeu fer en terreny públic, al vial. I el punt que semblava més conflictiu era l’accés
de les matèries primeres a la fàbrica. Els tècnics diuen que aquest és el punt més
complicat, el problema està en què el nou límit de la parcel·la no permet que entrin els
tràilers a la porta que hi ha, però un cop vist aquest magatzem, a dintre no hi ha
maquinària, no hi ha producció, sinó que només és magatzem, on hi ha unes
prestatgeries que si es reubiquen, es pot fer l’accés pel lateral. Els tècnics em diuen que
és possible que l’accés sigui lateral i no per la punta, com està ara. Respecte la moció,
nosaltres, l’equip de govern, hi estem d’acord, perquè és a la línia en què hem estat
treballant i continuarem treballant-hi.
A continuació, el regidor senyor RIBALTA exposa: intentarem, i prego als companys
que siguem el més breus possibles per donar peu a les entrades del públic, penso que hi
ha molts col·lectius que avui volen participar, aquest col·lectiu al qual ens estem
referint ara i d’altres col·lectius afectats, i penso que tampoc som nosaltres els que ens
hem d’allargar sinó que val la pena que es manifesti l’opinió dels veïns de les
Franqueses. Simplement, senyor Rosàs, dir-li dues coses: m’alegra que ara mostri
aquesta sensibilitat pel problema, o això és el que ha volgut expressar, quan el senyor
Alcalde s’ha negat repetidament a rebre trucades de representants sindicals d’àmbit
extracomarcal o supracomarcal, i no ha agafat el telèfon en més d’una vintena de
vegades, la qual cosa em sembla d’una gravetat molt gran. I, després, em sembla que no
és la funció dels tècnics municipals d’aquest ajuntament, senyor Rosàs, reorganitzar
l’organització interna d’una empresa perquè si l’empresa diu que amb aquestes
condicions, es veurà obligada a tancar perquè el seu magatzem no pot funcionar com
els tècnics de l’ajuntament diuen, em sembla que hem d’atendre aquestes peticions.
Tot seguit, el regidor senyor GONTÁN manifesta: jo me n’alegro, sincerament, ho dic
seriosament que recolzin aquesta moció, ja he explicat els motius abans. M’agradaria
que no fos paper mullat i arribéssim a un acord, no tant sols amb Levesta sinó amb tots
els conflictes que genera el sector N perquè un dels intents de solució que van proposar
els tècnics implicava afectar l’accés a altres empreses del costat. Amb això vull dir que
abans de prendre una decisió final, si us plau, miri-ho amb cura, que els tècnics vagin
amb compte i que la solució sigui de consens amb tothom.
El Senyor ALCALDE manifesta: així ho farem.
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SOTMESA a votació la moció, és aprovada per unanimitat dels disset membres
assistents, sobre els disset que de dret i de fet componen la Corporació, i per tant, amb
el quòrum legal.

El Senyor ALCALDE dóna pas al torn de precs i preguntes orals, tot recordant al
senyors ponents que indiquin a quin regidor van adreçades, per tal de facilitar la
intervenció, si és el cas.
Inicia el torn el regidor del grup municipal PSC-PM, senyor ESTEVE RIBALTA i
manifesta: jo personalment intentaré ser molt breu perquè penso que avui, i ho dic per
l’ordre i així ho demano a tothom, ja que hi ha tres o quatre col·lectius afectats, o
potser algun col·lectiu més, m’agradaria que parlés tothom. Ja li dic, senyor Alcalde,
que m’agradaria que avui pogués parlar tothom, tota la població que ha assistit avui
aquí, les persones o col·lectius afectats, que tots puguin tenir el seu moment
d’intervenció, que no ens talli el Ple a corre-cuita per interessos seus sinó que puguin
parlar tots. Passo a les preguntes, seré breu, en tenia moltes, però em centraré en tres
preguntes:
Primera.- Senyor Ferran Jiménez, quan s’aprovaran els pressupostos de l’any 2008?
En poques hores entrem al mes de febrer, estem sense aprovar aquests pressupostos,
en una situació que no s’aguanta per enlloc. Hi ha partides municipals, partides de
personal, que necessiten que aquests pressupostos estiguin aprovats. I m’agradaria que
em digués quan.
Segona.- Senyora Núria Claveria, contesti’m sí o no, aquest ajuntament pot garantir
unes escoles dignes per a tota la població per al curs proper?
Tercera.- I, finalment, senyor Ramírez, respecte la policia, ja li vaig dir que si no
posava les mesures correctores, demanaríem un Ple extraordinari i el demanarem demà
al matí. Per tant, que ho sàpiga, que en aquest Ple demanarem la seva dimissió per una
mala gestió de la policia, de la seguretat dels veïns de les Franqueses.
Tot seguit, inicia el torn la regidora del grup municipal ERC-EV-AM, senyora Ma
TERESA BUIGUES i manifesta: a part de què penso que tots podem estar contents
avui, perquè tenim un Ple concorregut i diferent, menys avorrit que normalment. Tres
preguntes:
Primera.- Una és sobre el tema de les escoles. Si us plau, què ha canviat des de l’últim
Ple que vam tenir fins avui, en el tema concret de les escoles?
Segona.- Què s’està fent amb la implantació d’empreses en zones rurals del nostre
municipi? És un tema que ja vaig preguntar en un altre Ple i m’agradaria saber si es fa
alguna gestió, quina gestió és.
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El Senyor ALCALDE pregunta: aquesta pregunta va dirigida a algú en concret?
La regidora senyora BUIGUES respon: a qui em pugui contestar. En tot cas, vostè que
és el cap màxim de l’ajuntament.
La regidora senyora BUIGUES continua formulant la següent pregunta:
Tercera.- Adreçada al senyor Torné. Durant un parell o tres de setmanes, el secretari
general de Comissions Obreres, que és la central sindical més important del Vallès
Oriental i Maresme, ha estat intentant aconseguir una entrevista amb vostè. No ha estat
possible, no ha tingut la delicadesa de reunir-se amb un agent social que, entre d’altres
coses, representa una gran part dels treballadors d’aquesta comarca. Jo crec, senyor
Torné, que aquesta falta de temps seva, dóna una imatge molt pobre d’aquest
ajuntament.
El regidor de l’ÀREA DE SEGURETAT CIUTADANA, senyor JOSÉ RAMÍREZ
respon a la tercera pregunta formulada pel regidor del grup municipal PSC-PM, senyor
ESTEVE RIBALTA. Señor Ribalta, le voy a contestar con la mano puesta en mi
corazón. Ha de saber que todo es una maniobra de dos agentes para desviar la atención
y dejar en segundo plano unos expedientes informativos, que hoy son disciplinarios, y
que ahora comentaré. Efectúo una reunión de mandos, y pensad que llevo seis meses
en la regiduría, no llevo catorce años, este es un mal que, según él, arrastra desde hace
catorce o quince años, desde la constitución, en este caso, de la Policía Local. Yo
llevo, y quiero que el público lo sepa, seis meses de regidor. Y en seis meses, he hecho
lo que os voy a decir, y si hi hay un sólo agente que diga que es mentira, que lo diga
públicamente aquí. Lo digo públicamente, que diga si es mentira..... Perdona, pero tú
no eres agente de la Policía Local de les Franqueses. Se levanta acta y me reúno con
los mandos, cuando me hice cargo de la regiduría, y, después, con toda la plantilla,
aquí, en esta Sala de Plenos. Se aprueba un nuevo cuadrante de horas y jornadas para
conciliar su vida familiar con la laboral, por primera vez se hace un cuadrante anual,
se plastifica y se entrega a cada agente para que pueda, en todo momento, conciliar su
vida familiar. Me comprometo, en esa reunión, con todo el cuerpo de la Policía, a
hacer una serie de mejoras, y que detallo a continuación: por primera vez envío a la
Escuela de Policía a tres agentes, cuando siempre se ha llevado a uno.
Intervé el regidor senyor RIBALTA i manifesta: ja en parlarem al Ple.
El regidor senyor RAMÍREZ continua dient: no, voy a contestar a lo tuyo. Perdona,
estoy contestando a tu pregunta, y tienes que respetar mi opinión. Envío a la Escuela
de Policía a tres agentes, cuando toda la vida se ha enviado a uno, y me comprometo,
en esta legislatura, a poner al día... Se pone un caporal en cada “escamot”. Suprimo
que de noche estén dos agentes nuevos sin armas. Se compran armas nuevas. Se
compra una zona fría, y para que lo sepáis todos, y vosotros, los policías, lo sabéis, de
manera que al entrar y salir del turno, que puedan descargar y cargar sus armas sin
riesgo para sus vidas ni para las de sus compañeros. La instruyó y ahí está. Doto a los
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vehículos policiales de cámaras fotográficas. Se adquiere un nuevo vehículo policial
con todas las tecnologías posibles, habidas y por haber. Autorizo a que puedan utilizar
el parking de la Policía para sus vehículos particulares. Se autoriza a que todos los
agentes efectúen y puedan disfrutar de las zonas deportivas para su preparación física,
cosa que ninguno ha utilizado y están autorizados a ir. Se pasa por Junta de Gobierno,
porque fue un compromiso, y hoy ya se está instalando, el convenio SIP con los
Mossos d’Esquadra. Se convoca una plaza de caporal, y se cubre. Se convoca una
nueva plaza de agente. A día de hoy, todas estas mejoras que me fueron pedidas en
aquella reunión con el personal, todas se han cumplido, todas. Y son las que a mi se
me pidió, ni una más. A mediados de septiembre, os ruego que me escuchen muy
detenidamente, porque aquí está la madre del cordero. A mediados de septiembre, y
ante la advertencia del interventor y del regidor de Hacienda, de que se están
disparando las horas extras, algún agente cobra hasta tres mil euros al mes en horas
extra, decido revisar el cuadrante hecho por unos agentes. Se detecta que en ese
cuadrante anual se rebajan de doscientos dieciséis días, según convenio, a doscientos.
Por lo tanto, esos dieciséis días anuales de cada agente los estaban cubriendo con
horas extras. Dado que es una modificación unilateral del convenio del personal, y al
no estar yo autorizado a ello, ya que esta decisión corresponde al acuerdo, en este
caso, al regidor de personal, decido seguir y cambiar el cuadrante y ponerlo como
estaba, a doscientos dieciséis días anuales. Se decide abrir expediente informativo para
depurar responsabilidades por este cambio de cuadrante. Se convocan a los mandos el
día diez de octubre, se presenta el cuadrante para adaptarlo a los doscientos dieciséis
días, según acta, está todo firmado. Se acuerda convocar al personal y presentar un
cuadrante con los nuevos horarios y ajustes, ni un solo agente se presenta a esta
convocatoria. Me dicen que ha sido un error, que no ha sido mala fe. Si ha sido un
error, se restituye el cuadrante a doscientos dieciséis días y nada más. Y hay más
puntos que defenderé en este próximo Pleno.
Tot seguit, pren la paraula la regidora de l’ÀREA D’EDUCACIÓ I JOVENTUT,
senyora NÚRIA CLAVERIA i respon a la segona pregunta formulada pel regidor del
grup municipal PSC-PM, senyor ESTEVE RIBALTA, i a la primera pregunta
formulada per la regidora del grup municipal ERC-EV-AM, senyora Ma TERESA
BUIGUES. Senyor Ribalta, vostè ha preguntat si li puc garantir escoles dignes per al
curs 2008-2009, d’entrada, jo li diria que crec que aquest municipi ja té escoles dignes.
No tinc pas la impressió de què els nens estiguin sota d’un pont. Tots els nens estan
escolaritzats, ara per ara. Si em permeten, continuaré. Si volen que no respongui,
donin la resposta vostès.
El Senyor ALCALDE manifesta: si us plau, fins ara, hem mantingut la calma. Per un
tema de seguretat i de la seva integritat física, els hi prego que mantinguin el debat
serè. Si no hi ha la suficient calma, i podem parlar tots i ens entenem, el Ple el
donarem per acabat. Els hi demano la mateixa calma i tranquil·litat que tenim tots. I ho
dic molt sincerament, si realment hi és, seguirem el Ple. Si no es pot mantenir el Ple
perquè no hi ha la suficient calma o tranquil·litat, aixecarem el Ple. Els hi demano el
màxim respecte a tots. I, després, podran parlar si algú vol fer alguna intervenció. Però
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si no és així malauradament, hauré d’aixecar la sessió perquè, en definitiva, la sessió
s’acaba amb les preguntes.

La regidora senyora CLAVERIA continua dient: tot i el que comentava abans, portem
molts mesos treballant amb el Departament d’Educació, de manera conjunta, per
trobar la millor solució de cara al curs que ve i als que seguiran. En aquests moments,
senyor Ribalta i senyora Buigues, ja els hi puc confirmar l’imminent començament de
les obres del CEIP de Bellavista i de l’institut de Corró d’Avall. S’ha convocat a tots
els pares del CEIP Les Franqueses 2, que són els afectats, els que estan, d’alguna
manera, ocupant les instal·lacions en el Guerau de Liost i que, fins ara, han tingut una
atenció molt digna i molt correcta dintre d’aquest centre. No sé si és trist, però jo crec
que els nens han estat cuidats adequadament dintre d’aquest centre. Aquests pares,
com deia, que són els afectats, estan convocats a través d’una carta conjunta del
Departament d’Educació i de l’ajuntament a una reunió el proper dia sis, dimecres que
ve, a Can Font, per explicar-los les diferents opcions a les què totes dues
administracions hem arribat, finalment, a un acord, perquè de manera consensuada
amb les famílies, es prengui la millor decisió possible. Això, malauradament, no els hi
puc explicar, en aquests moments, en què consisteix perquè ho he de fer, primer,
perquè tinc un compromís amb el Departament d’Educació de mantenir discreció en
aquest tema i, segon, perquè tenim un compromís estricte amb els pares del CEIP Les
Franqueses. Per una altra, si no ho han rebut, suposo que han d’estar a punt de rebreho, tots els pares del municipi amb fills que tenen de zero a setze anys, és a dir, en edat
escolar, hauran rebut o estaran a punt de rebre, una carta d’aquesta regidoria
informant, crec que bastant exhaustivament, de la situació actual i de l’any que ve en
què es troben totes les escoles. Jo crec que això, senyor Ribalta i senyora Buigues,
contesta les preguntes que m’han fet.
Tot seguit, el regidor de l’ÀREA D’HISENDA I RÈGIM INTERIOR, senyor
FERRAN JIMÉNEZ i contesta la primera pregunta formulada pel regidor del grup
municipal PSC-PM, senyor ESTEVE RIBALTA. Senyor Esteve, li contesto a la seva
pregunta en què em demana quan estaran aprovats els pressupostos, s’han fet els
treballs necessaris perquè es puguin aprovar en el proper Ple ordinari. Parlarem amb
vostès i els hi presentarem la proposta i, aleshores, a partir d’aquest moment, podran
tenir constància del què inclourà aquests pressupostos.
Intervé el regidor senyor RIBALTA i pregunta: m’està dient quasi a l’abril?
El regidor senyor JIMÉNEZ respon: li dic d’una forma normal. El que està estipulat i
reglamentat són els Plens ordinaris, no vol dir que, si es pren la decisió, es pugui
celebrar un extraordinari. Però atès que és una opció no obligatòria sinó que el que
realment s’ha de complir són els ordinaris, per això li faig aquesta menció. També li
puc dir que el funcionament, en el moment d’ara, de l’ajuntament continua sent de
normalitat. Evidentment, si arribéssim al mes de juny o al mes d’octubre sense aprovar
els pressupostos, s’haurien d’ajustar algunes partides, evidentment, faria falta un retoc
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perquè ens hauríem d’ajustar a la pròrroga dels pressupostos del dos mil set. Però
hores d’ara, no crec que hi hagi ningú que tingui cap situació de problemàtica amb el
funcionament de l’ajuntament.
El Senyor ALCALDE manifesta: de les preguntes que han formulat, en tinc una
directa per a mi sobre un tema d’una reunió d’algú que demana entrevista amb
l’Alcalde. Algú, és igual, pot ser el secretari general, director general o una altra
persona. Sàpiga que, normalment, quan algú demana per a l’Alcaldia, sempre se li
dóna resposta a totes les peticions. Sàpiga també que quan algú demana una cosa
concreta, segons quin tema és, es deriva, perquè pot ser que hi hagi casos que els porta
més bé altres persones i se li dóna la solució sobre el tema en qüestió. Per tant, aquesta
reunió segurament es va derivar a una persona que portava el tema en qüestió, com era
el regidor d’Urbanisme i el que té delegada la presidència de la societat anònima. A
partir d’aquí, dir una cosa per a tothom, no per aquesta entrevista que es demana, sinó
altres, l’Alcalde rep a tothom que el vol venir a veure sense hora prèvia, tots els
dimecres de quatre a sis està obert i qualsevol ciutadà pot venir-me a veure. Quan es
demana per un tema concret, es busca si l’ha de rebre l’Alcalde o l’ha de rebre algú
que porta el tema, que no sigui l’Alcalde. En aquest cas, si és un tema urbanístic de la
societat anònima, ho porta el regidor d’Urbanisme i President delegat de la societat
anònima. Se li va dir això, que la persona que porta el tema visita tal dia. De totes
maneres, sàpiga que jo no deixo a ningú que vingui a veure’m sense rebre’l, perquè
tothom que vol venir a veure’m, els dimecres de quatre a sis, ja ho saben, té la porta
oberta a tothom. Això és una cosa que faig des de fa dotze anys i pel meu despatx han
passat més de vuit mil persones amb aquest tipus de peticions, i sense cap tipus de
restricció, sigui qui sigui. Escolti, sigui qui sigui, els dimecres de quatre a sis, ha pogut
venir al despatx sense hora prèvia. Si vostè ha volgut anar a veure un alcalde, a veure a
quin lloc pot anar a veure un alcalde que tingui la porta oberta sense preguntar qui és.
Em penso que hi ha pocs alcaldes que ho fan. Sense visita prèvia, no. Això és una
felicitació per a tothom. Escolti, els dimecres, vostè pot venir quan vulgui. Vostè no
m’ha vingut a veure. Això no pot dir-ho, ni vostè ni ningú. Estic parlant amb una
senyora, no amb vostè precisament. Escolta, diga’m, t’estava escoltant, què és el que
em volies dir? ...... No, mai. A Desguaces Trece se’ls ha rebut, se’ls ha presentat
alternatives, se’ls hi donen solucions, se’ls hi fan coses. Escolti’m, mai. Una altra cosa
és que una activitat que hi ha al municipi que no està regulada, i que no té permisos
municipals. No, mai. Això no és veritat. Jo si li dic una cosa és perquè és certa. Miri,
aquesta activitat no té permisos municipals... Jo li he de dir el que és veritat, encara
que no els hi agradi sentir-ho. Tant les llicències d’activitat que estan caducades com
les llicències d’obres que hi ha contenciosos per fer naus incorrectes, que vostè ho sap.
Municipal, no. Estem en el tràmit urbanístic. A més, nosaltres estem disposats, ja ho
saben, a resoldre totes aquelles coses que puguem. Això no és el que se’ls hi ha dit. Jo
li puc dir el que és, encara que no agradi. Perquè no té llicència municipal i si no té
llicència municipal, l’ajuntament ha d’actuar en coherència. La veritat és aquesta.
Nosaltres li podem resoldre moltes coses. Això és el que li puc dir. Hi ha alguna
pregunta més per respondre? Jo el que sí que els hi demanaria és que les paraules que
es poden donar fora d’un Ple, perquè el Ple s’ha acabat, són aquelles que van pel
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col·lectius. Sí, el Ple s’ha acabat. És un tema fora del Ple. Un moment, si m’escolten,
jo els hi puc explicar. Si no m’escolten, difícilment m’entendran. El Ple s’ha acabat,
ara comença la part que no és de l’ordre del dia. Es pot donar veu als suggeriments
dels col·lectius. Ara bé, digui’m quins col·lectius volen parlar, que no es repeteixin, no
li donaré la paraula a un col·lectiu repetit o parlant del mateix. Vostès diguin quins
col·lectius són i jo els hi donaré la paraula. El que no pot ser és parlar del mateix, hi ha
altres temes. Això va per col·lectius, per representants. Només demanar qui vol parlar
pel col·lectiu concret, bàsicament perquè no es repeteixin les intervencions, perquè ho
diu el reglament. És molt fàcil, ens entendrem si em diuen qui vol parlar i de quin
col·lectiu és, bàsicament per donar-li la paraula. Si tots parlem, no ens entendrem. Ho
tornaré a intentar, amb molta paciència. Si tots criden, jo no m’assabento. El problema
és que per molt que cridin, es pensen que ens assabentem. Jo només demano que em
diguin qui vol parlar i de quin col·lectiu és, amb el representant d’un col·lectiu, res
més. Molt bé. El CEIP Les Franqueses. Qui més vol parlar que sigui d’un col·lectiu
concret? No, per quin col·lectiu? No, home, si és del mateix... No m’ha entès. Jo el que
demano és persones i col·lectius perquè els hi pugui donar la paraula, tal i com mana el
reglament. Molt bé, treballadors de Provedal. Qui més? Guerau de Liost. I l’altra
AMPA, d’on era? Les Franqueses. Levesta. Molt bé. Quin col·lectiu més hi ha?
RENFE. Molt bé. Corró d’Amunt, un altre col·lectiu. N’hi ha algun més? Molt bé,
començaríem per l’ordre que han dit.

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

