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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
 
 
Identificació de la sessió: 
 
Caràcter: Ordinari 
Data: 29 de novembre de 2007    
Horari: 20:00 a 22:50 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  
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 
 
S’ha excusat: 
 
FERRAN JIMÉNEZ MUÑOZ, tinent d’alcalde   
 
 
1.- APROVAR ESBORRANY ACTA SESSIÓ ANTERIOR.- El Senyor PRESIDENT 
obre la sessió i pregunta als senyors ponents si desitgen realitzar alguna esmena al 
contingut de l’acta de la sessió anterior. 
 
No es produeix cap intervenció en aquest apartat. 
 
Es procedeix, per unanimitat dels assistents, a l’aprovació i signatura de l’esborrany de 
l’acta de la sessió anterior. 
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A continuació, es passa a estudiar els següents temes que conformen l’ordre del dia:  
 
 
2.- RATIFICAR DECRET DE L'ALCALDIA.- El senyor SECRETARI llegeix la part 
dispositiva del Decret de l’Alcaldia número 1504/2007 de data 29 d’octubre:   

 
TENINT EN COMPTE que resulta necessari procedir al nomenament del representant 
municipal en la Xarxa Local de Consum, de la qual forma part el municipi, en 
compliment del que disposa l’article 38 c) del Reglament d’organització, funcionament i 
règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de 
novembre. 

 
ATÈS el què disposa l’article 19, l’apartat 2 de l’article 45 i l’apartat 4 de l’article 92, 
de la Llei de l’Estat 7/1987, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local; l’article 
48 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya; article 38 del Reial decret 2568/1986, de 28 de 
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic 
de les entitats locals.  
 
EN ÚS de les atribucions que m’han estat conferides,  
 
RESOLC: 

 
Primer.- NOMENAR com a representant de l’Ajuntament a la XARXA LOCAL DE 
CONSUM al senyor JOSEP MARIA DIA GRAU. 
 
Segon.- NOTIFICAR  el present acord als interessats. 
 
Tercer.- DONAR COMPTE de la present resolució al Ple de la Corporació, en la 
propera sessió que celebri. 
 
La PRESIDÈNCIA obre el torn d’intervencions. 
 
Pren la paraula la regidora del grup municipal PSC-PM, senyora Ma. DOLORS 
ISART i manifesta: nosaltres, en aquest punt, ens abstindrem. Voldríem deixar 
constància de què no s’han complert les expectatives de fa cinc mesos, a l’inici de la 
legislatura, de democratitzar aquest ajuntament, que alguns regidors de l’equip de 
govern van manifestar aleshores. És una falta de respecte per als veïns i veïnes de les 
Franqueses, fer un Ple amb vint punts a l’ordre del dia, incloent els pressupostos del 
2008, les ordenances fiscals, els canvis de terme municipal i modificacions del Pla 
General d’Ordenació Urbana. 
 
Finalitzades les intervencions, la PRESIDÈNCIA dóna pas a la votació. 
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SOTMESA a votació la ratificació del Decret, és aprovat per vuit vots a favor dels 
regidors dels grups municipals CiU i PP i vuit abstencions dels regidors dels grups 
municipals PSC-PM i ERC-EV-AM, i per tant, amb el quòrum legal. 
 
 
3.- DONAR COM PTE ACORDS JUNTA DE GOVERN LOCAL.- El Senyor 
SECRETARI llegeix la part dispositiva del següent acord adoptat per la Junta de 
Govern Local, en la sessió de 24 de maig de 2007:   
 
“PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA SOL·LICITUD A LA COMISSIÓ 
D’ARTESANIA DE CATALUNYA PER A LA CONCESSIÓ DEL DIPLOMA DE 
MESTRE ARTESÀ A FAVOR DEL SENYOR MIQUEL PASCUAL VIURE. 
 
ATÈS que segons disposa l’article 3 del Decret 252/2000, de 24 de juliol, sobre 
l’activitat artesanal de Catalunya, es considera artesania l’activitat de producció, 
transformació o reparació de béns artístics i de consum, i també la de prestació de 
serveis, realitzada mitjançant processos en els quals la intervenció personal i el 
coneixement tècnic constitueixen factors predominants, i que donen com a resultat 
l’obtenció d’un producte final individualitzat, que no és susceptible d’una producció 
industrial totalment mecanitzada o en grans sèries. 
 
ATÈS que l’activitat de cisteller està inclosa dins del repertori d’oficis artesans que 
recull l’annex I de l’Ordre de desplegament del Decret  252/2000. 
 
ATÈS que el senyor MIQUEL PASCUAL I VIURE està portant a terme l’activitat 
pròpia de l’ofici de cisteller a les Franqueses del Vallès, durant més de vint-i-cinc anys 
ininterrompudament, continuant la tradició familiar, i ha acreditat mèrits extraordinaris 
en l’exercici del seu ofici, demostrats en la qualitat de la seva feina i la seva trajectòria 
professional. 
 
Aquesta Alcaldia proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents  
 
ACORDS: 
 
Primer.- SOL·LICITAR a la COMISSIÓ D’ARTESANIA DE CATALUNYA que proposi 
al Conseller d’Innovació, Universitats i Empreses de la Generalitat de Catalunya, 
l’atorgament del diploma de “Mestre Artesà” a favor del senyor MIQUEL PASCUAL I 
VIURE, tenint en compte la potenciació de l’ofici de cisteller que està duent a terme, 
així com els mèrits extraordinaris en l’exercici del seu ofici, demostrats en la qualitat 
de la seva feina i la seva trajectòria professional. 
 
Segon.- NOTIFICAR el present acord al senyor Miquel Pascual Viure”. 
 
No es produeix cap intervenció en aquest apartat.  
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4.- RATIFICAR ACORDS ADOPTATS PER LA 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:   
 

 El de 27 de setembre de 2007: 
 

MOCIÓ SOL·LICITANT  AL DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA QUE ES CONSTRUEIXIN AMB 
URGÈNCIA ELS NOUS EQUIPAMENTS INFANTILS, DE PRIMÀRIA I 
SECUNDÀRIA AL MUNICIPI DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS 
 
ATÈS que el municipi de les Franqueses del Vallès està experimentant, en els darrers 
anys, un augment de població important tant en parelles joves com en població infantil, 
la qual cosa determina que sigui del tot necessari i urgent resoldre el dèficit actual de 
places educatives. 
 
VISTES les següents dades del padró d’habitants, les quals reflexen l’important 
creixement en població infantil i la necessitat d’ampliació de places escolars: 
 

ANY 
NAIXEMENT 

 
Bellavista 

Corró d’Avall 
Corró d’Amunt 

Llerona i Marata 
TOTAL 

1995 71 74 145 
2004 111 119 230 
2005 105 137 242 
2006 91 169 260 
2007* 53 63 116 

* fins el 26 de juny de 2007 
 
ATÈS que - tal i com mostra la taula - aquest any li correspon iniciar P-3 a 111 infants 
de la zona de Bellavista i només disposem d’un equipament de 2 línies (50 places)  
 
ATÈS que -tal i com mostra la taula - aquest any li correspon iniciar P-3 a 119 infants 
de la zona de Corró d’Avall, Corró d’Amunt, Llerona i Marata i només disposem de dos 
equipament de 2 línies (100 places) 
 
ATÈS que -tal i com mostra la taula – aquest any li correspon iniciar 1r ESO a 145 
joves i només disposem d’un  equipament de 4 línies (100 places) 
 
ATÈS que l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès ja traslladat en reiterades 
ocasiones dades de població argumentant i avalant l’emergent necessitat d’ampliar de 
places escolar i actualització del mapa. 
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ATÈS que l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès ha manifestat la disponibilitat i 
reserva d’espais per a la construcció d’almenys dos centres d’educació infantil i 
primària i un d’educació de secundària i batxillerat, i la Generalitat de Catalunya no ha 
iniciat encara les obres de construcció dels centres i equipaments necessaris per satisfer 
la demanda d’escolarització generada per les previsions de creixement del municipi, 
malgrat ser coneixedors de la urgència d’executar les obres. 
 
AQUESTA ALCALDIA proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- SOL·LICITAR al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya que 
es resolgui amb urgència la construcció i disponibilitat per als alumnes del municipi  
dels dos nous centres d’educació infantil i primària i el nou institut d’ensenyament 
secundari al municipi de les Franqueses del Vallès per satisfer la demanda 
d’escolarització generada per les previsions de creixement del municipi, per tal que el 
curs vinent 2008/2009 estiguin en funcionament i es pugui donar el servei educatiu 
necessari. 
 
Segon.- TRASLLADAR el present acord al President de la Generalitat de Catalunya, al 
Conseller d’Educació, al President del Parlament i als Grup parlamentaris del 
Parlament de Catalunya. 
 
SOTMESA a votació la ratificació de l’acord, és aprovat per deu vots a favor dels 
regidors dels grups municipals CiU, ERC-EV-AM i PP i sis vots en contra dels regidors 
del grup municipal PSC-PM, i per tant, amb el quòrum legal. 
 
 

 El de 8 de novembre de 2007: 
 
PROPOSTA D'APROVACIÓ D'UN CONVENI A SUBSCRIURE ENTRE EL 
DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE DE LA GENERALITAT 
DE CATALUNYA I L'AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS 
PER A LA CONSTRUCCIÓ D'UNS 14 HABITATGES DOTACIONALS AMB 
PROTECCIÓ OFICIAL A LA UNITAT D'ACTUACIÓ NUMERO 22 DE 
LLERONA 
 
VIST el conveni a subscriure entre el departament de Medi Ambient i Habitatge i 
l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès per a la construcció d’uns 14 habitatges 
dotacionals amb protecció oficial a la unitat d’actuació numero 22 de Llerona, que té 
per objecte la cessió per part de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès a l’Institut 
Català del Sòl, d’un solar de propietat municipal, situada a la Unitat d’Actuació núm. 
22, limitant amb el carrer Cadí,  i que serveixi de suport físic per a la realització, per 
part d’aquest últim, d’una promoció pública  d’uns 14 habitatges dotacionals de lloguer 
per a joves,  que seran qualificats com habitatges amb protecció oficial i aparcaments.  
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VIST que el solar de propietat municipal de referència està qualificat jurídicament com 
a bé de domini públic, ja que està destinat, de conformitat amb el vigent Pla General 
d’Ordenació Urbana, a “sistema d’equipament i serveis tècnics”, i inclòs en la categoria 
“sistema d’equipaments comunitaris”, i que, en conseqüència, i amb caràcter previ al 
corresponent acord de cessió gratuïta del solar, s’està procedint a la seva desafectació 
mitjançant el corresponent expedient d’alteració de la qualificació jurídica de la finca 
(que passarà de bé de domini públic a bé patrimonial), en el qual s’acreditin 
l’oportunitat i la legalitat del canvi d’afectació. 

ATÈS que, un cop desafectada la finca, i d’acord amb la legislació abans esmentada, 
s’ha de tramitar el corresponent procediment per a la cessió gratuïta de la finca. 
 
DE CONFORMITAT amb el que disposen els articles 37 i 46 de la Llei 24/1991, de 29 
de novembre, de l’habitatge; 52.2.q), 211, 212 i 214 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; 20, 26, 49 i 50 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el 
Reglament del patrimoni dels ens locals; i 22.2.p), 47.2.ñ), 80 i 81 de la Llei 7/1985, de 
2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local. 
 
AQUESTA Alcaldia proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- APROVAR la minuta del “CONVENI A SUBSCRIURE ENTRE EL 
DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE I L’AJUNTAMENT DE LES 
FRANQUESES DEL VALLÈS PER A LA CONSTRUCCIÓ D’UNS 14 HABITATGES 
DOTACIONALS AMB PROTECCIÓ OFICIAL A LA UNITAT D’ACTUACIÓ NUMERO 
22 DE LLERONA, que s’ adjunta al present acord i que forma part del mateix. 
 
Segon.- FACULTAR, en el seu cas, l’Alcalde tant àmpliament com sigui possible per tal 
de signar els documents que siguin necessaris per tal de fer efectiu els anteriors acords. 
 
Tercer.- NOTIFICAR  aquests acords a la DIRECCIÓ GENERAL DE L’HABITATGE, 
DEL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE DE LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA.  
 
Quart.- RATIFICAR el present acord en la propera sessió que celebri el Ple de 
l’Ajuntament. 
 
SOTMESA a votació la ratificació de l’acord, és aprovat per catorze vots a favor dels 
regidors dels grups municipals CiU, PSC-PM i PP i dues abstencions dels regidors del 
grup municipal ERC-EV-AM, i per tant, amb el quòrum legal. 
 
 

 El de 27 de setembre de 2007: 
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PROPOSTA D'INSTAR AL DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ QUE APLIQUI 
CRITERIS DE PROXIMITAT A L'ASSIGNACIÓ D'ESCOLA.  
 
ATÈS que el municipi de les Franqueses del Vallès està format per 5 nuclis urbans: 
Bellavista, Corró d’Amunt, Corró d’Avall, Llerona i Marata.  
 
ATÈS que les distàncies geogràfiques entre aquests nuclis urbans és considerable.  
 
TENINT EN COMPTE la voluntat d’aquest Ajuntament per facilitar la proximitat de 
les escoles als domicilis així com la possibilitat que pares i alumnes puguin anar i tornar 
sense fer ús de transport motoritzat.  
 
ATÈS que el mapa escolar actual així com les expectatives de creixement tenen en 
compte una distribució dels centres acord a la distribució de la població. 
 
AQUESTA Àrea de Cultura proposa a la Junta de Govern Local, de conformitat amb el 
que disposa el Decret d’Alcaldia núm. 985/2007, de 20 de juny, l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- INSTAR al DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ que apliqui criteris de proximitat 
a l’assignació d’escola.   
 
Segon.- TRASLLADAR aquest acord al DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ de la 
GENERALITAT DE CATALUNYA. 
 
SOTMESA a votació la ratificació de l’acord, és aprovat per deu vots a favor dels 
regidors dels grups municipals CiU, ERC-EV-AM i PP i sis vots en contra dels regidors 
del grup municipal PSC-PM, i per tant, amb el quòrum legal. 
 
La PRESIDÈNCIA obre el torn d’intervencions. 
 
Pren la paraula el regidor del grup municipal PSC-PM, senyor ESTEVE RIBALTA i 
manifesta: suposo que votarem els tres punts per separat, no? Sí, jo li demano que els 
votem per separat. Tot i que estem clarament a favor dels equipaments educatius, sense 
cap mena de dubte, en aquest punt, votarem en contra. Votarem en contra perquè jo els 
hi vull recordar, primera cosa, que la ubicació de les escoles és una potestat cent per 
cent municipal, senyora Núria. En dotze anys que vostès porten governant aquest 
municipi, no hi ha hagut cap mena de planificació de mapa escolar. Els dos equipaments 
que vostès proposen ara al Departament d’Educació, ja saben que un l’han d’enviar 
requalificant un terreny industrial, enviem una escola al polígon. Quan fa dotze anys, hi 
havia molt terreny per ubicar aquestes escoles, properes als nuclis. L’altra escola l’hem 
d’enviar a una zona agrícola, al costat del cementiri, fora del nucli municipal. I ara 
resulta que vostès demanen criteris de proximitat, jo no ho entenc perquè la potestat per 
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ubicar els equipaments educatius li recordo que és cent per cent municipal. Vostès han 
fet tots els pisos, han ocupat tot el territori i després s’han recordat que aquests pisos els 
ocupaven persones, que tindrien fills i que els haurien de portar a l’escola. Després han 
vingut les presses. Miri, en aquest mateix Ple d’avui, en el punt número deu, vostès 
encara estan acabant de preparar tots els criteris mediambientals per atorgar un dels 
terrenys a la Generalitat, quan el curs comença d’aquí a deu mesos i fa dotze anys que 
podrien haver planificat això. Per tant, no volem participar d’aquesta hipocresia, de 
queixar-se ara que si la Generalitat..., quan la feina que s’havia de fer no l’han fet 
vostès. I, per tant, per aquest motiu, votarem en contra. En quant a l’altre punt que 
queda dels habitatges de protecció oficial, també considero que no hi ha hagut 
planificació, que s’ha fet el que marcava la Llei, però en aquest punt votarem a favor.    
 
Tot seguit, pren la paraula la regidora del grup municipal ERC-EV-AM, senyora Ma 
TERESA BUIGUES i manifesta: respecte el tema d’aplicar criteris de proximitat, 
sincerament no entenem que es construeixin, el dia que estiguin construïdes, si és que 
s’acaben fent les tres escoles de Corró d’Avall, en un triangle, i aleshores demanar a la 
Generalitat que apliqui criteris de proximitat. No sé amb quin criteri pot actuar, per 
exemple, amb els nens de can Calet o amb els nens que viuen aquí darrera de 
l’ajuntament, és a dir, vostès fan les tres escoles, el dia en què estiguin fetes, la que 
falta, en un triangle molt proper i demanen criteris de proximitat. Nosaltres hi votarem a 
favor perquè entenem que no podem votar en contra d’això, però, sincerament , ens 
sembla, jo no diria una burla, però un criteri especulatiu. Si l’escola queda lluny, serà 
culpa de la Generalitat, nostra no, que hem donat els terrenys allà o a l’altre cantó. 
Aquesta manera d’actuar no ens agrada perquè donen la culpa a un altre d’haver de 
portar nens a l’escola amb cotxe, quan a la part de baix del poble, tot i que s’ha demanat 
de manera repetida, de moment, s’ha quedat sense escola.  
 
Respon la regidora de l’ÀREA l’EDUCACIÓ I JOVENTUT, senyora NÚRIA 
CLAVERIA i exposa: la sol·licitud que s’ha fet del criteri de proximitat ha estat única i 
exclusivament en resposta a la sol·licitud que els propis pares, les pròpies famílies, ens 
han fet mitjançant els consells escolars als qui hem assistit. Per posar un exemple, ha 
estat un dels pares que formava part del consell escolar, o que transmetia la informació 
d’alguns pares, ens va dir que “no entenem com he de portar al meu fill al Guerau de 
Liost i resulta que visc davant del Joan Sanpera”. Molt bé, donat que això no era així 
perquè, ara, en aquests moments, a les Franqueses no existeix aquest criteri de 
proximitat, doncs es va plantejar fer la sol·licitud al Departament de què apliquessin, a 
partir d’ara, criteris de proximitat perquè les famílies poguessin ubicar als nens allà on 
els hi fos més còmode. D’altra banda, he de dir que un cop estigui enllestit el mapa 
escolar, quedaran dues escoles a Corró d’Avall, al costat del cementiri, i al Joan Sanpera 
que està més avall; dues a Bellavista, que ja saben a on estan ubicades, i una central, que 
serà el Guerau de Liost que, d’alguna manera, els nens de can Calet poden anar allà, no 
està gaire allunyat. Vostès tenen la seva opinió i és molt respectable, i nosaltres tenim la 
nostra. Ens sembla que això podrà donar cobertura a totes les necessitats del poble. Però 
insisteixo, aquests criteris de proximitat s’han demanat per petició expressa de les 
famílies, que així ens ho han fet saber perquè nosaltres ho demanéssim. I, és més, ara els 
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hi avançaré que aquest criteri de proximitat que s’ha sol·licitat, el Departament ja ens ha 
contestat i ens ha demanat que sigui el propi municipi el que els indiqui quin ha de ser 
aquest criteri, com s’ha de distribuir. Per això, avui mateix s’ha convocat un consell 
municipal extraordinari per al mes de desembre per convocar a tots els agents implicats 
en el tema i establir aquests criteris de proximitat. 
 
Tot seguit, pren la paraula el regidor del grup municipal ERC-EV-AM, senyor 
FERRAN GONTÁN i exposa: consell municipal entenc que és consell escolar 
municipal? En quant a can Calet, si facilitar l’accés dels nens de can Calet a l’escola és 
travessar la Ronda, és un criteri, però de proximitat no ho és. En quant al tema de 
sol·licitar la urgència de la construcció dels dos CEIP i de l’institut, hi votarem a favor 
perquè no volem entorpir més la mala gestió que han portat vostès, la falta de 
planificació absoluta durant dotze anys. Per tant, no li votarem en contra en cap dels dos 
punts de les escoles perquè no volem entorpir més, però la mala gestió està reflectida en 
aquests dos punts. Això que estan fent ara és hipocresia, reclamar coses que vostès no 
han planificat amb temps. Referent al conveni de construcció dels catorze habitatges, 
miri, per enèsima vegada, tornen a tergiversar la llei. I el que més m’indigna, és que la 
Generalitat ho permet. La llei ja és nefasta però la Generalitat ho permet, i vostès se 
n’aprofiten. En lloc de quan fan una reparcel·lació de qualsevol Pla Parcial, destinen 
part de l’habitatge a què sigui habitatge social, i això destinar-lo a la Generalitat perquè 
faci habitatge social de lloguer, vostès no, esperen a omplir-ho tot i amb la justificació 
de què està tot ple, ocupen zona d’equipaments per fer habitatge. Això, disculpin, però 
és tergiversar la llei i se n’aprofiten. I el més indignant de tot és que la Generalitat ho 
permet. En aquest punt, ens abstindrem.   
 
No es produeix cap més intervenció en aquest apartat. 
 
 
5.- APROVAR REVISIÓ ANUAL DEL PADRÓ MUNICIPAL D'HABITANTS 
AMB REFERÈNCIA A  L'1 DE GENER DE 2007.- El senyor SECRETARI llegeix 
la part dispositiva de la següent proposta de l’ALCALDIA: 
 
ATÈS que l’article 81 del Reglament de població i demarcació territorial dels ens locals 
recull que els Ajuntaments aprovaran la revisió dels seus padrons municipals 
d’habitants amb referència a l’1 de gener de cada any. 
 
DE CONFORMITAT amb el que disposen els articles 60 a 62 del Reial Decret 
1690/1986, d’11 de juliol, pel què s’aprova el Reglament de població i demarcació 
territorial dels ens locals; l’apartat 2 de l’article 17 de la Llei reguladora de bases de 
règim local i altres normes concordants, segons les quals els Ajuntaments aproven el 
Padró i les variacions que s’hi hagin produït. 
 
AQUESTA ALCALDIA proposa al Ple de l'Ajuntament, l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
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Primer.- APROVAR la revisió anual del Padró Municipal d’Habitants, amb referència 
a l’1 de gener de 2007, que dóna un resultat de 16.474 habitants (8.490 homes i 7.984 
dones), de conformitat amb els resums numèrics que s’incorporen com annex a la 
proposta. 
 
Segon.- REMETRE els presents acords i els resums numèrics, a la DELEGACIÓ 
PROVINCIAL DE BARCELONA DE L’INSTITUT NACIONAL D’ESTADÍSTICA. 
 
La PRESIDÈNCIA obre el torn d’intervencions. No produint-se’n cap,  dóna pas a la 
votació. 
 
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per unanimitat dels setze membres 
assistents, sobre els disset que de dret i de fet componen la Corporació, i per tant, amb el 
quòrum legal. 
 
 
6.- APROVAR EL CANVI D'AFECTACIÓ, PER A LA DESAFECTACIÓ COM A 
BÉ DE DOMINI PÚBLIC, DEL SOLAR DE PROPIETAT MUNICIPAL, SITUAT 
A LA UNITAT D'ACTUACIÓ NÚMERO 22.- El senyor SECRETARI dóna lectura 
de la part dispositiva de la següent proposta de l’ALCALDIA: 
 
ATÈS que el Ple de l’Ajuntament, en la sessió del dia 26 de maig de 2004, prengué, 
entre d’altres, els acords següents: 
 

“Primer.- OFERIR a la Generalitat de Catalunya, la cessió gratuïta del solar de 
propietat municipal, qualificat d'equipaments, de superfície 801,87 metres 
quadrats, que limita al Nord amb la finca A propietat del senyor Francisco 
Girbau Cucurull; al Sud, amb la perllongació del carrer Cadí; a l'Est, amb la 
perllongació del carrer Cadí, i a l'Oest amb el límit del sòl urbà del nucli de 
Llerona, per  destinar-lo  a la construcció d'habitatges socials de lloguer 
supeditat a l’aprovació definitiva la modificació del Pla General d'Ordenació 
Urbana en l'àmbit de la Unitat d'Actuació núm.  22 i el projecte de reparcel·lació. 
 
Segon.- TRAMETRE el present acord al President de la Generalitat, al President 
del Parlament, al Conseller en Cap i al Conseller de Medi Ambient i Habitatge de 
la Generalitat de Catalunya.” 

 
ATÈS que la Junta de Govern Local, en la sessió del dia 8 de novembre de 2007, 
prengué, entre d’altres, els acords següents: 
 

“Primer.- APROVAR la minuta del “CONVENI A SUBSCRIURE ENTRE EL 
DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE I L’AJUNTAMENT DE 
LES FRANQUESES DEL VALLÈS PER A LA CONSTRUCCIÓ D’UNS 14 
HABITATGES DOTACIONALS AMB PROTECCIÓ OFICIAL A LA UNITAT 
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D’ACTUACIÓ NUMERO 22 DE LLERONA, que s’ adjunta al present acord i que 
forma part del mateix. 
 
Segon.- FACULTAR, en el seu cas, l’Alcalde tant àmpliament com sigui possible 
per tal de signar els documents que siguin necessaris per tal de fer efectiu els 
anteriors acords. 
 
Tercer.- NOTIFICAR  aquests acords a la DIRECCIÓ GENERAL DE 
L’HABITATGE, DEL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE DE 
LA GENERALITAT DE CATALUNYA.  
 
Quart .- RATIFICAR el present acord en la propera sessió que celebri el Ple de 
l’Ajuntament.” 

 
ATÈS que el Decret d’Alcaldia número 1490/2007, de 25 d’octubre, va resoldre: 
 

“Primer.- INICIAR procediment administratiu, en el qual s’acreditin l’oportunitat 
i la legalitat del canvi d’afectació, per a la desafectació com a bé de domini 
públic del solar de propietat municipal, inscrit al Registre de la Propietat de 
Canovelles, Tom 2.717, llibre 279, foli 169, finca núm. 13947, inscripció primera. 
 
Segon.- DISPOSAR que la Secretaria municipal, amb caràcter previ a la 
preceptiva informació pública de 15 dies, emeti informe sobre la legislació i el 
procediment aplicables a la desafectació de l’esmentat bé immoble de domini 
públic.” 

 
VIST l’informe previ favorable, de data 26 d’octubre de 2007, emès per la Secretaria de 
l’Ajuntament, i que resta incorporat a l’expedient. 
 
ATÈS que s’ha sotmès a informació pública l’expedient durant el període comprès entre 
els dies 2 i 19 de novembre de 2007, segons anunci publicat en el Butlletí Oficial de la 
Província número 261, de data 31 d’octubre de 2007, i en el tauler d’anuncis de la 
Corporació, no havent-se presentant durant l’esmentat període cap al·legació ni 
reclamació. 
 
VIST que la tramitació de l’expedient d’alteració de la qualificació jurídica de la finca 
de referència resulten acreditades l’oportunitat i la legalitat del canvi d’afectació. 
 
DE CONFORMITAT amb el que disposen els articles 37 i 46 de la Llei 24/1991, de 29 
de novembre, de l’habitatge; 159.1 de la Llei 2/2002, de 14 de març, d’urbanisme; 
52.2.l), 179 i 204 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; 20 i 26 del Decret 336/1988, de 
17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals; 22.2.p), 
47.2.n) i 81.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local. 
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AQUESTA Alcaldia proposa  al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents  
 
ACORDS: 
 
Primer.- APROVAR el canvi d’afectació, per a la seva desafectació com a bé de domini 
públic, del solar de propietat municipal, inscrit al Registre de la Propietat de 
Canovelles, Tom 2.717, llibre 279 de les Franqueses del Vallès, foli 169, finca número 
13.947, de 801,87 metres quadrats, situat a la Unitat d’Actuació número 22 d’aquest 
terme municipal. 
 
Segon.- DISPOSAR la pertinent modificació de l’Inventari municipal de Béns, així com 
que es faci constar al Registre de la Propietat la modificació de la qualificació jurídica 
del bé, que passa a ser patrimonial. 
 
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 JOSEP RANDOS i diu: 
en aquest punt, votarem a favor però voldríem dir que a l’igual que no hi ha hagut una 
vocació de fer una veritable política educativa, tampoc ha sigut en fer una política social 
d’habitatge. Han fet el que la llei els hi obligava, o el que ja es van trobar planificat, 
però no han pensat en les necessitats dels veïns i les veïnes de les Franqueses. 
 
Tot seguit, pren la paraula el regidor del grup municipal ERC-EV-AM, senyor 
FERRAN GONTÁN i exposa: degut a la quantitat de punts, que jo esperava que algú 
justifiqués una cosa que s’havia dit que no es repetiria, aquesta intervenció servirà per al 
punt sis i set, i així estalviarem. És el mateix que he repetit abans, vostès han tergiversat 
la llei, la Generalitat els hi permet, perdrem zones d’equipaments per a habitatges de 
lloguer enlloc de treure-ho als propietaris i carregar-ho sobre els costos de parcel·lació. 
És una mala praxis. Vostès ho volen fer així, allà vostès amb la responsabilitat. Però 
pensi que seguim perdent equipaments i no és la primera vegada. 
 
A continuació, respon el regidor de l’ÀREA DE PLANIFICACIÓ DEL TERRITORI, 
senyor MARTÍ ROSÀS i manifesta: per contestar-li  en relació  a la mala planificació 
d’habitatge social, li faré una mica de memòria. Donat que només es parla d’aquests 
dotze anys, però també podem parlar dels setze anteriors que a les Franqueses la última 
promoció que s’havia fet d’habitatge de protecció oficial, resulta que ens hem de 
remuntar no al segle passat sinó al començament del segle passat, i ja no són de les 
Franqueses. Va ser una donació que va fer en Joan Sanpera i Torras, que són les cases 
de Can Mònic. Em sembla que va ser a l’any 23, que va passar a Granollers. Aquesta 
era la última promoció que s’havia fet a les Franqueses. Fins fa dotze anys, no se 
n’havia fet cap més. En aquests setze anys de democràcia, que estàvem a l’oposició, el 
govern que hi havia en aquell moment, no n’havia fet cap. Vam començar amb can 
Calet on se’n va fer una, hi havia previst vint-i-tants habitatges i amb un canvi que es va 
fer amb la Generalitat, se’n van aconseguir quaranta-dos, de venda. Es va fer una 
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segona promoció, que és la de la carretera de Cànoves, van ser vint-i-quatre habitatges 
de venda. Les dues primeres van ser construïdes per l’INCASOL, la tercera va ser 
construïda per Entorn Verd i es van adjudicar vint-i-sis habitatges, en va quedar un 
perquè no complien les condicions i la seva adjudicació està en tràmit. Tres promocions 
de venda. Després, fa quatre anys, es va posar a disposició de la Generalitat un solar al 
carrer Miquel Martí i Pol, on hi van quaranta-vuit habitatges i la llar d’infants a la planta  
soterrani, que dóna al pati, després hi ha els aparcaments i després hi ha tres alçades 
d’habitatges. Aquests són de lloguer, per a gent jove i gent gran que ho necessiti. 
Després, ja s’hi està treballant, ja s’ha donat el permís d’obres per començar una segona 
promoció d’habitatges socials de lloguer a Bellavista, a la plaça Catalunya, vuitanta-sis 
habitatges, també amb llar d’infants a la planta baixa. I el punt que portem avui, aquí 
només hi caben catorze, és una nova promoció de lloguer per a la gent jove al poble de 
Llerona. Si això és una mala política d’habitatge, digui’m què s’havia fet fins ara, fins fa 
dotze anys endarrera.  
 
El regidor senyor GONTÁN replica: la mala política està en què en lloc d’aprofitar 
zones d’equipaments pel que toca, equipaments, vostès fan habitatges. La mala política 
està en què quan toca fer la parcel·lació, no li diuen als propietaris que una part dels 
costos de parcel·lació són perquè reservarem això per fer habitatges, no zona 
d’equipaments, zona d’edificació. I vostès, això, en dotze anys, ni en els setze anteriors, 
ni en tot el segle passat, s’ha fet. I vostès ara ens volen demostrar i fer passar amb rodes 
de molí coses que no són certes. La realitat és que estem perdent zona d’equipaments 
per la seva mala planificació perquè només s’han preocupat de cobrar quotes 
urbanístiques. És l’únic que han fet.  
 
El Senyor ALCALDE manifesta: deixi’m que li digui molt senzillament, la llei 
urbanística no és el seu fort. Ho dic perquè ara ha fet unes afirmacions d’una cosa que 
l’únic que ho mana és la Llei d’Urbanisme de Catalunya. No es pot fer res del que vostè 
ha dit si no ho mana la llei. No es poden fer il·legalitats. I el compliment del que es 
porta aquí és el compliment d’un precepte legal, fet pel Parlament de Catalunya, segons 
el qual es poden fer habitatges dotacionals com un equipament públic. I està considerat 
a la llei, i no l’hem feta nosaltres. A partir d’aquí, el que vostè ha dit respecte el 
percentatge d’habitatges de protecció oficial, de lloguer o  no, sobre els Plans Parcials, 
això ho discuteix la llei. Si el nostre Pla General és del 83, i en el nostre municipi encara 
no es veuen afectats per les modificacions de la llei que vostè demana, l’ajuntament no 
ho pot fer complir. Suposo que n’és conscient. Una altra cosa és que vulguem fer una 
il·legalitat o una incorrecció, no podem obligar-ho, escolti, vostè ha de fer una cosa que 
no està emparada per la llei. Clar, però el nostre Pla General que diu la programació 
d’aquests Plans Parcials és de l’any 83. I la llei que vostè esmenta sobre el deixar o fer 
complir els pisos de protecció oficial que diu ara la llei nova, aquí encara no. Per tant, 
no ho reclami a l’Ajuntament, perquè això ja no és un tema de partit, és un tema de 
compliment de legalitat. No em reclami una cosa que no puc fer complir. Per tant, vostè 
ho fa amb desconeixement de causa o amb mala fe. Els que estem governant el que hem 
de fer és fer complir la llei. Jo entenc que és per desconeixement i, per tant, no serà per 
mala fe perquè si fos per mala fe, li contestaria d’una altra manera. Jo li he de dir això, 
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no puc fer complir el que vostè em demana perquè en el nostre cas, no estan afectats els 
Plans Parcials. En el moment en què es faci un Pla Parcial nou i impliqui a la nova llei 
que està vigent a Catalunya en aquests moments, després, els propietaris tenen 
l’obligació de preservar el deu per cent d’aprofitament mig i el vint per cent d’habitatge 
de protecció oficial que marca la legalitat vigent. Però, sinó, no es pot fer complir. I 
això, malauradament, no m’ho exigeixi, i no pot exigir a la Corporació que faci complir 
una llei que realment no pot aplicar perquè no és així. Per tant, jo entenc això. Ho fa per 
desconeixement, però no pas per mala fe a l’hora de reclamar-nos que apliquem una 
legalitat que no podem aplicar perquè sinó és absurd. Per tant, sàpiga que al municipi de 
les Franqueses encara no l’hem pogut aplicar perquè no tenim nous Plans Parcials que 
estiguin subjectes a aquesta nova Llei d’urbanisme de Catalunya. I ja està, només 
aclarir-li això, si ho tenim clar, doncs ja està. No té res a veure una cosa amb l’altra. 
Escolti, i li respecto molt que digui la seva opinió sobre habitatge i sobre el dret a 
l’habitatge, però el que  si que li demano que a l’hora de cenyir-nos al compliment de la 
legalitat, diguem el que és, no per res, perquè sinó portem a l’engany a tots plegats, als 
mateixos regidors com també al públic en general.    
 
Finalitzades les intervencions, el Senyor ALCALDE dóna pas a la votació. 
 
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per catorze 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. 
 
 
7.- APROVAR LA CESSIÓ GRATUÏTA D'UN TERRENY PROPIETAT DE 
L'AJUNTAMENT, INCLÒS DINS L'ÀMBIT DE LA UA-22, A FAVOR DE 
L'INSTITUT CATALÀ DEL SÒL.- El senyor SECRETARI llegeix la part dispositiva 
de la següent proposta de l’ALCALDIA: 
 
ATÈS que el Ple de l’Ajuntament, en la sessió del dia 26 de maig de 2004, prengué, 
entre d’altres, els acords següents: 
 

“Primer.- OFERIR a la Generalitat de Catalunya, la cessió gratuïta del solar de 
propietat municipal, qualificat d'equipaments, de superfície 801,87 metres 
quadrats, que limita al Nord amb la finca A propietat del senyor Francisco 
Girbau Cucurull; al Sud, amb la perllongació del carrer Cadí; a l'Est, amb la 
perllongació del carrer Cadí, i a l'Oest amb el límit del sòl urbà del nucli de 
Llerona, per  destinar-lo  a la construcció d'habitatges socials de lloguer 
supeditat a l’aprovació definitiva la modificació del Pla General d'Ordenació 
Urbana en l'àmbit de la Unitat d'Actuació núm.  22 i el projecte de reparcel·lació. 
 
Segon.- TRAMETRE el present acord al President de la Generalitat, al President 
del Parlament, al Conseller en Cap i al Conseller de Medi Ambient i Habitatge de 
la Generalitat de Catalunya.” 
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ATÈS que la Junta de Govern Local, en la sessió del dia 8 de novembre de 2007, 
prengué, entre d’altres, els acords següents: 
 

“Primer.- APROVAR la minuta del “CONVENI A SUBSCRIURE ENTRE EL 
DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE I L’AJUNTAMENT DE 
LES FRANQUESES DEL VALLÈS PER A LA CONSTRUCCIÓ D’UNS 14 
HABITATGES DOTACIONALS AMB PROTECCIÓ OFICIAL A LA UNITAT 
D’ACTUACIÓ NUMERO 22 DE LLERONA, que s’ adjunta al present acord i que 
forma part del mateix. 
 
Segon.- FACULTAR, en el seu cas, l’Alcalde tant àmpliament com sigui possible 
per tal de signar els documents que siguin necessaris per tal de fer efectiu els 
anteriors acords. 
 
Tercer .- NOTIFICAR  aquests acords a la DIRECCIÓ GENERAL DE 
L’HABITATGE, DEL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE DE 
LA GENERALITAT DE CATALUNYA.  
 
Quart .- RATIFICAR el present acord en la propera sessió que celebri el Ple de 
l’Ajuntament.” 

 
ATÈS que s’està tramitant l’expedient d’alteració de la qualificació jurídica, per a la 
desafectació com a bé de domini públic, del solar de propietat municipal, inscrit al               
Registre de la Propietat de Canovelles, Tom 2.717, llibre 279 de les Franqueses del 
Vallès, foli 169, finca número 13.947, de 801,87 metres quadrats, situat a la Unitat 
d’Actuació número 22 d’aquest terme municipal. 
 
ATÈS que el Decret d’Alcaldia número 1490/2007, de 25 d’octubre, va resoldre: 
 

“Primer.- INICIAR procediment administratiu, en el qual s’acreditin l’oportunitat 
i la legalitat del canvi d’afectació, per a la desafectació com a bé de domini 
públic del solar de propietat municipal, inscrit al Registre de la Propietat de 
Canovelles, Tom 2.717, llibre 279, foli 169, finca núm. 13947, inscripció primera. 
 
Segon.- DISPOSAR que la Secretaria municipal, amb caràcter previ a la 
preceptiva informació pública de 15 dies, emeti informe sobre la legislació i el 
procediment aplicables a la desafectació de l’esmentat bé immoble de domini 
públic.” 

 
VIST l’informe previ favorable, de data 26 d’octubre de 2007, emès per la Secretaria de 
l’Ajuntament, i que resta incorporat a l’expedient. 
 
ATÈS que s’ha sotmès a informació pública l’expedient durant el període comprès entre 
els dies 2 i 19 de novembre de 2007, segons anunci publicat en el Butlletí Oficial de la 
Província número 261, de data 31 d’octubre de 2007, i en el tauler d’anuncis de la 
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Corporació, no havent-se presentant durant l’esmentat període cap al·legació ni 
reclamació. 
 
VIST l’informe jurídic emès pel secretari de la Corporació. 
 
DE CONFORMITAT amb el que disposen els articles 52.2.q), 179, 211, 212 i 214.2 del 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya; 49 a 52 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, 
pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals; i 22.2.p) i 47.2.ñ) de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local. 
 
AQUESTA ALCALDIA, proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents,  
 
ACORDS: 
 
Primer.- APROVAR la cessió gratuïta, a favor de l’INSTITUT CATALÀ DEL SÒL, del 
solar de propietat municipal, inscrit al Registre de la Propietat de Canovelles, Tom 
2.717, llibre 279 de les Franqueses del Vallès, foli 169, finca número 13.947, de 801,87 
metres quadrats, situat a la Unitat d’Actuació número 22 d’aquest terme municipal, en 
el marc del “CONVENI ENTRE EL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I 
HABITATGE I L’AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS PER A LA 
CONSTRUCCIÓ D’UNS 14 HABITATGES DOTACIONALS AMB PROTECCIÓ 
OFICIAL A LA UNITAT D’ACTUACIÓ NUMERO 22 DE LLERONA”. 
 
Segon.- DONAR COMPTE del present acord al Departament de Governació i 
Administració Pública de la Generalitat de Catalunya. 
 
Tercer.- FACULTAR al Senyor Alcalde per a la signatura dels documents necessaris 
per a la constància i efectivitat del present acord. 
 
La PRESIDÈNCIA obre el torn d’intervencions. 
 
Pren la paraula el regidor del grup municipal PSC-PM, senyor ESTEVE RIBALTA i 
manifesta: en relació als habitatges de protecció oficial, volia fer algunes 
puntualitzacions a les intervencions del regidor d’Urbanisme i del senyor Alcalde. La 
primera puntualització és que la primera de les promocions que vostès s’atribueixen, ja 
se la van trobar planificada. Per tant, no diguin que no es va fer res. La segona, diuen 
que no es va fer res des de principi del segle XX, evidentment, perquè aleshores no hi 
havia una necessitat ni una demanda social. Ni al segle XIX, ni al segle XVIII, es van 
fer pisos de protecció oficial a les Franqueses. Ni al XVII ni al XVI, si anem tirant 
enrera. És ara, durant aquests dotze anys de govern de Convergència i Unió que s’ha 
generat aquesta demanda i aquesta necessitat social d’habitatge per als joves i per a 
moltes persones que no poden accedir a un habitatge. Per tant, durant aquests dos anys, 
que és el que estem analitzant ara, no em tirin més enrera, perquè ens podríem remuntar 
a l’època dels romans, si volen, però no fa falta, parlem d’ara, s’ha generat aquesta 
demanda social d’habitatge i vostès, realment, proporcionalment amb el que s’ha 
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construït a les Franqueses, han fet molt poc. No cal que em donin números, realment, la 
quantitat d’habitatges i l’encariment de l’habitatge que s’ha portat al nostre municipi ha 
estat molt gran. Nosaltres, políticament, senyor Torné, creiem que hi ha una necessitat 
social i una demanda molt més alta d’aquest model d’habitatge perquè sinó molta gent, 
ja ho veiem, s’ha de quedar a casa dels pares, etc. I això és el que critiquem, aquesta 
manca que pateix el nostre municipi. Per tant, nosaltres pensem que el que s’ha fet és, 
de llarg, insuficient. Només volíem matisar això. 
 
Tot seguit, pren la paraula el regidor del grup municipal ERC-EV-AM, senyor 
FERRAN GONTÁN i exposa: em fa intervenir, no volia, però dient el que ha dit, no 
crec que la seva intervenció sigui deguda al desconeixement. Per tant, li haig de dir. El 
Pla General de les Franqueses és del 83, però vostès el van renovar al 2002 i no van 
tenir cap problema per reservar a Bellavista terrenys per fer edificació, teòricament 
social, que, al final, ha estat regalar terreny públic a uns  privat. Per tant, ja m’ho dirà 
vostè si no podia haver reservat terreny edificable per fer habitatge social de lloguer, 
amb la cessió a la Generalitat o d’inversió municipal, tant és. I perdoni’m, vostè coneix 
la llei i sap que aquesta llei per canviar equipaments per habitatge social està feta per a 
unes qüestions molt concretes, a zones altament poblades. Jo no diria que Llerona és 
una zona altament poblada. O bé rehabilitació de barris, jo no diria que Llerona 
necessités una rehabilitació de barri. Aquesta és l’aplicació fonamental de la llei, 
l’esperit de la llei és aquest. Una altra cosa és que vostès tergiversin aquest esperit i el 
més indignant és que la Generalitat ho permeti. Però és la segona o tercera intervenció 
en aquestes dues legislatures, la que hem començat i l’anterior, que vostès canvien zona 
d’equipaments per habitatge de lloguer. I tant. Si no han volgut fer-ho en totes les 
urbanitzacions que s’han fet aquests últims dotze anys és perquè no els hi ha donat la 
gana. I ara, quan estan pressionats per la societat, perquè realment no han fet la seva 
feina i no els hi queda un altre remei, tergiversen la llei i canvien zones d’equipaments 
per habitatge.  
 
Respon el regidor de l’ÀREA DE PLANIFICACIÓ DEL TERRITORI, senyor MARTÍ 
ROSÀS manifestant: en quant al que ha dit que no anem tant endarrera en el temps  
explicar que a can Calet,  sí ens vam trobar va ser una urbanització començada i es va 
acabar. Podríem discutir si era el lloc ideal o no, però no volem entrar-hi perquè si els 
nens han de travessar la Ronda, quan la Ronda ja estava dibuixada es va començar a 
urbanitzar can Calet, i ens va tocar a nosaltres acabar-ho. I programar els edificis de 
protecció oficial va ser fa dotze anys que es va començar a fer, no ve d’abans. La 
urbanització ve d’abans... jo estava a l’oposició i el nostre grup va votar en contra de 
can Calet fos d’habitatges, per la proximitat a la riera Carbonell, per la proximitat a la 
via del tren, a la zona industrial, a la Ronda Nord, i per aquests motius hi vam votar en 
contra. Quan vam entrar al govern, ja estava començat i  es va haver d’acabar.  En quant 
al que diu vostè, miri, abans d’ahir, ens va informar l’INCASOL que, si volíem, podíem 
requalificar terrenys nous i podíem fer el cinquanta per cent d’habitatges de protecció 
oficial. Escolti, si és una cosa que ens hi posem tots els grups, parlem-ne. Però vol dir 
requalificar terrenys nous. Això s’aconsegueix ràpid. Això ens ho deien abans d’ahir els 
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de L’INCASOL. Si vol anar per aquest camí, en podem parlar, però ha de ser amb el 
consens de tots els grups. Nosaltres sols, l’equip de govern, no tirarem endavant això.      
 
El regidor senyor RIBALTA diu: veig que a alguns regidors de l’equip de govern se’ls 
obren els ulls quan escolten la paraula “requalificar”. Si primer es posen les medalles de 
can Calet, ara diu que no estaven a favor, no ho acabo d’entendre. És igual. Repeteixo, 
parlem d’una vocació social d’oferir habitatge als veïns de les Franqueses. És aquí el 
punt de la nostra crítica. És això el que demanem. No hi ha hagut aquesta vocació. S’ha 
construït molt, el preu de l’habitatge ha anat com ha anat. Si hi hagués hagut aquesta 
vocació, potser no estaríem on estem. 
 
El regidor senyor GONTÁN manifesta: senyor Martí, no posi paraules a la meva boca 
que no he dit perquè jo no he anat mai per aquí. Sap de sobres que el nostre grup, els 
dos partits que formen el nostre grup, mai han estat per seguir edificant i més, aprofitant 
zones noves. El que els hi reclamo és que en aquests dotze anys que s’han afartat de 
plans parcials, plans urbanístics, reparcel·lacions, requalificacions i tot el 
desmanegament urbanístic que han fet, només han ocupat una zona d’aquestes per fer 
habitatge social amb promoció municipal, i que és de venda. Per tant, un terreny públic 
ha acabat en mans de privats. No s’han preocupat de l’habitatge de lloguer, no han 
reservat zones. I, ara, que no queda més remei perquè es veuen amb l’aigua al coll, ara 
tergiversem la llei, que l’esperit de la llei, insisteixo, no era aquest, i vostès ho saben. Si 
no ho volen fer, assumeixin, com a mínim, que tergiversen la llei o que se n’aprofiten de 
la llei perquè la llei ho permet i que la Generalitat dóna el beneplàcit. Assumeixi això, jo 
canvio zona d’equipaments per habitatge perquè la Generalitat té aquest “morro” i m’ho 
admet. Molt bé. Com a mínim, no posi paraules a la meva boca que jo no he dit. El 
nostre grup no estarà per ocupar més territori i ho sap de sobres. Del que ens queixem és 
que en dotze anys no han fet això i ara ens volen fer passar amb rodes de molí.  
 
El Senyor ALCALDE exposa: aclarir-vos dues coses, bàsicament perquè no vull que 
ningú tergiversi la realitat. Si s’han fet habitatges de protecció oficial durant aquests 
últims anys a les Franqueses ha estat perquè el govern d’aquests últims dotze anys els 
ha impulsat, abans no se n’havien fet. I, després, una altra cosa, senyor Gontán, no és 
veritat el que vostè diu. Tots els habitatges de venda que s’han portat a terme han estat 
fets en sòl d’aprofitament mig, mai en sòl d’equipament. Per tant, era terreny destinat a 
habitatge. Tot l’aprofitament mig és municipal, això és el que marca.. Jo li dic això, 
l’aprofitament mig està destinat a habitatge. Li dic perquè no diguem coses que no són. 
Després, amb la llei d’aleshores, l’ajuntament podia fer dues coses: vendre-ho per treure 
recursos per fer inversions que el municipi necessités, o fer política d’habitatge. En 
aquest cas, l’ajuntament de les Franqueses va fer política d’habitatge. Ha fet quaranta-
dos habitatges a can Calet, vint-i-quatre a la carretera de Cànoves, els vint-i-sis de Torre 
Pinós i aquests han estat habitatges de protecció oficial a les zones que s’han fet en 
aquest municipi en els últims anys, de promoció pública, i han estat per als ciutadans del 
municipi de les Franqueses. Ara, degut a què també hi ha altres necessitats, i ull, la llei 
l’ha fet el Parlament de Catalunya, no el govern de la Generalitat, és l’òrgan que pot fer 
lleis a Catalunya, i realment diu que es poden fer habitatges dotacionals per a joves i 
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gent gran, doncs el municipi promou això perquè realment hi hagi aquest tipus 
d’equipaments per resoldre certes necessitats que tenim a les Franqueses. Hi ha 
habitatges de venda, com els que hem fet fins ara, i també n’hi ha de lloguer, que són 
per a gent gran i gent jove. Escolti’m això no és criticable. Jo entenc que hi ha coses que 
són criticables, és a dir, n’hi ha més, n’hi ha menys, poden ser d’una manera o d’una 
altra, però que realment es faci política d’habitatge i es posi a disposició dels ciutadans 
habitatges de venda i, ara, de lloguer perquè hi ha unes necessitats de la ciutadania que 
ho demanen,  no és criticable. Pot ser criticable que em diguin que n’hem fet pocs, que 
n’hem fet més, que són més macos, que són més lletjos, miri, tot és criticable, però que 
se’n facin, la gent té necessitats i la veritat és que s’hi ha de donar respostes. L’únic que 
es fa és donar respostes i la legalitat és la que hi ha. Ja està, no hi doneu més voltes, no 
hi ha un altre problema. Ja ho sé que tots tenim un punt de vista, però no hi ha més. És 
estrictament correcte, no passa res. Que és criticable, sí, tot és criticable i li accepto 
però, home, cada cosa al seu lloc.  
 
El regidor senyor GONTÁN replica: jo no he dit mai que no volem habitatge de lloguer, 
no ho he dit mai. És més, estem a favor de l’habitatge de lloguer. El que he dit molt 
clarament és que vostès aprofiten zones d’equipament per fer habitatge de lloguer, 
simplement. I votem en contra de la cessió d’aquestes zones d’equipaments per a 
habitatge dotacional. No és que estiguem en contra de l’habitatge de lloguer.    
 
Finalitzades les intervencions, la PRESIDÈNCIA dóna pas a la votació. 
 
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per catorze 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. 
 
 
8.- APROVAR EL CONVENI ENTRE EL DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA I L'AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES 
DEL VALLÈS, PER A L'ASSUMPCIÓ DE LES COMPETÈNCIES DELEGADES 
RELACIONADES AMB EL CONSELL DE PARTICIPACIÓ DE LES LLARS 
D'INFANTS PÚBLIQUES.- El senyor SECRETARI llegeix la part dispositiva de la 
següent proposta de l’ÀREA DE CULTURA I EDUCACIÓ: 
 
ATÈS que l’article 18 del Decret 282/2006, de 4 de juliol, pel qual es regula el primer 
cicle de l’educació infantil i els requisits dels centres, concreta la creació dels consells 
de participació com a òrgan de participació de la comunitat educativa en el govern dels 
centres d’educació infantil de primer cicle.  
 
TENINT EN COMPTE que les competències relacionades amb els consells de 
participació de les llars d’infants es poden delegar als ajuntaments que les vulguin 
assumir, d’acord amb el títol XII del Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, amb les particularitats 
que es recullen a l’article 20 del Decret 282/2006 esmentat. 
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VIST el text del conveni a subscriure entre el Departament d’Educació de la Generalitat 
de Catalunya i l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès per a l’assumpció de les 
competències delegades relacionades amb el consell de participació de les llars d’infants 
públiques. 
 
VIST l’informe emès pel cap de l’àrea de Cultura i Educació. 
 
ATÈS que de conformitat amb l’article 52.2.h) 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, és competència del Ple acceptar la delegació de competències feta per altres 
administracions públiques.  
 
AQUESTA Àrea de Cultura i Educació proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels 
següents, 
 
ACORDS: 
 
Primer.- APROVAR el conveni a subscriure entre el DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ 
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA i l’AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES 
DEL VALLÈS, per a l’assumpció de les competències delegades relacionades amb el 
consell de participació de les llars d’infants públiques. 
 
Segon.- FACULTAR l’Alcalde tant àmpliament com sigui possible per tal de procedir a 
la signatura de tots els documents necessaris per a la total i correcta execució dels 
presents acords. 
 
Tercer.- NOTIFICAR els presents acords al DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA. 
 
El Senyor ALCALDE pregunta als senyors regidors si desitgen realitzar alguna 
intervenció al respecte. No produint-se’n cap dóna pas a la votació. 
 
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per unanimitat dels setze membres 
assistents, sobre els disset que de dret i de fet componen la Corporació, i per tant, amb 
el quòrum legal. 
 
 
9.- 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.- El senyor 
SECRETARI llegeix la part dispositiva de la següent proposta de l’ALCALDIA: 
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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 del Vallès  s’hi troba ubicat l’accés a 
la urbanització, així com el carrer que permet l’entrada en el sector, però que donada la 
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 
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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: 
 

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, 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. 
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La PRESIDÈNCIA obre el torn d’intervencions. 
 
Pren la paraula el regidor del grup municipal PSC-PM, senyor ESTEVE RIBALTA i 
manifesta: nosaltres votarem que no i ho farem, a priori, per una qüestió de forma. 
Després també parlarem del fons. Pensem que un canvi en els límits del terme 
municipal és un tema prou profund i important com per haver-ho parlat abans amb tots 
els grups municipals, es podria haver informat als veïns afectats a Corró d’Amunt. 
Vostès tenen un àmbit que és el Consell del Poble de Corró d’Amunt, on es podria 
haver informat d’això. I, per tant, votarem que no. També els hi pregunto si tenen 
previst fer alguna cosa en aquests terrenys que s’incorporen ara a les Franqueses, a part 
del camí. Veiem que suposa una despesa per a les Franqueses perquè ha de fer un camí. 
Quin benefici pensen que se’n treu? Perquè si fem una despesa de diners, suposo que a 
canvi deu haver-hi alguna contrapartida. També tenim una curiositat, aquesta zona 
correspon a zones on s’han fet abocaments de terra il·legals. Els abocaments els ha fet 
una empresa, el propietari de la qual, des del nostre punt de vista,  té vincles amb 
Convergència i Unió, em refereixo al propietari de l’empresa, no de les terres. Pregunto 
si hi ha alguna relació entre els dos fets o és purament causal que s’hagin fet allà els 
abocaments il·legals. Voldria que m’expliquessin tot això.  
 
Tot seguit, pren la paraula el regidor del grup municipal ERC-EV-AM, senyor 
FERRAN GONTÁN i manifesta: a banda de què no s’ha informat al Consell del Poble 
de Corró d’Amunt i, per tant, no s’ha informat als veïns, quan afecta directament allà, és 
sorprenent, com a mínim, que els grups municipals ens assabentem per la premsa. Però 
ja és habitual en aquest ajuntament que els grups municipals de l’oposició ens 
assabentem per la premsa, té més informació la premsa que nosaltres, doncs tampoc ens 
ha sorprès. D’altra banda, podem entendre el canvi de cromos de territori. Podem 
entendre-ho perquè allà teníem un tros que corresponia a ca l’Esmandia que és una 
urbanització que, bàsicament, penja de Cànoves. Això ho entenem. El que no entenem 
és que s’aprofiti això per asfaltar un camí o dos camins, que això es convertirà en una 
autopista perquè totes les urbanitzacions que hi ha al voltant, baixin per allà i, per tant, 
allà tindrem un gran autopista de cotxes matí, tarda i nit. Curiosament, allà hi ha 
l’abocament de terres, es van parar els abocaments gràcies a les queixes dels veïns per la 
pols. Clar, si s’asfalta, ja no hi haurà queixes i, per tant, podran seguir abocant perquè 
ningú s’assabentarà. Tot aquest asfaltat de camins, del que sempre hem estat en contra, 
no ens permet votar a favor d’aquest punt, tot i que entenem el canvi, entenem el canvi 
de territori per una qüestió pràctica, per afavorir els veïns de Ca l’Esmandia. Però, miri, 
senyor Torné, aquesta pràctica d’asfaltar camins no serveix per res, només per triturar 
més territori. Per desgràcia, Marata està farta de què li passin cotxes a totes hores per 
allà. Allò sembla una autopista, ho diuen els veïns de Marata. I molt ens temem que 
això serà igual perquè dubto que es mantinguin les mides del camí, i encara que es 
mantinguin, el fet de facilitar el pas, l’únic que farà és que no caldrà anar per la 
carretera de Cànoves sinó que ja passaran pel mig de la urbanització, i es plantaran al 
mig del poble de Corró d’Amunt. Cada dia, a totes hores. Aquest concepte de facilitar la 
mobilitat en terreny rural no l’entenem massa. I no és justificable facilitar l’accés als 
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veïns perquè els veïns, si se’ls hi arregla el camí permanentment, si els camins no tenen 
destrosses pels camions o pels tractors carregats amb excés de pes, doncs els veïns no 
tenen aquesta necessitat, o, com a mínim, això és el que se m’ha transmès, d’un asfaltat 
allà.  
 
Respon el regidor de l’ÀREA DE CULTURA, senyor FRANCESC COLOMÉ i 
manifesta: al Consell del Poble, a l’anterior sessió plenària,  vaig explicar tot un llistat 
d’inversions que es farien al municipi, i després vaig avançar una, que vaig dir que 
estàvem en negociacions amb l’ajuntament de Cànoves i Samalús i amb l’ajuntament de 
Cardedeu, per tal d’arribar a un acord per asfaltar el camí de can Cabessa i que 
Cardedeu asfaltaria el camí fins a l’ermita de Sant Hilari. En una plenària del Consell 
del Poble, ara fa quinze dies o tres setmanes, això ho vaig avançar. El que sí és cert és 
que s’estava en negociacions i el conveni no l’hem portat al Consell del Poble. En 
propera sessió interna del Consell i en propera sessió plenària, portaré l’acord adoptat. 
Però el que està clar és que jo ja ho vaig avançar.  
 
Intervé  el regidor de l’ÀREA DE PLANIFICACIÓ DEL TERRITORI, senyor MARTÍ 
ROSÀS i exposa: això és una vella història i ara no vull donar les culpes a ningú, ens ho 
hem trobat. Hi ha una urbanització del poble veí on part de les parcel·les i de les cases 
estan dintre del nostre terme municipal. Ha estat Cànoves qui ha tingut més interès, ja 
va ser l’anterior alcaldessa, la Loreto, que ho havia demanat i s’havien començat 
converses i ha estat ara quan s’ha arribat a un acord per regularitzar aquests veïns que 
són de Cànoves però tenen una part de la casa dintre de les Franqueses. S’ha arribat a un 
acord de cedir a Cànoves la part de ca l’Esmandia urbanitzada, a canvi, una altra part de 
Cànoves passarà a ser de Corró d’Amunt. Els veïns, suposo que  Cànoves ho deu haver 
demanat els seus veïns, nosaltres no tenim més veïns, al contrari, aquests veïns 
passaran, que sempre s’ha entès que són de Cànoves, que és una part d’unes parcel·les 
de ca l’Esmandia. Ca l’Esmandia és de Cànoves. L’esperit del conveni és aquest. En 
quant als abocaments de terres, s’han obert els expedients i són els mateixos propietaris 
els que han permès que se’ls hi aboquessin terres. Hi havia una persona que tenia 
permís de trenta centímetres i ha fet més, s’han obert expedients, hi ha sancions i s’han 
aturat els abocaments de terres. El que passa és que hauríem de tenir la policia vint-i-
quatre hores allà perquè no passés cap més camió. Però es fa una vigilància perquè no 
continuïn passant camions per abocar terres allà.  
 
El regidor senyor RIBALTA afegeix: nosaltres, a priori, estem a favor de donar sortida 
a una situació complexa com aquesta i la tenim clara, és a dir, que hi hagi una part de la 
urbanització molt petita, quan la gran part de la urbanització... També pensem que s’ha 
de donar una sortida a aquests vehicles, però, potser, no necessàriament aquesta. També 
ens felicitem que aquest ajuntament hagi arribat a un acord amb un ajuntament veí 
perquè, a veure, tenim problemes amb la Roca, tenim problemes amb l’Ametlla, tenim 
problemes amb Granollers, no ens entenem amb ningú. Vam quedar perplexos, ostres!, 
s’ha arribat a un acord amb un ajuntament veí, primera vegada a la història, espero que 
continuï això. És així, problemes i litigis en tenim amb tothom, a dins i a fora. 
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Simplement que  si en aquesta zona, la zona que guanyem de Cànoves, si forma part de 
la urbanització, pensem urbanitzar-ho? És només una pregunta.  
 
El regidor senyor GONTÁN manifesta: espero que s’informi al plenari del Consell del 
Poble abans de què finalitzi el període d’al·legacions, que tampoc seria sorprenent que 
això no fos així. És cert que s’han abocat terres il·legalment en terrenys que la gent 
havia autoritzat, i en altres que la gent ni sabia que s’hi estaven abocant terres. I s’han 
assabentat perquè una veïna es va queixar per la pols que feien els camions i els tractors. 
Vostès ho saben. Una altra cosa és que mirin cap a una altra banda. D’altra banda, miri, 
jo esperava de la seva intervenció que em justifiqués el perquè volen asfaltar aquests 
camins. No ho ha fet. Espero que el senyor Alcalde, o vostè, ho justifiqui. Però, en tot 
cas, l’únic que facilitarà és una trinxada més del territori, els veïns no tenen la necessitat 
de que se’ls hi asfalti això. Facilitarà la mobilitat a ca l’Esmandia, a les altres 
urbanitzacions de Cànoves; però a Corró d’Amunt no li suposa cap benefici, al contrari, 
els hi suposen inconvenients i vostès ho saben. Però, amb aquesta política de 
pavimentació de camins que van agafar, van tirant milles. Però això és una trinxada més 
del territori. 
 
El Senyor ALCALDE exposa: deixi’m que els hi digui dues qüestions, bàsicament, per 
posar més arguments sobre la taula. Sàpiguen que la proposta d’acord que avui es porta 
és l’existència d’un problema de fa molts anys, més de trenta, al poble veí. Fa sis anys 
que hi ha una demanda de l’ajuntament veí sobre aquest tema i no havíem trobat el 
desllorigador,  bàsicament perquè no sempre aquests acords són fàcils d’assumir per un 
o altre costat. Jo, per això, li deia si havia consultat o contactat amb el grup de govern 
de l’ajuntament veí perquè és una proposta d’ells de fa molt de temps i ara hem estat 
d’acord. Sàpiguen que és així i ja que portem el que ens han demanat i el que hem pogut 
consensuar, però no té cap misteri. Escolti’m, hi ha un problema de fa trenta anys que es 
van fer uns accessos i es va urbanitzar una part de les Franqueses quan es va fer ca 
l’Esmandia, és una anacronisme urbanístic que hi hagi aquest espai urbanitzat amb 
parcel·les edificades sense permisos, d’una manera legal. Aquest és un tema que n’és 
conscient l’ajuntament de Cànoves i nosaltres, però, malauradament, ens ho hem trobat 
històricament així i l’únic que s’ha intentat és resoldre un problema, un bunyol de fa 
molt de temps. Sàpiguen que nosaltres fa molt de temps que intentem fer propostes per 
resoldre-ho i, al final, després de sis anys, s’ha arribat a un acord. I no té cap més 
misteri, un sòl que ja és urbà es passa a Cànoves, i un  sòl no urbanitzable i que serà tota 
la vida zona no urbanitzable passa a les Franqueses, metre per metre. I no hi ha cap altre 
tipus de qüestió. En quant a la pavimentació del camí, miri, perdoni,  no és el que  vostè 
diu de trinxar el territori, és pavimenta  el camí mantenint la mateixa  amplada ja que és 
una vella petició  reiterada pels veïns de Corró d’Amunt i sinó, escolti, consulti les 
sessions  internes i les externes del Consell del Poble, que la pavimentació d’aquest 
camí, que va de can Cabessa a ca l’Esmandia, l’han demanat molts veïns al Consell del 
Poble.  Al final, sembla que això ens ho traiem... Si m’ho diu així, doncs sí. Jo no tinc 
ganes de dir-li coses que no són, però sàpiga que això és així. S’ha informat, també. No 
s’ha portat l’acord perquè encara no estava presentat, però en el moment en què ja és 
públic, es pot portar al Consell del Poble. Abans no es pot portar. És el procediment, és 
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un tema de Ple. Sàpiga que aquesta petició, reiteradament, inversió darrera inversió, 
quan s’ha parlat a Corró d’Amunt, s’ha parlat del camí de can Cabessa, s’ha parlat de la 
pols que fan els cotxes que hi passen per allà i a veure si es podia fer alguna cosa. Una 
vegada dit això,  siguin conscients de què nosaltres arreglem un problema més del poble 
veí i no pas del nostre, hi hem posat molt bona voluntat per resoldre una cosa que és 
anacrònica de fa molts anys, ni de vostès ni de nosaltres, però que existeix, ja està, 
aquest és el problema. I els hi demano que siguin benevolents a l’acord. Per què? 
Perquè realment afecta més a la problemàtica del poble veí que a nosaltres, ja està. 
Només els hi dic això. Que avui, per la raó que sigui, no l’aprovem perquè resulta que 
tenim un regidor que s’ha indisposat i ho hem de postergar, no hi ha problema. Fa molts 
anys que està així i s’esperarà a un altre moment. L’únic que els hi demano és que 
tinguin en consideració que és una petició d’un municipi veí. I li dic una altra cosa, 
senyor Esteve, per la preocupació del tema dels litigis, escolti’m, l’altra qüestió que hi 
ha amb la Roca, pràcticament està resolta. Com que he vist que li preocupaven, els 
litigis que hi ha es miren de resoldre, si es pot. En aquest cas, amb aquest nou equip de 
govern, fa setmanes i mesos que s’ha estat treballant, sembla que l’acord està sobre la 
taula, el conveni fet. Li puc dir que pràcticament està resolt. Per a la seva tranquil·litat, 
ja que ho ha esmentat. A partir d’aquí, jo els hi de demanar la bona voluntat d’algú 
perquè es pugui aprovar el punt. Ja està, no li he de dir res més.  
 
El regidor senyor RIBALTA diu: ja he dit a priori que votaríem que no per una qüestió 
de formes. Nosaltres ens assabentem el divendres per la premsa, el dilluns i en quaranta-
vuit hores, com ha dit la meva companya, se’ns convoca un Ple, un Ple on hi ha els 
pressupostos del 2008, un Ple en què hi ha les ordenances, un Ple en què hi ha canvis de 
terme municipal com aquest, un Ple en què hi ha modificacions del Pla General, un Ple 
en què acabem de fer, abans d’aquest Ple, les dues empreses municipals, la societat 
anònima i la societat limitada, i és clar, em diu si he parlat amb Cànoves, si gairebé hi 
hauria per no dormir aquests dos dies. Ens donen la informació el dilluns al vespre i ara 
estem aquí al Ple, amb tot això que he dit, amb vint punts a l’ordre del dia. Ja ha dit la 
meva companya que això era una de les coses amb les què ens havíem compromès a què 
no fos així, que si havien tantes coses, ho dividiríem. Per tant, no hi he pogut parlar però 
no perquè no vulgui sinó per una qüestió de temps material.     
 
Tot seguit, pren la paraula la regidora del grup municipal ERC-EV-AM, senyora Ma 
TERESA BUIGUES i manifesta: és cert que a l’últim Ple de Corró d’Amunt se’n va 
parlar, com es va parlar de moltes altres coses, sense donar-ne una informació acurada 
d’un tema concret del poble. El que ens preocupa és si l’amplada del camí serà la 
mateixa? L’impacte que tindrà sobre el territori s’ha tingut en compte? Tot el que 
representa aquesta circulació per dintre del poble del terme de Corró d’Amunt s’ha 
tingut en compte? Camí asfaltat vol dir córrer més, més cotxes, més circulació, pel mig 
de zona agrícola. Pensem que, en principi, s’hauria d’haver fet un estudi d’impacte pel 
que representa al nostre municipi  perquè solventar el tema de Cànoves ja ens sembla 
bé. Realment, hi havia un problema i s’havia de solventar. Una altra cosa és el problema 
que ens tirem a sobre nosaltres amb la pavimentació d’aquest camí i el que això 
significa per al poble de Corró d’Amunt, on les carreteres són estretes, on s’ha de 
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circular amb cura. És possible que els veïns de Corró d’Amunt tinguin aquesta cura a 
l’hora de circular però els veïns del poble del costat que es trobaran una via de sortida 
molt còmoda, doncs potser no serà el mateix. I  en aquest sentit, evidentment ens 
preocupa.   
 
El regidor senyor COLOMÉ manifesta: la via de sortida més còmoda per als veïns de ca 
l’Esmandia és anar cap a Cardedeu, és la més còmoda i Cardedeu també asfaltarà el seu 
tros de camí. A Cardedeu els hi és molt més fàcil anar a fer les compres i, de fet, ho fan, 
tota la gent de la urbanització de ca l’Esmandia va a Cardedeu, que no pas anar al centre 
de Corró d’Avall, que els hi cau molt més lluny.  
 
El Senyor ALCALDE afegeix: a més, són dues coses per separat diferents. Una qüestió 
és la delimitació que avui aprovem i una altra és un acord per fer un projecte posterior i 
això té una tramitació posterior. Són coses que encara que hi estiguin incloses, l’altre és 
a posteriori. El conveni és només, un compromís de l’ajuntament de Cànoves que 
participarà en aquest projecte que es farà més endavant, que tindrà un tràmit posterior i 
diferent. Ho dic per la demanda de mesures d’impacte, de condicions, etc. Això és fruit 
d’un projecte posterior. Sí, però aquest conveni l’únic que aporta, l’únic al que 
compromet és a una assignació, una participació econòmica d’un projecte posterior, que 
s’estudiarà i tindrà un tràmit diferent. Li dic per compliment d’allò que diu, hi haurà 
unes mesures quines condicions? Això vindrà més endavant, tindrà un procediment 
diferent en el qual es podrà participar. És un altre tràmit i té una altra discussió diferent. 
Del que es tracta avui és de la delimitació i d’aquest acord. La resta és un projecte 
posterior. Els hi dic molt sincerament. Si malauradament fa falta un vot perquè això 
s’aprovi, només perquè ho tinguin en consideració. En un proper Ple, haurem de tornar 
a passar el punt perquè l’ajuntament de Cànoves i l’ajuntament de les Franqueses han de 
resoldre aquesta situació. Només ho he deixat sobre la taula perquè en tinguin 
coneixement. L’únic que li demanava és aquest vot per resoldre aquest punt que fa falta.  
 
El regidor senyor RIBALTA replica: quan tinguem més temps per estudiar-ho, doncs 
podrem valorar realment el nostre vot. Com que ara no el podem valorar, a priori no 
volem donar sortida a una cosa que no tenim clara i que només hem tingut dos dies per 
estudiar.  
 
El Senyor ALCALDE contrareplica: escolti, ja està. Quan s’ho hagi estudiat, potser, 
com diu aquell, no fa falta. Per això li demanava avui, perquè feia falta resoldre-ho en 
aquesta sessió.  
 
Finalitzades les intervencions, la PRESIDÈNCIA dóna pas a la votació. 
 
Sotmesa a votació la proposta, obté vuit vots a favor dels regidors dels grups 
municipals CiU i PP, vuits vots en contra dels regidors dels grups municipals PSC-PM 
i ERC-EV-AM, quedant rebutjada la proposta al no haver obtingut el quòrum 
favorable de la majoria absoluta.  
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10.- APROVAR L'INFORME DE SOSTENIBILITAT AMBIENTAL 
CORRESPONENT A LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL 
D'ORDENACIÓ URBANA EN L'ÀMBIT DE LA UNITAT D'ACTUACIÓ NÚM. 
26.- El senyor SECRETARI llegeix la part dispositiva de la següent proposta de 
l’ÀREA DE PLANIFICACIÓ DEL TERRITORI: 
 
ATÈS que el Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada el dia 28 de setembre de 2006, va 
adoptar, entre d’altres, els acords següents: 
 

“Primer.- APROVAR INICIALMENT la modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana 
en  l’àmbit de la Unitat d’Actuació núm. 26. 
 
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.- SOL·LICITAR informe al Departament d’Educació de la Generalitat.” 

 
ATÈS que el Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada el dia 30 de novembre de 2006, 
va adoptar, entre d’altres, els acords següents: 
 

“Primer.- ESTIMAR EN PART les al·legacions presentades pels senyors Miquel Cutrina Martí, 
en representació de PROHABIT, SA i Francisco Javier Serra Collell, en representació de 
PROMIN 45, S.L. (RE. 2006/12646) i per la senyora Pilar Anfrés Sagnier, en representació de 
la societat PROMOCIONES GANDUXER, SA (RE. 2006/12657), pel que fa a la rectificació de 
l’error en el quadre de propietats de la Unitat d’Actuació. 

 
Segon.- Incorporar en la tramitació de l’expedient, l’estudi ambiental i el de mobilitat, que 
seran exposats al públic prèviament a l’aprovació definitiva de la modificació del pla. 

 
Tercer.- APROVAR PROVISIONALMENT la modificació puntual del Pla General d’Ordenació 
Urbana en l’àmbit de la Unitat d’Actuació número 26.  

 
Quart.- TRAMETRE l’expedient degudament diligenciat a la Comissió Territorial d’Urbanisme 
de Barcelona  per a la seva aprovació definitiva.” 

 
ATÈS que la Comissió d’Urbanisme de Barcelona, en sessió de data 29 de març de 
2007 va adoptar l’acord que es transcriu parcialment a continuació: 
 

“-1 Retornar a l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès l’expedient de modificació puntual del 
Pla General d’ordenació en l’àmbit de la Unitat d’Actuació número 26, de les Franqueses del 
Vallès, promogut i tramès per l’Ajuntament, fins que s’evacuï el preceptiu tràmit ambiental 
establert en l’article 115 del Decret 205/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de 
la Llei d’Urbanisme, davant del Departament de Medi Ambient i Habitatge” 

 
VIST que en data  2 de maig de 2007 es va sol·licitar l’informe ambiental al 
Departament  de Medi Ambient i Habitatge, i que en data 16 de juliol de 2006 ha tingut 
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entrada en el Registre General de l’Ajuntament el document de referència realitzat pels 
serveis  territorial de Medi Ambient. 
 
ATÈS que en compliment de l’esmentat document de referència, l’equip redactor de la 
modificació puntual del Pla General d’Ordenació en l’àmbit de la UA-26 ha redactat 
l’informe de sostenibilitat ambiental de la modificació puntual del Pla General 
d’Ordenació en l’àmbit de la UA-26. 
 
VIST que l’article 115 del Decret 205/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’Urbanisme disposa: 

 
“Procediment d'avaluació ambiental dels plans urbanístics 

L'avaluació ambiental dels instruments de planejament urbanístic que hi estiguin sotmesos 
s'integra en el procediment establert en la Llei d'urbanisme per a llur formulació i tramitació, 
d'acord amb les següents regles: 
a) Prèviament a la presentació a tràmit del pla urbanístic per a la seva aprovació inicial, l'òrgan o 
persones que el promoguin han de sol·licitar a l'òrgan ambiental l'emissió del document de 
referència que determini, un cop efectuades les consultes necessàries, l'abast de l'informe de 
sostenibilitat ambiental i els criteris, objectius i principis ambientals aplicables, i identifiqui les 
administracions públiques afectades i el públic interessat. A aquests efectes, cal presentar a 
l'òrgan ambiental un avanç de l'instrument de planejament amb el contingut que assenyala 
l'article 106 d'aquest Reglament. En el cas que l'avanç se sotmeti a informació pública, bé perquè 
sigui preceptiu, bé voluntàriament, la sol·licitud del document de referència a l'òrgan ambiental es 
formula simultàniament a la informació pública de l'avanç. En qualsevol dels casos indicats, si 
l'òrgan ambiental no resol sobre la sol·licitud en el termini d'un mes des de la seva presentació, es 
poden continuar les actuacions. 
b) L'informe de sostenibilitat ambiental, amb el contingut que correspongui a cada una de les 
figures de planejament, d'acord amb el què estableix, si s'escau, la legislació aplicable en matèria 
d'avaluació ambiental i amb el què estableix aquest Reglament respecte als informes ambientals 
dels plans, ha de formar part de la documentació de l'instrument de planejament objecte 
d'aprovació inicial. 
c) L'informe de sostenibilitat ambiental se sotmet a informació pública, durant un termini mínim 
de 45 dies, conjuntament amb l'instrument de planejament del qual forma part, després de la seva 
aprovació inicial i, simultàniament, s'han d'efectuar les consultes que procedeixin, d'acord amb el 
que estableixi el document de referència. 
d) El pla objecte del següent acord d'aprovació ha d'incorporar una memòria ambiental, en la 
qual, tenint en compte l'informe de sostenibilitat ambiental i el resultat de les consultes realitzades, 
s'ha de valorar la integració dels aspectes ambientals en la proposta d'ordenació. La memòria 
ambiental la realitzen l'òrgan o persones que promoguin el pla i requereix l'acord de l'òrgan 
ambiental, sense el qual no es pot entendre produït per silenci administratiu el següent acord 
d'aprovació que correspongui. A aquests efectes, cal lliurar a l'òrgan ambiental la proposta de 
memòria ambiental, juntament amb la resta de documents del pla exigits per aquest Reglament, 
que integren la proposta que ha de ser objecte del següent acord d'aprovació, i l'òrgan ambiental 
ha de resoldre sobre la proposta de memòria ambiental en el termini d'un mes des que li hagi estat 
presentada. En el cas que l'òrgan ambiental no estigui conforme amb la proposta de memòria, ha 
d'assenyalar quins aspectes han de ser esmenats, completats o ampliats i ha de donar la seva 
conformitat a la proposta de memòria ambiental esmenada.  
e) Correspon a l'òrgan competent per a l'aprovació definitiva de l'instrument de planejament de 
què es tracti la presa en consideració de l'informe de sostenibilitat ambiental i de la memòria 
ambiental del pla per a l'adopció de la resolució que correspongui. Aquesta presa en consideració 
s'ha de fer constar en l'acord d'aprovació definitiva mitjançant una declaració, amb el contingut 
que estableix la legislació aplicable.”  
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ATÈS que la Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 27 de setembre de 2007 
va adoptar el següent acord: 

 
“Primer.- SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA l’informe de sostenibilitat ambiental de la 
modificació puntual del Pla General d’Ordenació en l’àmbit de la UA-26, conjuntament amb 
l’instrument de planejament del qual forma part, per un termini de 45 dies, mitjançant la 
inserció d’edictes al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona i en un dels diaris de major circulació. 
 
Segon.- EFECTUAR LES CONSULTES d'acord amb el que estableix el document de referència, 
a l’Oficina Territorial d’Avaluació Ambiental, a l’Agència Catalana de l’Aigua, a la Lliga per a 
la defensa del patrimoni natural (DEPANA) i a la Xarxa de custòdia del territori”. 

 
ATÈS que l’expedient ha estat objecte d’informació pública mitjançant la inserció 
d’edictes en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 236 de data 
2/10/2007, en el Diari AVUI de 3/10/2007 i en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya núm. 4981 de 4/10/2007, sense que s’hagi presentat cap al·legació o 
suggeriment. 
 
ATÈS que en compliment del document de referència emès pel Departament de Medi 
Ambient, i en el tràmit de consultes a organismes i entitats s’ha sol·licitat informe a 
l’Oficina Territorial d’Avaluació Ambiental, a l’Agència Catalana de l’Aigua, a la Lliga 
per a la defensa del patrimoni natural (DEPANA) i a la Xarxa de custòdia del territori, 
sense que s’hagi rebut cap informe al respecte. 
 
AQUESTA Àrea de Planificació del Territori proposa al Ple de la Corporació l’adopció 
dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- RATIFICAR l’acord del Ple de l’Ajuntament adoptat en sessió de data 30 de 
novembre de 2006 pel qual es va aprovar provisionalment la modificació puntual del 
Pla General d’Ordenació Urbana en l’àmbit de la Unitat d’Actuació número 26 i 
aprovar la memòria ambiental, en la qual, tenint en compte l'informe de sostenibilitat 
ambiental i el resultat de les consultes realitzades, s'ha valorat la integració dels 
aspectes ambientals en la proposta d'ordenació. 
 
Segon.- TRAMETRE l’expedient degudament diligenciat al DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT I HABITATGE i a la COMISSIÓ D’URBANISME DE BARCELONA 
per a la seva aprovació definitiva de conformitat amb el que disposa l’article 115.d) i 
e) del Decret 205/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
d’Urbanisme. 
 
La PRESIDÈNCIA obre el torn d’intervencions. 
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Pren la paraula el regidor del grup municipal PSC-PM, senyor ESTEVE RIBALTA i 
manifesta: ja hem parlat del tema escolar llargament, i li dic una altra vegada, i encara 
que li pugui sorprendre, que votarem que no. Torno a dir el mateix, no volem ser 
partícips ni còmplices de la seva mala planificació en tema escolar. Com que és una 
cosa que fa temps que venim denunciant i fa temps que li venim dient, i no ens 
cansarem de repetir-ho, com que no volem ser partícips d’això que s’ha fet tant 
malament, hi votarem en contra. Ja ho hem explicat clarament en el tercer punt de 
l’ordre del dia, doncs ja està.  
 
Tot seguit, pren la paraula el regidor del grup municipal ERC-EV-AM, senyor 
FERRAN GONTÁN i exposa: no li podem votar a favor per moltíssimes raons, però per 
responsabilitat amb els pares que són els que finalment patiran la seva mala gestió, ens 
abstindrem. Però permeti’m fer un repàs a l’informe de sostenibilitat ambiental. Aquest 
“tio” és bo, si necessito un informe favorable, aquest és l’idoni perquè, com a mínim, 
aquest informe és autocomplaent. És sorprenent com els temes de mobilitat gairebé ni 
els tracta, ja començant per aquí, no té en compte cap altra alternativa que la que vostès 
han proposat, un informe ambiental collonut! Una de les coses que més m’ha agradat és 
que indica que està lluny del Guerau de Liost per justificar la ubicació però, casualment, 
s’oblida d’indicar que el Joan Sanpera està a tocar. Sorprenent aquest informe. Per al 
proper informe que hagi de fer, fitxi’l, aquest és bo. Hi ha una nota molt, molt bona que 
diu: Marata, Corró d’Amunt i Llerona, i hi afegeix Mil Pins, no tenen entitat suficient 
per a una nova escola. Jo, com a mínim, sense ser veí d’aquests nuclis de població, em 
vaig sentir maltractat. Miri, potser Mil Pins no té entitat com a unitat sola, potser Corró 
d’Amunt no té entitat com a unitat sola, potser, fins i tot, Llerona no té entitat com a 
unitat sola, però tot aquest conjunt sí té entitat. I aquesta escola podria haver anat a on 
Els Verds els hi dèiem, tocant a Llerona, on ja cobríem tota una zona. Però vostès s’han 
encaparrat amb això de Corró d’Avall, al costat del cementiri, canviant una zona 
d’equipaments que tenim per zona industrial, amb la qual cosa el propietari surt molt 
beneficiat. Aquest “tio” que els hi ha fet l’informe és bo, per a vostès. Jo agafava 
l’informe, li tornava i ni cobrava, si fos per mi, perquè aquest informe és, com a mínim, 
autocomplaent.  
 
Finalitzades les intervencions, la PRESIDÈNCIA dóna pas a la votació. 
 
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per vuit vots a favor dels regidors dels 
grups municipals CiU i PP, sis vots en contra dels regidors dels grups municipals PSC-
PM i dues abstencions dels regidors del grup municipal ERC-EV-AM, i per tant, amb el 
quòrum legal. 
 
 
11.- APROVAR INICIALMENT LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA 
GENERAL D'ORDENACIÓ URBANA EN L'ÀMBIT DEL PLA PARCIAL DEL 
SECTOR U.- El senyor SECRETARI llegeix la part dispositiva de la següent proposta 
de l’ÀREA DE PLANIFICACIÓ DEL TERRITORI: 
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VISTA la documentació tècnica relativa a la modificació puntual del Pla General 
d'Ordenació Urbana a la calçada lateral de la carretera C-251, termener amb el sector U, 
amb els objectius que figuren a la memòria justificativa de la modificació, i que són: 
 

- Ajustar el traçat de la calçada lateral de la C-251 (actual carrer Marina), a la 
realitat física existent d’acord amb el Pla Parcial del sector U aprovat i executat. 

- La continuació de la canalització d’un antic torrent fins el torrent del Ramassar. 
 
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 a la calçada lateral de la carretera C-251, termener amb el sector 
U . 
 
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.- SOL·LICITAR informe a l’Agència catalana de l’Aigua i a la Direcció General 
de Carreteres de la Generalitat de Catalunya. 
 
Quart.- NOTIFICAR els presents acords a les Corporacions locals limítrofes. 
 
La PRESIDÈNCIA obre el torn d’intervencions. 
 
 
Pren la paraula la regidora del grup municipal PSC-PM, senyora GISELA SANTOS i 
manifesta: senyor Alcalde, votarem que sí si tenen el permís de la Junta d’Aigües, els 
permisos mediambientals que es demanen. Més que res és perquè no passi com va 



Ple 29 11 07 – pàg. 33 

passar al torrent del Ramassar, que es va modificar la riera i que, a més, es van talar uns 
arbres sense permís. 
 
Intervé el regidor del grup municipal ERC-EV-AM, senyor GONTÁN dient: és una 
canalització del torrent.  
 
.... 
 
La regidora senyora GISELA SANTOS continua dient: això és posterior, però els 
permisos per fer aquesta, està tot?  
 
..... 
 
Pren la paraula el regidor del grup municipal PSC-PM, senyor ESTEVE RIBALTA i 
afegeix: em sembla que el punt diu clarament que s’ha de sol·licitar l’informe, s’aprova 
sol·licitar l’informe a l’Agència Catalana de l’Aigua. Per tant, suposo que s’ha de 
sol·licitar aquest informe. Llegeixi’s el punt, si us plau. 
 
El senyor SECRETARI manifesta: els informes que tenim, tant de la Direcció General 
de Carreteres com de l’Agència Catalana de l’Aigua són els títols habilitants per poder 
fer l’obra que es va fer. Ara, el que es fa, donat que és una modificació de planejament, i 
és l’adaptació de la realitat física al planejament, doncs, òbviament, també es demanarà 
informe a l’Agència Catalana de l’Aigua i a la Direcció General de Carreteres perquè 
informin favorablement de l’adaptació d’aquesta realitat física existent i la seva 
transposició al Pla General. En tot cas, per a l’autorització de les obres, ja hi ha els 
informes preceptius de l’ACA i de Carreteres.  
 
El regidor senyor RIBALTA diu: a mi em sembla que el tema és molt més profund que 
tot això perquè la meva companya estava al·ludint a què en el mateix torrent del 
Ramassar, uns deu metres més amunt, vostès s’han carregat una cinquantena de 
pollancres centenaris sense permís de l’Agència Catalana de l’Aigua. Per això la meva 
companya ha dit si tenien el permís de l’Agència Catalana de l’Aigua, com es sol·licita 
aquí. És a dir, votarem que sí en cas que l’Agència Catalana de l’Aigua els hi digui que 
sí. Molt bé. Doncs ja parlarem dels pollancres després.  
 
El regidor senyor GONTÁN manifesta: a mi el que em sorprèn és que portin això ara a 
aprovació inicial, quan l’obra ja està feta. Fa molt temps que saben que Carreteres, quan 
s’estava fent la parcel·lació d’allò, els hi van dir que això no anava així, que s’havia 
d’arreglar i en lloc de parar aquell tros, fer l’obra, seguir els tràmits administratius que 
toquen, tirem milles, ens saltem procediments i ho portem més tard. Això, en aquest 
ajuntament, sembla ser habitual. Ningú s’ha sorprès quan jo ho he preguntat. D’altra 
banda, no és la primera vegada que estem en aquesta tesitura. Per tant, no li podem 
votar a favor, simplement per qüestions de forma perquè ja em sembla bé la solució, ja 
em sembla bé la canalització, ja sabem que estan tots els permisos però vostès no han 
seguit els tràmits administratius que toquen, s’ho han saltat, han tirat per la via directa. 
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Li faig la pregunta concreta: quan li va dir Carreteres, digui’m data, que la sortida que 
havien previst s’havia de canviar? Quan? I llavors sabrem quan s’havia de fer aquest 
tràmit urbanístic. I no ara quan ja està consolidat. Perquè la pregunta d’immediatament 
després és si ara hi ha al·legacions de qualsevol tipus, què farem?  
 
El Senyor ALCALDE manifesta: només aclarir una qüestió. El Pla Parcial que en el seu 
dia es va fer del sector U, ho dic perquè això sí que existeix i es pot consultar, aquesta 
proposta que hi ha avui a sobre de la taula ja hi era, ja estava inclosa en aquestes 
condicions. L’únic que passa és que, per les raons que siguin, no estaven traspassades 
les propostes i el projecte que es va fer en el seu dia en el planejament, però el Pla 
Parcial es va aprovar amb aquestes condicions, perquè es van recollir totes les 
prescripcions de l’ACA i de Carreteres, però quedava fer aquest tràmit, que per les 
raons que siguin no es van traspassar. L’únic que es fa és una regularització d’una 
realitat física que, en el seu dia, es va haver d’executar per recomanació de l’ACA i de 
Carreteres. No és res més, no hi ha cap altre secret. Si vol que li digui la veritat, quan 
realment es segueix el procediment, s’incorpora perquè hi ha uns organismes que 
demanen unes esmenes, per les raons que siguin, no es van traspassar al planejament, 
però en el projecte d’urbanització sí que estan inclosos i si vostè ho consulta, veurà que 
estan inclosos, amb els seus permisos i amb les seves condicions. No hi ha cap altra 
cosa. Però la transposició d’aquestes esmenes incorporades al planejament, per les raons 
que siguin, no es van traspassar, però al projecte d’urbanització sí que hi eren. Per què? 
Perquè ho van dir les esmenes de l’ACA i de Carreteres. Però els permisos hi són i es va 
executar com van dir els organismes competents.  
 
El regidor senyor GONTÁN afegeix: li faig la pregunta més concreta, ja que no em 
contesta quan li va dir Carreteres. Quines són aquestes raons per les quals no es va 
traspassar al planejament, en el seu moment, quan tocava, no ara? No ho sap? Doncs 
aquí s’ha colat un polític o un tècnic. El Pla Parcial està rectificat, això vol dir que ho 
sabien? Si en el planejament no està és per alguna raó... 
 
El Senyor ALCALDE diu: ja li he contestat, no li puc dir res més.   
 
Finalitzades les intervencions, la PRESIDÈNCIA dóna pas a la votació. 
 
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per catorze vots a favor dels regidors 
dels grups municipals CiU, PSC-PM i PP, dos vots en contra dels regidors del grup 
municipal ERC-EV-AM, i per tant, amb el quòrum legal. 
 
 
12.- APROVAR DEFINITIVAMENT LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA 
PARCIAL DEL SECTOR V PER A L'ASSIGNACIÓ DE NOUS USOS.- El senyor 
SECRETARI dóna lectura de la part dispositiva de la següent proposta de l’ÀREA DE 
PLANIFICACIÓ DEL TERRITORI: 
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ATÈS que la Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 26 de juliol de 2007 
prengué, entre d’altres, els acords següents: 
 

“Primer.- APROVAR INICIALMENT la modificació puntual del Pla Parcial del 
Sector V per a l’assignació de nous usos en l’esmentat sector. 
 
Segon.- SOTMETRE  a informació pública l’expedient, durant el termini d’un 
mes, mitjançant la inserció d’edictes en el Butlletí Oficial de la Província, en el 
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.- SOL·LICITAR informe a la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Barcelona”. 
 

ATÈS que l’expedient s’ha sotmès a informació pública durant el període comprès entre 
els dies 12 de setembre i 18 d’octubre de 2007, segons anuncis publicats en el diari 
AVUI de data 10 de setembre de 2007, en el Butlletí Oficial de la Província núm. 219, 
en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 4969, de dates 12 i 17 de 
setembre de 2007 i en el tauler d’anuncis de la Corporació, no havent-se presentat 
durant l’esmentat període cap al·legació.  
 
VIST l’informe favorable emès per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona en sessió 
celebrada el dia 18 d’octubre de 2007. 
 
DE CONFORMITAT amb el que disposa l’article 83 i 94 del Decret Legislatiu 1/2005, 
de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d‘urbanisme de Catalunya, 
article 23 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
d’urbanisme, i article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
 
ATÈS que per resolució del conseller de Política Territorial i Obres Públiques, de 4 de 
març de 2005, es va reconèixer a l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, a l’empara 
de la Disposició Transitòria Tercera de la Llei 10/2004, de 24 de desembre, de 
modificació de la Llei 2/2002, de 14 de març, d’urbanisme, per al foment de l’habitatge 
assequible, de la sostenibilitat territorial i de l’autonomia local, la competència per a 
l’aprovació definitiva dels plans urbanístics derivats a què fa referència l’article 79.1 de 
la Llei 2/2002, en la redacció donada per la Llei 10/2004. 
 
AQUESTA  àrea de Planificació del Territori  proposa al Ple de la Corporació l’adopció 
dels següents 
 
ACORDS: 
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Primer.- APROVAR definitivament la modificació puntual del Pla Parcial del Sector V 
per a l’assignació de nous usos en l’esmentat sector, completant l’article 26 de la 
normativa urbanística que es reprodueix a continuació “L’ús comercial ha de ser un 
servei vinculat a l’activitat de l’ús industrial i, en tot cas, s’haurà d’ajustar a la 
legislació sectorial aplicable, en matèria de comerç”, tenint en compte l’informe 
favorable emès per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona, en sessió celebrada el dia 
18 d’octubre de 2007. 
 
Segon.- TRAMETRE a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona la 
documentació administrativa i tècnica completa, als efectes d’informació, coordinació i 
arxivament, de conformitat amb el que disposa l’article 86 del Decret Legislatiu 
1/2005. 
 
Tercer.- DISPOSAR la publicació del present acord, juntament amb les normes 
urbanístiques modificades del Pla Parcial del sector V, en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya, als efectes d’executivitat i obligatorietat del planejament. 
 
El Senyor ALCALDE pregunta als senyors regidors si desitgen realitzar alguna 
intervenció al respecte.  
 
Pren la paraula el regidor del grup municipal ERC-EV-AM, senyor FERRAN 
GONTÁN i exposa: el punt dotze i tretze són iguals d’intervenir. Bàsicament és el que 
vam dir en el seu dia, no creiem que sigui necessari equipaments d’oci i de lleure, de 
l’estil de discoteques i demés, a la zona de polígons industrials perquè és un model 
d’oci en el qual no hi estem d’acord i, per tant, no votarem a favor.  
 
Tot seguit, pren la paraula el regidor del grup municipal PSC-PM, senyor ESTEVE 
RIBALTA i manifesta: ja que el meu company ha justificat el seu vot en contra, jo 
justificaré el meu vot a favor. Em sembla que és una prescripció d’urbanisme perquè no 
hi hagi grans superfícies, està regulant l’ús comercial, la cosa va per aquí, no diu res 
dels equipaments d’oci. El que diu és que no pot haver-hi grans superfícies, que tota 
activitat comercial ha d’anar regulada. Per tant, votarem que sí en aquest i en el següent 
perquè són prescripcions i dictàmens que venen d’Urbanisme i que en el seu moment 
ens vam oblidar al Pla General d’Ordenació Urbana i per això ara els hem d’afegir, 
només per això, suposo que per les preses, perquè aquí tot es fa ràpid, sense consensuar, 
etc., i no s’hi va incloure això que s’havia d’incloure. Com que això que s’havia 
d’incloure, que era una prescripció que venia d’Urbanisme, no s’hi va incloure en el seu 
moment, ho hem d’incloure ara.  
 
Intervé el regidor senyor GONTÁN preguntant: pot aclarir, senyor secretari, si està 
inclòs, a part del que diu el senyor Ribalta, les activitats d’oci i esbarjo en aquests dos 
punts?  
 
El senyor SECRETARI manifesta: la proposta és aprovar definitivament una 
modificació del Pla Parcial per assignar nous usos en el sector i, a més, es completa 
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l’article 26 de la normativa urbanística que és la que, per oblit, no es va posar complerta 
que diu, textualment, l’ús comercial ha de ser un servei vinculat a l’activitat de l’ús 
industrial i, en tot cas, s’haurà d’ajustar a la legislació sectorial aplicable, en matèria de 
comerç, tenint en compte l’informe favorable emès per la Comissió d’Urbanisme de 18 
d’octubre de 2007.  
 
El regidor senyor GONTÁN pregunta: pots aclarir aquests nous usos, si us plau? 
 
El senyor SECRETARI respon: la modificació, tant del Pla Parcial del sector V com de 
l’U, que ve a continuació, l’aprovació inicial i la definitiva versa sobre l’assignació de 
nous usos que es refereix a l’ús recreatiu, que no estava contemplat en el Pla General.  
 
El regidor senyor RIBALTA diu: aquest és un tema del que hem parlat anteriorment. 
Això només és la regulació d’activitats que ja hi ha allà com, per exemple, el chiquipark 
infantil que hi ha allà que, si no es fes aquesta modificació, doncs seria totalment 
il·legal. Pensem que activitats com aquesta han de tenir-hi cabuda i, per tant, votarem a 
favor.  
 
El regidor senyor GONTÁN manifesta: això és el que, en el seu dia, es va tirar enrera 
perquè hi havia una d’allò i tornem a portar-ho aquí. Aquí es permet col·locar 
discoteques, col·locar bars musicals, a part d’acceptar la prescripció de la normativa 26 
d’Urbanisme que és una cosa que es va obviar en aquell moment. Per tant, aquí, el que 
s’està permetent, a més d’aquests nous usos, és col·locar discoteques, bars musicals i 
demés. És un model d’oci amb el qual nosaltres no hi estem d’acord i per això votem en 
contra. 
 
El regidor senyor RIBALTA diu: jo simplement li diré que nosaltres hi estem totalment 
d’acord amb aquest model d’oci, que vostè no hi està d’acord. No volem les discoteques 
ni a Corró d’Amunt, ni a Marata, no les volem al mig de Bellavista ni al mig de Corró 
d’Avall perquè llavors generen una sèrie de problemes de convivència molt greus i, per 
tant, justifico que sí que votarem a favor.  
 
El Senyor ALCALDE manifesta: gràcies pel debat. Si els hi sembla,  ho dic per 
economitzar punts, els hi demanaria que fet el debat, que és el mateix pel sector U i V, 
que són els punts dotze i tretze, si els hi sembla, els podem votar un després de l’altre. 
 
Finalitzades les intervencions, el Senyor ALCALDE dóna pas a la votació. 
 
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per catorze vots a favor dels regidors 
dels grups municipals CiU, PSC-PM i PP, dos vots en contra dels regidors del grup 
municipal ERC-EV-AM, i per tant, amb el quòrum legal. 
 
 
13.- APROVAR DEFINITIVAMENT LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA 
PARCIAL DEL SECTOR U PER A L'ASSIGNACIÓ DE NOUS USOS.- El senyor 
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SECRETARI llegeix la part dispositiva de la següent proposta de l’ÀREA DE 
PLANIFICACIÓ DEL TERRITORI: 
 
ATÈS que la Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 26 de juliol de 2007 
prengué, entre d’altres, els acords següents: 

 
Primer.- APROVAR INICIALMENT la modificació puntual del Pla Parcial del 
Sector U per a l’assignació de nous usos en l’esmentat sector. 
 
Segon.- SOTMETRE  a informació pública l’expedient, durant el termini d’un mes, 
mitjançant la inserció d’edictes en el Butlletí Oficial de la Província, en el 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.- SOL·LICITAR informe a la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Barcelona. 
 

ATÈS que l’expedient s’ha sotmès a informació pública durant el període comprès entre 
els dies 12 de setembre i 18 d’octubre de 2007, segons anuncis publicats en el diari 
AVUI de data 10 de setembre de 2007, en el Butlletí Oficial de la Província núm. 219, 
en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 4969, de dates 12 i 17 de 
setembre de 2007 i en el tauler d’anuncis de la Corporació, no havent-se presentat 
durant l’esmentat període cap al·legació.  
 
VIST l’informe favorable emès per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona en sessió 
celebrada el dia 18 d’octubre de 2007. 
 
DE CONFORMITAT amb el que disposa l’article 83 i 94 del Decret Legislatiu 1/2005, 
de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d‘urbanisme de Catalunya, 
article 23 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
d’urbanisme, i article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
 
ATÈS que per resolució del conseller de Política Territorial i Obres Públiques, de 4 de 
març de 2005, es va reconèixer a l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, a l’empara 
de la Disposició Transitòria Tercera de la Llei 10/2004, de 24 de desembre, de 
modificació de la Llei 2/2002, de 14 de març, d’urbanisme, per al foment de l’habitatge 
assequible, de la sostenibilitat territorial i de l’autonomia local, la competència per a 
l’aprovació definitiva dels plans urbanístics derivats a què fa referència l’article 79.1 de 
la Llei 2/2002, en la redacció donada per la Llei 10/2004. 
 
AQUESTA  àrea de Planificació del Territori proposa al Ple de la Corporació l’adopció 
dels següents 
 
ACORDS: 
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Primer.- APROVAR definitivament la modificació puntual del Pla Parcial del Sector U 
per a l’assignació de nous usos en l’esmentat sector, tenint en compte l’informe 
favorable emès per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona, en sessió celebrada el dia 
18 d’octubre de 2007. 
 
Segon.- TRAMETRE a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona la 
documentació administrativa i tècnica completa, als efectes d’informació, coordinació i 
arxivament, de conformitat amb el que disposa l’article 86 del Decret Legislatiu 
1/2005. 
 
Tercer.- DISPOSAR la publicació del present acord, juntament amb les normes 
urbanístiques modificades del Pla Parcial del sector U, en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya, als efectes d’executivitat i obligatorietat del planejament. 
 
El Senyor ALCALDE pregunta als senyors regidors si desitgen realitzar alguna 
intervenció al respecte. No produint-se’n cap, el Senyor ALCALDE dóna pas a la 
votació. 
 
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per catorze vots a favor dels regidors 
dels grups municipals CiU, PSC-PM i PP, dos vots en contra dels regidors del grup 
municipal ERC-EV-AM, i per tant, amb el quòrum legal. 
 
 
14.- APROVAR DEFINITIVAMENT L'ESTUDI DE DETALL PER A LA 
REORDENACIÓ DE VOLUMS A LES ILLES 3 I 5 DEL PLA PARCIAL DEL 
SECTOR U,  DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS.- El senyor SECRETARI dóna 
lectura de la part dispositiva de la següent proposta de l’ÀREA DE PLANIFICACIÓ 
DEL TERRITORI:  
 
ATÈS que la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, en 
sessió celebrada el dia 13 de setembre de 2007, va adoptar els  acords següents: 
 

“Primer.- APROVAR INICIALMENT l’estudi de detall per a la reordenació de 
volums a les illes 3 i 5 del Pla Parcial del Sector U. 
 
Segon.- SOTMETRE a informació pública l’expedient, que es diligenciarà pel 
Secretari de la Corporació, mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la 
Província, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el diari de més 
difusió, i INSERIR-LOS al tauler d’anuncis de la Corporació, durant el termini de 
20 dies, a efectes de poder ésser examinat i formular pels interessats les 
al·legacions pertinents. 
 
Tercer.- NOTIFICAR aquests acords als propietaris afectats.” 
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ATÈS que l’expedient ha estat sotmès a informació pública mitjançant edictes publicats 
en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 236 de 2 d’octubre de 2007, en 
el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 4984 de 9 d’octubre de 2007, en el 
diari AVUI de 3 d’octubre de 2007 i en el tauler d’edictes de la Corporació. Així 
mateix, s’han practicat notificacions individuals als interessats, no havent-se presentat 
durant l’esmentat període cap al·legació.  
 
ATÈS el que disposen la lletra j de l’apartat 1 de l’article 21 i la lletra c de l’apartat 2 de 
l’article 22 de la Llei de l’Estat 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local i la 
disposició transitòria novena del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme. 
 
AQUESTA ÀREA DE PLANIFICACIÓ DEL TERRITORI proposa al Ple de 
l’Ajuntament l’adopció dels següents  
 
ACORDS: 
 
Primer.- APROVAR DEFINITIVAMENT l’estudi de detall per a la reordenació de 
volums a les illes 3 i 5 del Pla Parcial del Sector U.  

 
Segon.- PUBLICAR els presents acords en el Butlletí Oficial de la Província, al tauler 
d'anuncis de l'Ajuntament i en un dels diaris de major circulació de la província. 
 
Tercer.- TRAMETRE a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona un exemplar 
de l’Estudi de Detall i còpia de l’expedient administratiu, per tal de donar compliment 
al que disposa la disposició transitòria novena del Decret Legislatiu 1/2005. 
 
El Senyor ALCALDE pregunta als senyors regidors si desitgen realitzar alguna 
intervenció al respecte. No produint-se’n cap, dóna pas a la votació. 
 
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per unanimitat dels setze membres 
assistents, sobre els disset que de dret i de fet componen la Corporació, i per tant, amb 
el quòrum legal. 
 
 
15.- APROVAR DEFINITIVAMENT LA MODIFICACIÓ DE LES 
ORDENANCES FISCALS PER A L'EXERCICI 2008.- El senyor SECRETARI 
llegeix la part dispositiva de la següent proposta de l’ÀREA D’HISENDA I RÈGIM 
INTERIOR: 
 
ATÈS que el Ple en sessió celebrada el dia 27 de setembre de 2007, aprovà la 
modificació de les ordenances fiscals vigents, per a la seva entrada en vigor a primer de 
gener de 2008.  
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ATÈS que l’esmentat acord fou exposat al públic de conformitat amb el que disposa 
l’article 17 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, mitjançant la seva inserció en el 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona número 237 de data de 3 d’octubre de 
2007, per tal que els interessats puguin examinar l’expedient i formular les reclamacions 
que estimin oportunes.  
 
ATÈS que durant l’esmentat termini s’ha presentat el següent escrit: 
 

- Escrit amb NRE 10544 i data de 24 d’octubre de 2007, presentat per part del 
Senyora ROSA MARIA ISIDRO ORTEGA, en qualitat de Presidenta, actuant 
en representació de l’ASSOCIACIÓ DE BOTIGUERS, COMERCIANTS I 
PROFESSIONALS DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS, mitjançant el qual 
es proposa una modificació en la bonificació de la taxa per recollida 
d’escombraries.  

 
ATÈS que s’ha detectat una omissió en el quadre de tarifes de l’ordenança fiscal 
número 10 reguladora de la Taxa per la prestació dels serveis d’intervenció integral de 
l’administració municipal en les activitats i instal·lacions, doncs s’havien obviat les 
instal·lacions de conills en l’epígraf 3.4 de les activitats incloses en l’Annex II.1. 
 
VIST l’informe de Secretaria. 
 
VISTA la memòria relativa a les al·legacions presentades.  
 
D'ACORD amb allò que estableix l'article 17.3 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, a 
l’Ajuntament en Ple proposo l'adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- ESTIMAR les al·legacions presentades per part del Senyora ROSA MARIA 
ISIDRO ORTEGA, en qualitat de Presidenta, actuant en representació de 
l’ASSOCIACIÓ DE BOTIGUERS, COMERCIANTS I PROFESSIONALS DE LES 
FRANQUESES DEL VALLÈS contra l’acord de modificació de les Ordenances Fiscals 
per a l’exercici 2008, aprovat provisionalment pel Ple de data de 27 de setembre de 
2007, de conformitat amb la memòria emesa.  
 
Segon.- APROVAR DEFINITIVAMENT la modificació amb efectes de primer de gener 
de 2008, de les Ordenances Fiscals que a continuació es relacionen amb el contingut 
que figura en l’annex que forma part del present acord: 

 
OF 2. Impost sobre activitats econòmiques  
OF 3. Impost sobre vehicles de tracció mecànica 
OF 6. Taxa per serveis administratius 
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OF 7. Taxa per llicències d’auto-taxis i altres vehicles de lloguer 
OF 8. Taxa per serveis especials d’espectacles o transports 
OF 9. Taxa per serveis urbanístics 
OF 10. Taxa per la prestació dels serveis d’intervenció integral de 
l’administració municipal en les activitats i instal·lacions 
OF 11. Taxa de cementiris municipals 
OF 12. Taxes per recollida, tractament i eliminació d’escombraries i altres 
residus sòlids urbans 
OF 13. Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres  
OF 14. Taxa per retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament 
o abusivament a la via pública 
OF 16. Taxa per la prestació del servei de proveïment d’aigua potable 
OF 18. Taxa per ocupacions del subsòl, el sòl i la volada de la via pública 
OF 19. Taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor 
d’empreses explotadores de serveis de subministraments d’interès general. 
OF 21. Taxa per obertura de sondatges o rases en terrenys d’ús públic i 
qualsevol remoguda en la via pública del paviment o de les voreres 
OF 22. Taxa per ocupació de terrenys d’ús públic amb mercaderies, materials 
de construcció, runes, tanques, puntals, estintols, bastides i altres 
instal·lacions anàlogues 
OF 23. Taxa per entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves de 
la via pública per a aparcament, o càrrega i descàrrega de mercaderies de 
qualsevol mena 
OF 24. Taxa per l’ocupació de la via pública amb taules i cadires amb 
finalitat lucrativa 
OF 25. Taxa per la instal·lació de quioscs a la via pública 
OF 26. Taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o 
atraccions situats en terrenys d’ús públic i indústries al carrer, ambulants o de 
rodatge cinematogràfic 
OF 27. Taxa per la prestació de serveis a l’Escola Municipal de Música.  
OF 30. Preus públics per la prestació del servei municipal de llar d’infants 
OF 31. Taxa per la instal·lació d’anuncis que ocupen el domini públic local 
Altres modificacions de preus públics regulats per l’Ordenança núm. 17 
reguladora dels preus públics. 

 
Tercer.- PROCEDIR A LA SEVA PUBLICACIÓ en el Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona, de conformitat amb el que preveu l’article 17.4 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. 
 
La PRESIDÈNCIA obre el torn d’intervencions. 
 
Pren la paraula el regidor del grup municipal PSC-PM, senyor JUAN ANTONIO 
MARÍN i exposa: el nostre vot serà no, com en l’últim Ple del dia 27. Les raons són les 
mateixes en quant a Ordenances Fiscals, doncs pensem que ens estem movent a la 
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banda mitja-alta i els serveis que estem rebent els ciutadans, amb els nostres impostos, 
són notablement deficitaris. Ens ha cridat l’atenció l’augment de més del doble de l’IPC 
en quant a les quotes de les escoles bressol. Se’ns va comentar el perquè però, una 
vegada ens ho van dir, encara ho vam entendre menys. Pensem que s’està fent una 
autèntica enginyeria imaginativa, per posar-li un títol, amb els horaris per primar els 
interessos de l’empresa, amb el perjudici lògic de tots els pares i mares. Pensem que 
l’ajuntament està per vetllar els interessos dels ciutadans, i no per quadrar el compte de 
resultats de l’empresa que porta, en aquests moments, la guarderia. Pensem que això és 
una conseqüència de la política de privatització que ha dut a terme aquest ajuntament. 
També voldria acabar comentant que estem encantats en què s’hagi recollit la proposta 
que vam fer els socialistes en el nostre programa, referent a la utilització de la 
deixalleria, primant el seu ús.    
 
Tot seguit, pren la paraula la regidora del grup municipal ERC-EV-AM, senyora Ma 
TERESA BUIGUES i manifesta: jo començaré per on ha acabat el company. Ens 
sembla molt oportú que es fomenti la deixalleria i que es faci servir. Per tant, aquest 
tema el saludem. Amb el tema de les ordenances, en general, tret l’exemple que posava 
el company, en quant a les escoles bressol, amb el tema general hi estem d’acord. El 
tema de les escoles bressol, el que lamentem és que per unes coses es demani als pobles 
del voltant, quina política econòmica tenen i, per altres, no. I després no s’apliquin en el 
rebut final tots els extres que hi ha, que en altres llocs potser no són extres. Per tant, en 
aquest sentit, no hi estem d’acord, amb aquest 7,5 d’augment a les llars d’infants. I, 
després, sobretot el tema que ens preocupa i que ens portarà a votar en contra, és el tema 
de les deixalles. És una disbauxa en quant a servei i una “sangria” econòmica per aquest 
municipi. I, per tant, entenem que no podem votar a favor quan hi ha aquest tema que és 
prou preocupant i que, amb el temps que portem, s’ha demostrat que econòmicament és 
un desastre i com a servei als ciutadans, deixa molt que desitjar.  
 
Respon la regidora de l’ÀREA D’EDUCACIÓ I JOVENTUT, senyora NÚRIA 
CLAVERIA i manifesta: en primer lloc, els hi voldria comentar, com ja s’ha dit abans, 
que el senyor Ferran Jiménez, regidor d’Hisenda, s’ha hagut  d’absentar perquè no es 
trobava bé, està malalt i, per tant, en aquesta ocasió, comentaré jo el tema de les taxes 
fiscals i altres punts que li corresponien a ell, com a anterior regidora d’Hisenda. Com ja 
s’ha comentat, s’ha acceptat una al·legació de l’Associació de Comerciants de les 
Franqueses i s’ha entès que era raonable ampliar la bonificació del 10 al 12 per 100 amb 
la utilització de la deixalleria. És cert, com comentava la senyora Teresa Buigues, que 
hem apostat perquè la utilització de la deixalleria i la racionalització del desfer-se’n de 
la deixalla sigui premiada i esperem que en futurs exercicis puguem seguir fent el 
mateix, o fins i tot millor. D’altra banda, voldria comentar que respecte els preus públics 
de les escoles bressol, com fem amb totes les altres taxes, i vostès, sobretot senyora 
Buigues, en té experiència perquè tots els anys s’ha fet així, cada vegada que anem a 
marcar o fixar les taxes municipals, ens fixem, perquè busquem aquesta informació, en 
tots els municipis del voltant de característiques similars. Exactament el mateix hem fet 
amb el tema de les llars d’infants. L’altre dia, precisament, a la Junta de Govern del 
Patronat Municipal de Cultura, ja li vaig intentar explicar, senyor Marín, lamento no 
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haver-ho explicat prou clar perquè m’entengués. Sempre hem estat a la franja molt 
baixa d’aquests preus del conjunt de les escoles dels pobles del voltant de les 
Franqueses, d’iguals característiques. Però és que, a més, resulta que el servei que estem 
donant a través de les nostres llars infantils és superior en número d’hores de dedicació, 
concretament, dues hores diàries més que les altres escoles. Per tant, ens ha semblat 
adequat equilibrar aquests preus perquè quedin justament en el mateix equilibri. 
Nosaltres el que sempre ens hem plantejat en el tema de les llars d’infants ha estat donar 
un bon servei als pares, que en aquests moments, excepte que vostès tinguin una 
informació en contra que jo desconegui, és excepcional. Les famílies que utilitzen 
aquest servei estan contents. I per què estan contents? Perquè se’ls hi dóna un bon 
servei però, sobretot, també, perquè hi ha un ampli horari de disposició que els hi 
flexibilitza molt poder tenir les criatures en bones mans.  
 
La regidora senyora BUIGUES diu: nosaltres entenem que hi ha temes en què s’ha de 
ser molt curós. Portar un nen a una llar d’infants no és un luxe, és una necessitat pel nen 
i pels pares. En el seu moment, en aquest municipi, es van marcar unes condicions que 
haurien de regir, entre altres coses, els preus públics d’aquestes llars d’infants. I amb 
aquests condicions, se’n van fer càrrec les empreses privades que avui les estan fent 
funcionar i, efectivament, bé. Però ja tenien unes condicions sobre les que es van posar 
d’acord i van acceptar fer-se’n càrrec. Aleshores, no es pot acceptar que no funcionessin 
bé perquè no es pugen els preus. Això és inacceptable. Però funcionen bé. El que no es 
pot acceptar és que, per exemple, a l’hora de marcar criteris salarials, no es té en compte 
què cobren els pobles veïns. A l’hora de marcar criteris de plantilla d’un determinat 
servei, doncs potser tampoc es tenen en compte els criteris de plantilla dels pobles del 
voltant. Ara, a l’hora de marcar criteris de preus per als nens fins a tres anys, tenint en 
compte que en tot cas el benefici no vindria a parar a l’ajuntament sinó que va a mans 
privades, doncs carregar això sobre els pares, ens sembla que no és una bona política de 
cara, bàsicament, a que els pares puguin treballar tranquils i no sigui cada vegada més 
gravós i la nostra població creixi. No es tracta de què hi hagi un 7,5 que vindrà a 
l’ajuntament, que també seria discutible, però que vindrà a l’ajuntament per fer o donar 
altres serveis. És un 7,5 que va a mans privades per benefici privat i que pagaran els 
pares i les mares, normalment mileuristes, que viuen al poble de les Franqueses. No hi 
podem estar d’acord. 
 
La regidora senyora CLAVERIA replica: senyora Buigues, precisament perquè s’han 
tingut sempre en compte els criteris, tant de nombre de personal com de retribució al 
personal, d’altres llars d’infants de municipis, precisament per això i perquè s’ha volgut 
equiparar. M’ho ha comentat abans. Precisament perquè s’ha volgut tenir en compte 
això, i perquè el mercat ho demanda, perquè precisament amb l’aplicació de la sisena 
hora, vostè sap perfectament que hi ha hagut una davallada de personal especialitzat i 
qualificat  per atendre les llars d’infants, aquest centre ha hagut d’aplicar aquests criteris 
que hi ha a totes les rodalies per tenir el personal necessari. És més, no el personal 
necessari que potser hi ha escoles dels municipis del voltant, no potser, sinó segur, 
perquè ho coneixem, que funcionen amb una educadora per aula, sinó aquí, precisament 
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perquè estem tractant amb nens molt petits, es treballa amb un número molt superior 
d’educadors i educadores per aula.   
 
Finalitzades les intervencions, la PRESIDÈNCIA dóna pas a la votació. 
 
SOTMESA a votació la proposta, obté vuit vots a favor dels regidors dels grups 
municipals CiU i PP i vuit vots en contra dels regidors dels grups municipals PSC-PM i 
ERC-EV-AM. Repetida la votació, obté vuit vots a favor dels regidors dels grups 
municipals CiU i PP i vuit vots en contra dels regidors dels grups municipals PSC-PM i 
ERC-EV-AM, sent aprovada amb el vot de qualitat de l’Alcalde. 
 
 
16.- APROVAR INICIALMENT L'EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE 
CRÈDITS DEL PRESSUPOST GENERAL DE L'AJUNTAMENT NÚM. 2/2007.- 
El senyor SECRETARI dóna lectura de la part dispositiva de la següent proposta de 
l’ÀREA D’HISENDA I RÈGIM INTERIOR: 
 
VISTA la necessitat de dotar determinades partides pressupostàries per tal de 
comptabilitzar adequadament despeses de caràcter específic i determinat que no poden 
demorar-se a exercicis ulteriors, i per a les quals tot i existir en l'estat de despeses de 
2007 consignacions específiques, aquestes es preveuen insuficients, així com la dotació 
de partides en aplicació del romanent de tresoreria de l’exercici 2007.  
 
VISTA la memòria que s'ha incorporat a l'expedient de modificació de crèdits 2/2007, 
per habilitació de suplement de crèdit, crèdit extraordinari i generació de crèdit. 
 
VIST l'informe d'Intervenció. 
 
VIST l’informe de Secretaria. 
 
D'ACORD amb allò que estableix l'article 177 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, i 
l'article 37.3 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el capítol 
primer del títol vuitè del precitat Text Refós, a l’Ajuntament en Ple proposo l'adopció 
dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- APROVAR inicialment l'expedient de modificació de crèdits del Pressupost de 
l’Ajuntament de 2007, núm. 2/2007, per habilitació de suplements de crèdit, crèdit 
extraordinaris i generacions de crèdit, segons el detall que figura en la relació que 
s'uneix al present acord. 
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Segon.- EXPOSAR al públic l'esmentat expedient per un termini de quinze dies hàbils, 
mitjançant la seva publicació en el BOP. Cas de no presentar-se reclamacions durant 
el període d'exposició al públic, l'expedient s'entendrà aprovat definitivament. 
 
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: votarem que no en aquest punt, com pensàvem fer-ho en el següent, si és que 
es celebra, per un motiu molt evident: no volem participar en aquesta política de manca 
de planificació que jo diria que és una mica anar, en castellà diuen “a salto de mata”, 
perquè vostès es posen a fer un Centre Cultural i resulta que l’anualitat no estava 
prevista. Ara sort que sobren calers perquè s’han de treure els que sobren d’un altre lloc 
per posar-los aquí. És igual. És una política de fets consumats i ens sembla que no és 
com s’han de preveure les coses, això ja havia d’estar inclòs en el pressupost, des d’un 
bon inici. Hi ha més temes, però si es celebra el punt següent, ja ho comentarem.  
 
Tot seguit, pren la paraula la regidora del grup municipal ERC-EV-AM, senyora Ma 
TERESA BUIGUES i exposa: som conscients que una modificació de crèdit és un fet 
normal i corrent, dintre de les diferents administracions. Però volem remarcar que és el 
tercer cop que es planteja aquest tema aquí. I ens sobta que en una modificació de crèdit 
apareguin temes tant sorprenents. Es suposa que seria per coses que venen apareixent, 
que no s’han pressupostat, però és que en aquesta modificació de crèdit apareixen 
retornar de diners que s’han cobrat indegudament, dos-cents mil euros, em sembla, que 
m’agradaria saber de què; temes com l’enllumenat; riera Carbonell; retribucions 
bàsiques funcionaris; seguretat social... La llista és bastant més llarga, aquesta 
modificació és de més de tres milions i mig d’euros. No l’entenem i, evidentment, no hi 
votarem a favor.   
 
Respon la regidora de l’ÀREA D’EDUCACIÓ I JOVENTUT, senyora NÚRIA 
CLAVERIA i manifesta: com molt bé han dit vostès, les modificacions de crèdit són 
pràctica habitual en tots els ajuntaments i s’utilitzen precisament per anar modificant 
aquelles coses que, en principi, estaven previstes però no suficientment o per canvis que 
s’hagin pogut produir. En aquestes modificacions de crèdit, s’hi apliquen: el romanent 
de tresoreria de l’exercici anterior que, per cert, va ser molt important, d’un milió sis-
cents seixanta-sis mil euros, les subvencions no previstes i rebudes, i majors ingressos. 
Hi ha un gruix d’aquestes minoracions i suplements de crèdit que van a partides del 
capítol 1 de personal, que venen donades bàsicament per baixes d’enfermetat, en el cas 
de la policia, com saben vostès, hi ha hagut baixes una darrera de l’altra, etc. I amb 
altres partides més importants com poden ser aquests dos-cents mil euros que vostè 
demanava, que és de devolució d’ingressos indeguts que no és res més que complir amb 
una sentència, que és per llei, això és l’expedient de Santa Digna. Aleshores, aquí s’ha 
aplicat això i s’ha donat compliment a una sentència rebuda que és respecte l’adquisició 
de terrenys per a la zona esportiva de Corró d’Amunt. Aleshores, com sempre, no crec 
que hi hagi cap qüestió estranya a comentar. Si hi fos  potser ho haurien de parlar amb 
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el senyor Jiménez quan estigui més bé. Jo procuro explica’ls-hi, com ja els hi havia 
explicat en altres situacions anteriors, que es tracta d’una pràctica molt habitual i que 
queda ben reflectida. No obstant, o amb el senyor Jiménez o mitjançant l’expedient, 
com saben, això és una aprovació inicial i, per tant, estarà uns dies exposat al públic.   
 
El regidor senyor RIBALTA diu: continua sense respondre la meva pregunta. Com és 
que una cosa que havia d’estar tan prevista, com és una anualitat d’un pagament, que 
correspon al 2007... Sí, digui-m’ho perquè... 
 
El senyor INTERVENTOR manifesta: estava previst en el pressupost inicial. Ara es fa 
una ampliació perquè hi ha molt romanent i l’estem aplicant, però estava previst. 
 
El regidor senyor RIBALTA diu: d’acord, no l’havia vist en l’altre. 
 
La regidora senyora BUIGUES manifesta: sé que no és el tema de discussió, però és 
que ha sortit, tantes baixes a la policia, pregunto: hi ha algun problema amb la policia? 
 
La regidora senyora CLAVERIA respon: suposo que n’hi ha uns quants que estan 
malalts, i deu ser contagiós. 
 
Finalitzades les intervencions, el Senyor ALCALDE dóna pas a la votació. 
 
SOTMESA a votació la proposta, obté vuit vots a favor dels regidors dels grups 
municipals CiU i PP i vuit vots en contra dels regidors dels grups municipals PSC-PM i 
ERC-EV-AM. Repetida la votació, obté vuit vots a favor dels regidors dels grups 
municipals CiU i PP i vuit vots en contra dels regidors dels grups municipals PSC-PM i 
ERC-EV-AM, sent aprovada amb el vot de qualitat de l’Alcalde. 
 
 
17.- APROVAR INICIALMENT EL PRESSUPOST GENERAL DE LA 
CORPORACIÓ PER A L'EXERCICI 2008.- 
 
El Senyor ALCALDE comunica que aquest punt es deixa sobre la taula. 
 
18.- NOMENAR MEMBRES DEL CONSELL DEL POBLE DE CORRÓ 
D'AMUNT.- El senyor SECRETARI dóna lectura de la part dispositiva de la següent 
proposta de l’ALCALDIA: 
 
ATÈS que el Ple de l’Ajuntament, en sessió de 27 de setembre de 2007, prengué, entre 
d’altres, els acords següents: 
 

“Primer.- NOMENAR com a membres integrants del Consell del Poble de Corró 
d’Amunt, en qualitat de vocals i en representació de les respectives entitats, a les 
següents persones:  
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- Ma. ANGELS POU AGUÀS, en representació de l’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS 
de CORRÓ D’AMUNT.  

   
- CONXITA SOLDEVILA BARTOLÍ, en representació del GRUP DE 

TEATRE BOINA.  
 

- JOSEP MAURI PEY, en representació del CLUB PETANCA DE CORRÓ 
D’AMUNT.  

 
- RAFAEL MOYANO COLLADO, en representació de l’US DE CORRÓ 

D’AMUNT.  
 

- DOMÈNECH PERICAS COLOMÉ, en representació del CLUB CICLISTA 
DE CORRÓ D’AMUNT. 

 
- ANTONI RIERA CORTÈS, en representació dels VEÏNS/NES DE CORRÓ 

D’AMUNT.   
 

- ANGEL PROFITOS MARTÍ, en representació dels VEÏNS/NES DE CORRÓ 
D’AMUNT.  

 
Segon.- NOTIFICAR aquests acords a les persones interessades.” 

 
TENINT EN COMPTE que el Consell del Poble de Corró d’Amunt, en sessió de 29 
d’octubre de 2007, prengué, entre d’altres, els acords següents: 
 

“Primer.- PROPOSAR AL PLE MUNICIPAL el nomenament del senyor Rector 
JOSEP CARDÚS i GRAU com a representant de l’entitat de la PARRÒQUIA DE 
SANT MAMET DE CORRÓ D’AMUNT membre del consell del poble. 
 
Segon.- PROPOSAR AL PLE MUNICIPAL el nomenament de la nova composició 
del consell del poble, que és la següent:  
 
REPRESENTANTS DE  LES ASSOCIACIONS: 
 

 GRUP DE TEATRE BOINA: Sra. Conxita Soldevila 
 CLUB CICLISTA CORRÓ D’AMUNT: Sr. Domènec Pericas 
 CLUB DE FÚTBOL: Sr. Rafael Moyano 
 CLUB PETANCA CORRÓ D’AMUNT: Sr. Josep Mauri 
 ASSOCIACIÓ DE VEÏNS SANT MAMET: Sra. Maria Àngels Pou 
 PARROQUIA DE SANT MAMET DE CORRÓ D’AMUNT: el senyor rector 

Josep Cardús i Grau 
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REPRESENTANTS DELS VEÏNS 
 

 SR. ANGEL PROFITÓS” 
 
AQUESTA Alcaldia proposa al Ple de l’Ajuntament, l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- NOMENAR com a membres integrants del Consell del Poble de Corró 
d’Amunt, en qualitat de vocals i en representació de les respectives entitats, a les 
següents persones:  
 

- Ma. ANGELS POU AGUÀS, en representació de l’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS 
DE SANT MAMET DE CORRÓ D’AMUNT.  

   
- CONXITA SOLDEVILA BARTOLÍ, en representació del GRUP DE 

TEATRE BOINA.  
 

- JOSEP MAURI PEY, en representació del CLUB PETANCA DE CORRÓ 
D’AMUNT.  

 
- RAFAEL MOYANO COLLADO, en representació del CLUB DE FUTBOL 

DE CORRÓ D’AMUNT.  
 

- DOMÈNEC PERICAS COLOMÉ, en representació del CLUB CICLISTA 
DE CORRÓ D’AMUNT. 

 
-   JOSEP CARDÚS GRAU, en representació de la PARRÒQUIA DE SANT 

MAMET DE CORRÓ D’AMUNT. 
 
- ÀNGEL PROFITÓS MARTÍ, en representació dels VEÏNS/NES DE CORRÓ 

D’AMUNT.  
 
Segon.- NOTIFICAR aquests acords a les persones interessades. 
 
La PRESIDÈNCIA obre el torn d’intervencions. 
 
Pren la paraula el regidor del grup municipal PSC-PM, senyor JOSEP RANDOS i 
manifesta: en aquest punt, volíem votar a favor però les formes vostres no ens deixen, i 
votarem que no. M’explico, votarem que no perquè estem d’acord en què entri el 
mossèn al Consell, però no creiem que s’hagi de denegar el dret a què entri una altra 
participació dels ciutadans. El Consell del Poble està organitzat en terços i vostès volen 
eliminar un dels dos, perquè entri el mossèn. Creiem que és una maniobra de 
manipulació per interessos polítics, si vostès tinguessin una voluntat democràtica, es 
podria modificar els estatuts. Això és manca d’esperit democràtic, no s’escolten a la 
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gent del poble, com vaig veure al Consell, que la meitat van marxar, i feu el que us 
interessa políticament.  
 
Tot seguit, pren la paraula la regidora del grup municipal ERC-EV-AM, senyora Ma 
TERESA BUIGUES i exposa: fa un moment quan hem començat aquest Ple, hem 
signat l’acta del Ple anterior. Per tant, jo els hi demanaria que anessin a la pàgina 4, a la 
intervenció que en aquell moment va fer el senyor Alcalde, contestant-me a mi, 
concretament. I em diu: “li diré que equilibrada ho és perquè és a terços... no hi poden 
cabre tots els que hi volen entrar. Però això és representatiu. I el que sí que s’ha de fer 
després, això ja s’ha fet als Patronats i es fa a altres llocs, és que dintre de l’òrgan es 
facin les votacions pertinents per escollir qui representa les altres entitats, o que hi hagi 
entitats que tinguin veu però sense vot...” i continua dient, en la seva intervenció del Ple 
anterior, que la representació ha de ser proporcional i que “la representativitat de les 
entitats s’acabi escollint entre elles”. Jo el que veig, tal i com ha anat tot, perquè això ho 
fèiem un dijous, va sortir per unanimitat, es sabia que hi havia la petició de la parròquia 
per formar part, perquè així ho va manifestar el President delegat, igual que va 
manifestar que el convidaria amb veu però sense vot i, curiosament, m’ha estranyat que 
la instància de la parròquia no consti a l’expedient. El dilluns següent, és a dir, quatre 
dies després, hi ha una proposta al Consell del Poble, a la interna, que no té res a veure 
amb el que s’havia aprovat aquí quatre dies abans i que havíem aprovat per unanimitat. 
Jo no sé si vostè té problemes amb els seus regidors, que vostè intervé d’una manera 
ponderada i, a darrera, es fa el que es vol, que és diametralment oposat al que s’ha 
aprovat aquí i vostè ha manifestat, però el tema és que a Corró d’Amunt es va fer una 
proposta que es podria qualificar, bé, no la qualifico. En tot cas, penso que els acords 
que es prenen aquí s’han de respectar i si és, com se m’ha dit, que l’altra persona que ha 
quedat fora com a representant dels veïns era simpatitzant d’Esquerra Republicana o no 
sé què havia afirmat, jo demanaria al senyor Colomé quina por li pot fer, davant de deu 
representants, aquesta regidora i dos veïns, un evidentment sí i l’altre sembla que va 
afirmar alguna cosa a favor d’Esquerra Republicana. En tot cas, el que demanaria és que 
respectessin... No ve d’un minut, estem discutint vint punts... Doncs a la segona 
continuaré.  
 
A continuació, el Senyor ALCALDE manifesta: deixi’m intervenir perquè m’ha 
interpel·lat a mi directament, més que res per centrar el debat i, després, ja deixaré 
intervenir al senyor Colomé que és el President del Consell del Poble. Sàpiga, més que 
res per deixar-ho clar, que l’únic que fem en aquest punt és traslladar o rectificar un 
acord del Consell del Poble de Corró d’Amunt, no fem res més. Les meves paraules, 
que vostè ha llegit, són correctes, però no es tracta d’això. L’únic que fem avui en el Ple 
és portar a aprovació o ratificació, perquè aquest és un tema que pot agafar com vulgui, 
un acord que ara l’estava llegint, signat per la secretària del Consell del Poble, la qual 
m’envia una certificació d’un acord pres al Consell del Poble de Corró d’Amunt. Jo dic 
el que dic però davant d’aquest acord i d’una qüestió plenària, que em certifiquen que 
han aprovat això, l’ajuntament ho porta a aprovació. No és un tema de formes ni de 
fons, no sé què ha dit vostè si de formes o de fons, és de tràmit. Hi ha un òrgan 
competent, el Consell del Poble, que ha tingut una votació, han tingut un acord i ens el 
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traslladen. L’únic que fem és acceptar-ho. Això és un acord, quan hi ha un acord, vol dir 
que hi ha una votació i s’ha fet en plenari. La secretària trasllada un certificat on es diu 
que això és un acord pres en una sessió. Més democràtic que això.. És una certificació. 
No em digui que això no és veritat. Només fem una ratificació d’un acord fet en una 
sessió plenària i és democràtica, és una sessió en la qual hi havia tota la gent. No fem 
res més. No és veritat el que vostè diu, per tant, no és un tema de formes sinó que és un 
tema de ratificació d’un òrgan creat per l’ajuntament. El dolent seria que ens enviessin 
un acord i els hi diguéssim que no, que no és democràtic. Aclarides les meves paraules, 
passaria la paraula al president del Consell. Jo li he aclarit les meves paraules.  
 
Acte seguit, pren la paraula el regidor de l’ÀREA DE CULTURA, senyor FRANCESC 
COLOMÉ i manifesta: .. consideració, però a vegades també té dret a equivocar-se, i ho 
dic així mateix. Jo crec que sí, és una opinió personal meva. Enlloc dels estatuts 
originals posa que han de ser a terços. No dic reglaments interns, dic estatuts. Enlloc ho 
diu. I un dels fets que a mi em sorprèn és que Esquerra Republicana, fa quatre anys, va 
fer el mateix. Escolteu-me, va fer exactament el mateix. Aleshores, Esquerra 
Republicana va dir no aplicaré terços i no va aplicar terços, no els va aplicar. Va enviar 
una carta a tots els veïns i abans de nomenar el representant dels veïns, recordeu que són 
deu membres, i els terços serien tres, com a mínim. Diu: Andreu Montañés, President, 
juliol de 2003. Ara cal constituir la totalitat del Consell, hi ha d’haver una representació 
de les entitats del poble i dos representants dels veïns. Per què dos? Dos representants 
dels veïns. Automàticament, celebra una sessió plenària i se’n presenten quatre veïns i 
es fa una votació. Hi ha un acord del president del Consell del Poble que diu: de les 
trenta-una persones assistents, se’n van presentar com a candidats quatre, ell oblida els 
terços i diu: s’ha triat el senyor Rafael Moyano i a la senyora Elisabeth Vila i queden, 
com a suplents, el senyor Antoni Riera i el senyor Jordi Parera. Per tant, Esquerra 
Republicana és el primer que no ho aplica. Acte seguit, passem a aprovació del Ple i 
veureu que hi ha tres representants polítics aprovats, cinc de les entitats, Ma Àngels 
Pou, Conxita Soldevila, Josep Mauri, David Garrido, Domènec Pericas i els dos estriats, 
aquí no hi ha terços. Aleshores, el Consell del Poble pren l’acord democràtic, i el carnet 
de Convergència només el tenim la Rosa i jo, pren democràticament que hi ha una 
entitat del municipi que se li ha obviat i que hi pot tenir cabuda, i això és el que passo a 
votació al Consell. I el Consell ho aprova per majoria absoluta. I avui és el que portem a 
ratificar, res més que això.  
 
Tot seguit, pren la paraula el regidor del grup municipal PSC-PM, senyor ESTEVE 
RIBALTA i manifesta: a veure que li entengui, senyor Colomé, vostè ens ve a dir que 
com fa quatre anys es va fer tan malament, jo ara ho faig igual de malament que es va 
fer quatre anys. 
 
El regidor senyor COLOMÉ replica: no, no es va fer malament. Es va seguir un criteri. 
Jo vaig votar a favor.  
 
El regidor senyor RIBALTA diu: primer està dient això perquè en els reglaments interns 
em sembla que sí que es parla de terços. A més, el primer problema que tenim és que hi 
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ha sis entitats i se’ls hi vol donar cabuda, em sembla molt bé, però això no ha d’anar en 
perjudici dels altres membres. Ja sé l’explicació que vostè té, que són persones properes 
a Esquerra Republicana. Aquesta és la que ha donat repetidament.  
 
La regidora senyora BUIGUES replica: a mi sí. Perdó, aquesta regidora té tanta 
credibilitat com aquest regidor. 
 
El regidor senyor RIBALTA diu: em sembla que hem de fer les coses bé, però d’una 
vegada. Si convé, modificar el reglament. Però em sembla que hi poden tenir cabuda les 
persones que hi poden tenir cabuda. Una possibilitat és que algunes entitats votin per 
delegació, agrupin el seu vot, és una possibilitat. És el propi Consell del Poble qui ha de 
decidir. El que no em sembla lògic ni raonable és que com fa quatre anys, no sé qui va 
rebutjar dos, ara jo també en rebutjo un altre i només hi ha un representat. No, em 
sembla que no és manera de fer les coses. Em sembla que és un tema que s’ha 
d’afrontar, s’ha d’afrontar bé perquè sinó estarem sempre igual, perquè d’aquí a quatre 
anys, vindrà un altre i, mira, com aquells ho van fer malament, jo hi torno.  
 
La regidora senyora BUIGUES manifesta: ....... posterior a aquelles assemblees, a on es 
parla de terços. Aquí hi ha l’acta que, evidentment, també va arribar a aquest 
ajuntament, però, curiosament, l’acta última ha arribat ràpidament a aquest Ple i això 
encara s’està esperant. I va ser aprovat per majoria, és a dir, hi ha uns estatuts aprovats 
per majoria, amb el vot afirmatiu del senyor Colomé, i l’acta a on es van recollir aquells 
estatuts. Jo no vull tornar, és a dir, fer molta més història de tot això, penso que les 
coses s’estan fent d’una determinada manera, per a mi, donat que hi ha tota aquesta 
documentació que mai s’ha aprovat en el Ple, però sí en el Ple de Corró d’Amunt. 
Només em quedaria una cosa per dir, faig una demanda als regidors del grup de govern 
perquè si van votar amb coherència a l’últim Ple per nomenar Consell del Poble a Corró 
d’Amunt, m’agradaria que avui votessin o s’abstinguessin a la petició de modificació 
perquè, sincerament, és cert que hi ha un acord pres, però també és cert que hi ha un 
altre acord pres modificat quatre dies després. I, en tot cas, penso, com he dit abans, no 
vull dir el que em sembla però sí que demano coherència a l’hora del vot.  
 
Tot seguit, el regidor senyor COLOMÉ diu: el motiu pel qual donem cabuda a les 
entitats és perquè les entitats, i així ho vam decidir al Consell del Poble, representen a 
un col·lectiu d’associats amb vincles o socis de Corró d’Amunt, i els ciutadans es 
representen a ells sols. Per tant, l’acord que hem pres en plenària i amb votació és que 
mentre hi puguem donar cabuda a les entitats, sempre i quan hi hagi alguna 
representació de la ciutadania, l’hi donarem. Això ho vam portar a votació, i es va 
aprovar per majoria absoluta i ja està. Aleshores, jo crec, però això és una opinió 
personal, que nosaltres hem de respectar que hi ha d’haver, i per a mi els terços es 
refereixen a això, hi ha d’haver representants polítics, hi ha d’haver representants de les 
entitats i hi ha d’haver representants dels ciutadans, atenent a la seva proporcionalitat. I 
atenent a la seva proporcionalitat, les entitats tenen proporcionalitat i implantació. Les 
entitats tenen més implantació que un ciutadà. El ciutadà es representa a ell mateix, si 
no passen coses rares. Les entitats representen a un col·lectiu de ciutadans. És això, i no 
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hi busqueu més. Hi ha hagut un acord democràtic del Consell del Poble, una majoria 
absoluta i jo us demanaria que l’acatéssim. 
 
La regidora senyora BUIGUES diu: a banda del que vostè pensi, hi ha el Reglament 
Orgànic Municipal que delimita quina ha de ser la representació, en el seu article 39. 
Per tant, no és el que vostè pensi sinó que és el que diuen les lleis i és el que es va 
aprovar anteriorment. 
 
El Senyor ALCALDE manifesta: senyors, jo només els hi dic quin és l’acord que es 
porta a votació. Sàpiguen que aquest és un acord que es adoptar en el plenari del 
Consell del Poble, que es va votar i es va acordar això. Ens ho traslladen a l’ajuntament 
perquè ho aprovem, no és exactament com vostè ho havia dit. A partir d’aquí, l’únic que 
es porta a aprovació és un acord que han pres al Consell del Poble i totes aquelles 
qüestions que estiguin, o no d’acord, vostès personalment, sobre això, jo els hi trasllado 
a què ho debatin a l’òrgan pertinent on es pren l’acord, no pas aquí. Tenint en compte 
que tot aquest debat que fan aquí, i que em sembla molt bé que tinguin aquesta opinió, 
en el seu òrgan pertinent, que ha fet el debat i ha fet l’aprovació, ho discuteixin allà. 
L’únic que fem nosaltres és ratificar l’acord que han pres al Consell del Poble, ni més ni 
menys. Em penso que més democràtic que això no hi ha res. A partir d’aquí, només 
assumim aquest acord.      
 
Finalitzades les intervencions, la PRESIDÈNCIA dóna pas a la votació. 
 
SOTMESA a votació la proposta, obté vuit vots a favor dels regidors dels grups 
municipals CiU i PP i vuit vots en contra dels regidors dels grups municipals PSC-PM i 
ERC-EV-AM. Repetida la votació, obté vuit vots a favor dels regidors dels grups 
municipals CiU i PP i vuit vots en contra dels regidors dels grups municipals PSC-PM i 
ERC-EV-AM, sent aprovada amb el vot de qualitat de l’Alcalde. 
 
 
19.- MOCIÓ RELATIVA A L'ESTAT DE LES INFRAESTRUCTURES A 
CATALUNYA.-  
 
El senyor SECRETARI explica: inicialment, s’havia presentat com a una moció 
d’Alcaldia però és una moció presentada pels grups municipals de Convergència i 
Unió i del Partit Popular. 
 
Intervé el regidor del grup municipal ERC-EV-AM, senyor FERRAN GONTÁN i diu: 
si és per presentar pels grups de Convergència i Unió i del Partit Popular, hauria 
d’anar al punt vint, o ja estem al punt vint? Quin dret tenen a presentar lliurement una 
moció, quan a nosaltres ens la col·loquen sempre al final? Una cosa és que la presenti 
Alcaldia o la Junta de Govern Local, i una altra cosa és que la presenti el grup 
municipal. Aquí ens saltem els procediments com volem i quan volem.  
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El Senyor ALCALDE manifesta: és la mateixa moció. L’únic que passa és que hi ha 
un encapçalament que varia, res més. Això és el de menys. No és així. Vostès si la 
volen presentar, la poden presentar. Senyor Secretari, faci lectura.  
 
El senyor SECRETARI dóna lectura de la part dispositiva de la següent MOCIÓ: 
 
ATÈS que Catalunya té un dèficit d’infraestructures evident, provocat, en la seva 
immensa majoria, per una manca d’inversió al llarg del temps, pels successius governs a 
Madrid, que no han invertit a Catalunya el percentatge corresponent en infraestructures.  
 
ATÈS que actualment estem patint aquesta manca d’inversió i la situació s’ha tornat 
insostenible, provocant ràbia i impotència als centenars de milers d’usuaris que estan 
patint el caos de RENFE, el col·lapse a les carreteres i la manca d’inversió en 
infraestructures, estan posant en evidència les greus mancances que té actualment 
Catalunya en el que és un dels eixos principals de desenvolupament de tot país modern, 
les infraestructures.  
 
ATÈS que la situació a rodalies i regionals RENFE és ja insostenible, i està provocant 
ràbia per com s’estan fent les coses i impotència perquè no es veu cap solució a curt 
termini.  
 
EN UN PRINCIPI, era probable, que les obres per l’arribada del TAV a Barcelona 
podien provocar algun problema, com és natural en la construcció de noves 
infraestructures. Però és evident que una cosa són problemes puntuals, i l’altra és el caos 
que s’ha produït, amb dues línies de RENFE i una de Ferrocarrils de la Generalitat, 
tallades no se sap ben bé fins quan.  
 
ATÈS que el govern espanyol va enviar a Catalunya el secretari d’Estat 
d’Infraestructures el passat estiu, un gest que va ser venut com la solució als problemes 
ferroviaris de RENFE. Però des de la seva arribada, les coses no només no han millorat 
sinó que han empitjorat.  
 
TENINT EN COMPTE que la Ministra de foment, Magdalena Álvarez, davant la 
situació de desgavell en la gestió de rodalies i regionals de RENFE, no se li acut res més 
que dir que els catalans ens prenguem aquest problema amb sentit de l’humor.  
 
Catalunya necessita solucions, i necessita de polítics que s’ocupin dels problemes dels 
ciutadans.  
 

 Atesa la situació d’emergència i d’excepcionalitat creada en el transport públic 
ferroviari de rodalies i de mitjana distància a Barcelona, a la seva àrea 
metropolitana i, en general, a tot Catalunya, que ha comportat una afectació 
continuada des de fa més de 15 mesos i una suspensió temporal de diversos 
serveis ferroviaris de RENFE i de Ferrocarrils de la Generalitat 
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 Atesa la necessitat de cercar solucions per als problemes de mobilitat que estan 
patint centenars de milers de ciutadans  

 
 Atesa la necessitat de cercar les solucions pertinents al servei de rodalies i 

regionals de RENFE. 
 

 Atesos els col·lapses de trànsit que s’estan succeint darrerament a la majoria de 
les carreteres catalanes i, en especial a les vies on es concentren els problemes 
amb RENFE. 

 
 Atesa la necessitat d’aixecar una veu crítica a la mala gestió portada a terme pel 

Govern de l’Estat, el Govern de la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de 
Barcelona i les empreses ADIF i RENFE en la planificació i execució de les 
obres i en la gestió de les incidències. 

 
 Atès que els ajuntaments com a administracions més properes als ciutadans, no 

podem restar aliens a qualsevol fet que pugui destorbar el desenvolupament 
ordinari de les activitats diàries dels nostres conciutadans.  

 
EN CONSEQÜÈNCIA els regidors i regidores dels Grups Municipals de Convergència 
i Unió i Partit Popular, proposen al Ple de la Corporació  l’adopció dels següents, 

 
ACORDS:  

 
Primer.- DEMANAR al govern Espanyol i al govern de la Generalitat, que aturin les 
obres del TAV, si aquestes no garanteixen la seguretat per als treballadors de les obres, 
d’una banda, i per als ciutadans, de l’altra. La prioritat ha de ser el restabliment de la 
normalitat al servei de rodalies i regionals de RENFE i Ferrocarrils de la Generalitat, 
ja que aquests són necessaris per la mobilitat obligada de centenars de milers de 
catalans. Tots els esforços tècnics han de centrar aquesta qüestió.  
 
Segon.- SOL·LICITAR al govern Espanyol que cessi de les seves funcions a la Ministra 
de Foment, Magdalena Álvarez i al Secretari d’Estat d’Infraestructures, Víctor Morlan, 
ja que una vegada darrera l’altra s’ha demostrat la ineficàcia de la seva gestió al 
capdavant de les responsabilitats que han de desenvolupar.  
 
Tercer.- EXIGIR al Govern de la Generalitat i al President de la Generalitat de 
Catalunya que afronti amb valentia i exigeixi públicament solucions al govern Espanyol 
i que defensi els interessos dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya.  
 
Quart.- SOL·LICITAR al govern Espanyol que porti a terme el traspàs de la gestió de 
rodalies RENFE de conformitat amb el que estableix l’article 140.7 de l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya  
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Cinquè.- COMUNICAR l’adopció d’aquests acords al govern Espanyol, al Congrés de 
Diputats, al Ministeri de Foment, al Govern de la Generalitat de Catalunya, al 
Parlament de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i a la Federació de 
Municipis de Catalunya. 
 
La PRESIDÈNCIA obre el torn d’intervencions. 
 
Pren la paraula el regidor del grup municipal PSC-PM, senyor ESTEVE RIBALTA i 
manifesta: com va dir el Molt Honorable President de la Generalitat, jo també estic 
cabrejat, però també estic molt emprenyat amb el tema de les infrastructures. El que 
passa és que ens sembla que ara no és el moment de demanar la dimissió de la Ministra, 
sinó que s’ha d’acabar la feina perquè potser un canvi podria suposar que les coses 
encara s’entorpissin més. De tota manera, voldria subratllar l’oportunisme de 
Convergència i, en aquest cas, també del PP, de presentar aquesta moció. Volia recordar 
al senyor Torné i a tots els regidors de CiU que va ser aquesta coalició, Convergència i 
Unió, qui l’any 1996 va fer President del Govern al senyor José Maria Aznar. En aquest 
període de l’any 1996 al 2003 va ser quan es van programar aquestes infrastructures, en 
aquest període va ser quan es va oblidar, com en altres èpoques del govern de 
Convergència, la línia que va de Barcelona a Puigcerdà. Es va oblidar totalment, cosa 
que, ara, el govern de la Generalitat sí que afronta aquestes coses. Per tant, jo crec que 
és un acte de civisme o d’oportunisme, demà hi ha una manifestació i no sé què. A mi si 
m’ho demanés algú altre, aquesta moció, com els companys d’Esquerra, potser hauria 
de baixar el cap i donar una mica de raó, però que m’ho demani Convergència i Unió 
qui ha estat qui ha facilitat, en aquest cas, al Govern Espanyol que menys ha aportat a 
Catalunya. Em sembla que és un acte d’oportunisme i de cinisme que no ens mereixem. 
Evidentment que tots estem cabrejats però, si us plau, no se n’aprofitin ara de les coses.  
 
Tot seguit, pren la paraula la regidora del grup municipal ERC-EV-AM, senyora Ma 
TERESA BUIGUES i exposa: el que lamento és que a l’expedient no hi constés que fos 
una moció presentada per un o dos partits determinats. En tot cas, i estant d’acord amb 
moltes de les coses que es plantegen, no votarem a favor, ja ho havíem decidit abans de 
saber-ho. Ens abstindrem perquè pensem que aquest tipus de coses val la pena 
consensuar-les i no fer-nos-les empassar perquè apareixen en un punt de l’ordre del dia 
del Ple. S’haurien de consensuar perquè potser s’hauria pogut incloure la urgència i la 
necessitat del desdoblament de la línia de Puigcerdà, s’hauria pogut incloure la 
necessitat de posar en marxa, el més aviat possible, l’abaixador de Llerona per facilitar 
la mobilitat dels veïns i dels treballadors que van a la zona industrial, és a dir, tota una 
sèrie de coses. Pensem que no és la manera d’actuar. Aquestes coses i, a més, quan 
venen tant donades, val la pena parlar-ne, que en les fem nostres o no, però, en tot cas, 
intentar consensuar-les.  
 
A continuació, el Senyor ALCALDE manifesta: senyora Teresa, sàpiga que tot això li 
podem acceptar tranquil·lament. No, ara, en aquests moments, a posteriori no. Li podem 
modificar, cap problema. Si vostè vol ser-hi, cap problema. Si vostè vol que 
l’incloguem això, cap problema. Aquests són problemes de país, no són problemes de 
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les Franqueses. Si vostès diuen que hi estan d’acord, nosaltres també. Si vostès diuen 
que ho incloguem, nosaltres hi estem d’acord. Senyora Teresa, sàpiga que ho podem 
incloure perfectament i hi estem d’acord en incloure-ho, que ho sàpiga. 
 
La regidora senyora BUIGUES diu: senyor Torné, que fàcil hagués estat posar-nos 
d’acord, tan sols un dia, dos o tres, abans.  
 
El Senyor ALCALDE diu: sàpiga que ho podem recollir i ho podem posar, si vostès ho 
volen. No, li podem posar aquest i el proper.  
 
Tot seguit, pren la paraula el regidor del grup municipal ERC-EV-AM, senyor 
FERRAN GONTÁN i manifesta: degut a l’experiència amb vostè, i les modificacions 
de les mocions in situ, miri, no cola ni una més. Portin-la escrita i després en parlem.  
 
El Senyor ALCALDE diu: cap problema, però sàpiga que aquesta l’aprovarem i ja en 
portarem una altra, si fa falta. 
 
El regidor senyor RIBALTA manifesta: jo penso que es podria haver parlat amb calma, 
no presentar les coses així d’aquesta manera i potser podríem haver arribat a un acord 
en alguns temes.  
 
El Senyor ALCALDE replica: escolti, sàpiga que nosaltres sempre estem a nivell, si 
vostès volen parlar, d’oferir acords i de fer qualsevol cosa. Ara, quan comença amb el 
discurs de què la Ministra és la més collonuda que hi ha, que ho fa molt bé, i això ja 
veurem quan s’acabi... Escolti’m, no és aquest el plantejament. El plantejament és que 
de la manera que ho porten és un caos, com se’ns està ensorrant tot i, esperi, encara no 
han passat per sota de la Sagrada Família. A partir d’aquí, jo els hi dic que val més que 
s’ho prenguin seriosament, que hi actuem i demanem coses, que no pas que esperem a 
què s’ensorri tot, i que ni d’aquí a deu anys no tinguem resoltes les línies que estan 
construint. Aquesta és la problemàtica que tenim ara, realment és un caos, ja veurem de 
quina manera i en quin temps es resol.  Tot el que vostès diuen, no hi ha cap problema, 
ho podem incorporar. Que vostès no volen votar, no hi ha cap problema. Ho incorporem 
igualment i ho votem perquè, en definitiva, el que fem és lluitar per millorar una 
situació que se’ns ha tornat molt greu pels interessos dels ciutadans de Catalunya. Ja 
està. Un altre dia, vostès en poden presentar una altra o la podem presentar conjunta, 
cap problema. Ara, als amics socialistes, no els hi vagin donant tanta coba a aquests de 
Madrid perquè, al final, enlloc  de via, haurem d’anar amb filferros. Ho dic perquè s’ho 
prenguin seriosament. El problema és greu. Digui-li a la Ministra que ho està fent 
bastant malament. No ens ho prenguem a “cachondeo”.  
 
La regidora senyora BUIGUES manifesta: el que voldria aclarir és que el fet què ens 
abstinguem en aquest tema no és perquè ens ho prenguem a “cachondeo”, sabem que hi 
ha un problema real, però també som conscients que hem passat aquí dilluns, dimarts i 
dimecres i que un moment per consensuar un tema com aquest es pot trobar. I, en canvi, 
nosaltres hem fet això, us ho presentem i passem absolutament de l’opinió dels demés. 
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Únicament sou bons a l’hora de votar. Doncs crec que les coses s’han de fer dialogant, i 
això també va ser un compromís que vostè va adquirir aquí fa no gaires mesos, que hi 
hauria diàleg i tal i, en canvi, se’ns presenta la cosa feta. Evidentment, no ens ho prenem 
a broma. Evidentment, hi ha un problema. Evidentment, hi estem en desacord de moltes 
coses. Però, evidentment, també som càrrecs electes, també estem aquí, també estem en 
aquesta Casa, entrant i sortint, amb el poc temps que ens deixen per mirar les coses, i un 
moment per parlar d’aquest tema i consensuar-lo, n’hi havia, segur.  
 
El Senyor ALCALDE diu: en virtut del que diu, que té tota la raó del món, i amb 
l’oferiment de consens quan hi ha això, sempre és màxim, sàpiga que nosaltres volem 
que es reflecteixen aquestes dues peticions de la millora del desdoblament de la via de 
Barcelona a Puigcerdà i del tema de la recuperació de l’abaixador de Llerona i que 
s’inclogui dintre de l’esmena, a part de què el vot sigui en un sentit o en un altre. 
Nosaltres hi estem completament d’acord i que es reflecteixi dintre de la moció 
presentada.     
 
Finalitzades les intervencions, la PRESIDÈNCIA dóna pas a la votació. 
 
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per vuit vots a favor dels regidors dels 
grups municipals CiU i PP, sis vots en contra dels regidors del grup municipal PSC-PM, 
i dues abstencions dels regidors del grup municipal ERC-EV-AM i per tant, amb el 
quòrum legal. 
 
 
20.- PRECS, PREGUNTES I PROPOSICIONS.- El Senyor ALCALDE dóna pas al 
torn de precs i preguntes orals, tot recordant als senyors ponents que indiquin a quin 
regidor van adreçades, per tal de facilitar la intervenció, si és el cas. 
 
Inicia el torn el regidor del grup municipal PSC-PM, senyor ESTEVE RIBALTA qui 
manifesta: acabem de parlar d’un tema que té la seva importància, no dic que no sigui 
important, és molt important, però també ens preocupen temes molt propers del 
municipi i ens preocupa especialment la situació que està patint el municipi en un tema 
com és la Policia Local. Ja els anuncio ara i els faig saber que les meves preguntes 
aniran sobre aquest també, per això faig aquesta introducció i també els hi faig saber 
que el nostre grup demanarà la dimissió del regidor que està al càrrec de la Policia 
Local, que és el senyor Ramírez. Considerem que s’està portant a terme una actuació 
en la qual no es té en compte que es treballa amb persones, persones que han d’estar al 
servei del municipi i, per tant, ja els faig saber que en un termini d’una setmana 
demanarem aquest Ple extraordinari. Esperava que acabés perquè volia que escoltés 
les preguntes que li faré. 
 
El regidor senyor RIBALTA passa a formular les següents preguntes: 
 
Primera.- Com és que des d’aquest ajuntament, des de l’àrea de Seguretat, es menteix 
a la premsa quan es nega que dins d’aquest ajuntament hi hagin dotze cameres de 
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vigilància amagades, quan hi ha funcionaris municipals que ens han ensenyat aquestes 
cameres, ens han dit on es controlen, etc. Com és que això es nega a la premsa quan 
vostès tenen una denúncia que està a l’Agència de Protecció de Dades? Senyor 
Ramírez, per què es menteix?  
 
Segona.- Voldria saber per què aquest ajuntament, en aquest cas, també a la premsa, 
menteix quan nega que hagi rebut una denúncia del Seprona per una mala actuació 
medi ambiental, aquests són els pollancres als quals abans em referia, i com s’ha 
malmès el torrent del Ramassar, sense cap permís medi ambiental i sense permís de 
l’Agència Catalana de l’Aigua. Per què el Seprona, els guàrdies civils, es presenta en 
aquest ajuntament, posa la multa, parlen amb els responsables d’aquest ajuntament i 
neguen que hi hagi cap multa? És la política de les mentides perquè el Seprona ens ha 
confirmat personalment que s’ha posat aquesta multa.  
 
Tercera.- Sobre aquest tema de la policia local, li volia preguntar al senyor Ramírez, 
com és que avui s’han fet les proves per a la convocatòria que estava feta de caporal i 
s’ha incomplert la llei perquè no s’ha convocat al tribunal que s’havia de convocar. 
Això és improcedent legalment, no rigui perquè és així. Avui s’han fet proves a 
l’Escola de Policia de Mollet, i dimarts se’n faran més, i els membres del tribunal no 
estan avisats. Contesti el que vulgui, però s’estan cometent aquestes il·legalitats. Li 
podria dir més, li podria dir com és que s’està dient públicament, a molts veïns de les 
Franqueses, que hi ha empreses com, per exemple, no sé, Desballestaments Tretze, 
això quan era regidor d’Urbanisme, que no tenen llicència municipal, que no tenen 
permís d’activitat, la qual cosa és mentida, sí que en tenen perquè nosaltres ho hem 
pogut veure i això s’ha dit repetidament, hi ha molts testimonis, no un, n’hi ha 
diversos que s’està dient que no tenen llicència municipal.  Nosaltres pensem que, en 
aquest cas, les actuacions, ara em centro a les relatives a la Policia Local, s’està saltant 
la llei, no s’està admetent un caporal que havia demanat una excedència voluntària, no 
establint els preceptes que la llei li obliga. S’està mentint a la premsa, perquè així ens 
ho han confirmat a diferents bandes, quan llavors vas i ho comproves, és una altra la 
realitat. S’està tenint una actitud que nosaltres considerem dictatorial i persecutòria 
cap a algunes persones, que són treballadores de l’ajuntament, i cap a algunes que són 
veïns del municipi, i això és més greu. Perquè les multes que vostè està posant, ja ho 
analitzarem amb calma, s’ha de veure a què obeeixen. Ja en parlarem amb més calma. 
En tot cas, tracti a tots els ciutadans de la mateixa manera, no per interessos personals. 
Ja en parlarem d’això. 
 
A continuació, inicia el torn la regidora del grup municipal ERC-EV-AM, senyora Ma 
TERESA BUIGUES qui passa a formular les següents preguntes:  
 
Primera.- Jo també volia que se’m contestés si hem estat durant els últims anys gravats 
per alguna camera en aquestes dependències i, si és així, no em refereixo en aquest 
moment concret, vaig una mica més enrera. Saber si, per exemple, en els últims cinc o 
sis anys cap aquí, han hagut cameres gravant sense estar degudament senyalitzades. I 
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en el cas de ser així, quin ús se’n fa de les cintes. Aquesta pregunta era pel senyor 
Alcalde, concretament. 
 
Segona.- Respecte el tema de la tala d’arbres d’una manera indiscriminada, com està? 
Si hi ha hagut multa, quina és la quantia?  
 
Tercera.- Preguntar al senyor Colomé, ja que el tema ha sortit al Consell del Poble de 
Corró d’Amunt, com està el tema de les naus agrícoles reconvertides en industrials a 
Can Viudez i que se n’està fent,  perquè molt em temo que si no fem res, d’aquí a un 
temps, apareixeran altres indústries més grans o més petites, i en uns anys tindrem 
l’oportunitat de fer una nova zona industrial.  
 
Quarta.- També ens agradaria saber, si és possible, el motiu de la retirada dels 
pressupostos. 
 
Cinquena.- Una altra pregunta que suposo que també va per al senyor Colomé. I és el 
desmuntatge que s’ha fet a tots els elements que hi havia al pati del Consell del Poble 
de Corró d’Amunt per donar un sol ús. Això no s’ha discutit al Consell del Poble, en 
tot cas, aquesta regidora no en té coneixement. Sabem que hi ha associacions que 
tenen demanat el pati, i necessitaran aquest tipus de mobiliari que hi havia. Per tant, 
saber quant de temps se’n farà ús per una part molt petita del poble de Corró d’Amunt, 
i quan, la resta del poble de Corró d’Amunt, en podrà fer ús del pati, tal i com 
normalment està.  
 
Tot seguit, inicia el torn el regidor del grup municipal ERC-EV-AM, senyor FERRAN 
GONTÁN i formula les següents preguntes: 
 
Primera.- Senyor Alcalde, que algú em donés una explicació de per què quan vostè va 
dir que no es repetiria la situació de vint punts, tenim un Ple amb vint punts. Això ho 
va dir vostè.  
 
Segona.- A qui correspongui, suposo que és per a vostè, senyor Ramírez, perquè és 
medi ambient. Jo considero que és Alcaldia directament, triïn vostès. No sé si saben 
que a la Garriga, concretament al Tamayo, hi ha un projecte aprovat d’una planta 
d’incineració de biomassa, haurien de tenir coneixement perquè jo sé que s’ha 
notificat a aquest ajuntament que hi havia aquest projecte però aquest ajuntament no 
ha al·legat res a la planta d’incineració de biomassa. Això ens afectarà perquè, vulguin 
o no, és CO2 a l’atmosfera i, per tant, segons bufi el vent, a dos-cents metres hi tenim 
els Gorcs i segur que afecta. Què pensen fer? Quina situació tenim o què han fet?  
 
Tercera.- En quant al sector N, els comitès d’empresa comencen a estar revoltats 
perquè tenen por que es deslocalitzin empreses arrel de la situació de les quotes 
urbanístiques però, bàsicament, de com quedarà el planejament. Hi ha empreses a les 
quals se’ls hi nega l’accés a l’entrada de mercaderies de matèria primera. Senyor 
Rosàs, sàpiga que el tècnic de NADICO que va anar allà va dir que això no es 
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canviava i que, per tant, no tenien entrada. El tècnic de NADICO, no li hagués dit, 
però va ser el tècnic de NADICO. 
 
Quarta.- En quant a la passera del riu, aquí darrera de les naus... En fi, sabem de què 
estem parlant. Aquesta que s’ha fet nova. Senyor Badia, es quedarà així? Travessarem 
el riu? Farem un pont? No ho sé. O matarem els dos extrems. Com va? 
 
Cinquena.- Senyora Claveria, expliqui’ns la situació de com estan les escoles i els 
instituts perquè n’hem parlat molt del tema urbanístic però ningú ha donat una 
explicació de com està.  
 
Sisena.- S’ha perdut un contenciós administratiu per part d’aquest ajuntament, per 
l’actitud habitual d’aquest govern des de les dues últimes legislatures, esperem que 
canviï, referent al sector que tenim aquí al costat de l’ajuntament. S’ha de tornar a 
començar els tràmits. Ja n’han perdut un altre, senyor Torné, esperem que no en perdin 
més. 
 
El regidor senyor GONTÁN formula el següent prec: 
 
Primer.- I, per acabar, una reflexió. Agrair-li molt sincerament a tot l’equip de govern 
que va assistir a la manifestació contra el Quart Cinturó. Era la seva obligació, però jo 
tenia dubtes de què vinguessin, sincerament. Me n’alegro molt d’haver-me equivocat, 
però també em va saber greu que vostè no estigués a la pancarta inicial perquè jo crec 
que era la seva obligació com a Alcalde que representa a tots els ciutadans de les 
Franqueses. De totes formes, el fet de que vostè vingués, encara que només fos al mig 
de la “mani”, no com a mi m’hagués agradat que hagués estat... Sí, però no a la 
pancarta com li demanàvem. Em sembla molt bé i jo li agraeixo. I em sap molt greu 
que el grup socialista no va ni aparèixer, vosaltres mateixos, sabreu què feu, no es pot 
votar aquí en contra del Quart Cinturó i, després, a l’hora de fer força perquè no es faci 
el Quart Cinturó, no aparegueu.  
 
El regidor de l’ÀREA DE SEGURETAT CIUTADANA I MEDI AMBIENT, senyor 
JOSÉ RAMÍREZ  respon a la primera i tercera preguntes formulades 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, referents a diversos temes relatius a la Policia Local. Senyor Ribalta, 
senyora Teresa, el problema de la policia és més gros i més seriós que no solament 
contestar avui a una o dues preguntes. Jo tinc preparada tota una sèrie d’explicacions, 
molt detallades, relacionades per dates, amb tot el que ha passat a la policia, i us 
convido, aquí, en aquest Ple, formalment, davant de la premsa, el dia que vosaltres 
vulgueu, a l’hora que vosaltres vulgueu, i jo donaré totes les respostes. Donaré més 
informació, i no només el que vosaltres voleu saber. Avui m’ha trucat una periodista 
dient que hi havia a la Prefectura diverses cameres, aquesta és la pregunta. I això ho 
tinc aquí, denuncien als mitjans de comunicació totes aquestes i, a més, l’existència de 
diverses cameres a la Prefectura de la Policia, quan l’única que hi ha a la Prefectura de 
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la Policia és a un passadís, i per seguretat, enfocant l’armer. La única pregunta que 
m’ha fet aquest periodista sobre les cameres és única i exclusivament a la Prefectura 
de la Policia, i us emplaço formalment el dia que vulgueu, on vulgueu, amb la 
presència dels periodistes, i del tècnic corresponent que explicarà moltes coses més. 
Esteu parlant d’una il·legalitat en quant al tribunal de les proves d’avui, crec que esteu 
totalment equivocats, senyor secretari, vol dir si és il·legal o no, si avui estaven 
convocats o no els membres del tribunal? A més, una altra cosa, concretament t’estàs 
referint al Toni Puig, jo el vaig rebre dimarts passat, i vaig estar una hora i mitja 
parlant amb ell, i discutint un tema. Que sapigueu que ell va agafar l’excedència 
voluntària per incompatibilitat, per motius personals. Sí o no? Ho saps o no? Per 
incompatibilitat. Aquest senyor encara està en situació d’alta en una altra 
administració. I, a més, va demanar excedència voluntària per dos anys i per 
incompatibilitat, però, sobretot, i està recollit, per interès personal. Sap vostè el que 
vol dir això? Contesti’m, doni’m l’explicació aquí, a veure si és il·legal o no la no 
admissió d’aquest senyor. Aquesta pregunta i altres més les contestaré, no ara, i no 
només una sinó que les contestaré totes. Però vosaltres també us assabentareu de què 
hi ha senyors que han boicotejat, han sabotejat, els GPS dels vehicles. Hi ha senyors 
que es treuen el cinturó, i n’hi ha proves perquè precisament hi ha la camera, que es 
treuen el cinturó amb totes les eines i les deixen a sobre d’un armari. Ho sap vostè 
això? I més coses que les diré públicament el proper dia. 
 
El regidor senyor RIBALTA pregunta: contesta si hay doce cámaras en el 
Ayuntamiento, no en la Jefatura.   
 
Tot seguit, el regidor de l’ÀREA DE SERVEIS MUNICIPALS I ESPORTS, senyor 
JOSEP BADIA contesta a la quarta pregunta formulada pel regidor del grup municipal 
ERC-EV-AM, senyor FERRAN GONTÁN, relativa a la passera del riu. Em sembla 
que vostè va fer una proposta fa temps, i s’està fent el què vostè va dir. Travessarem.  
 
El regidor senyor GONTÁN manifesta: .... 
 
El Senyor ALCALDE diu: això és veritat.  
 
Intervé el regidor senyor RAMÍREZ dient: perdó, se m’ha oblidat... 
 
El Senyor ALCALDE manifesta: aniria bé que digués “gràcies, perquè m’heu recollit 
un suggeriment i ho esteu portant a terme”. Jo, amb això, em donaria per ben pagat. 
No necessito res més, només això. 
 
El regidor senyor GONTÁN diu: grava això? Senyor Torné, li agraeixo profundament. 
Ja estic content. 
 
El Senyor ALCALDE diu: no per res. És una proposta seva.  
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El regidor senyor RAMÍREZ diu: en relació a la dimissió del regidor dir que, .............  
i la Ministra de Foment d’Espanya?  
 
El regidor senyor RIBALTA manifesta: deixi’m contestar, si us plau. No és un debat. 
Ni ha contestat la pregunta sobre les cameres. Jo penso que el senyor Ramírez és la 
nostra Ministra Álvarez. 
 
La regidora de l’ÀREA D’EDUCACIÓ I JOVENTUT, senyora NÚRIA CLAVERIA 
respon a la cinquena pregunta formulada pel regidor del grup municipal ERC-EV-AM, 
senyor FERRAN GONTÁN, referent a la situació de les escoles. Li explicaré el que 
puc explicar, en aquests moments, de la situació de les escoles. Dimarts passat vàrem 
tenir una reunió amb el Departament, com vostè em sembla que ja sap, i els demés que 
estan aquí. Pel que fa a la documentació i aquelles històries de si tenim el paper, o no 
el tenim, si l’han enviat o no, etc.. La veritat és que la reunió va començar bastant 
malament perquè ens venien a dir pràcticament que seguien sense tenir la 
documentació que nosaltres pensàvem que se’ls hi havia enviat tota, però mica en 
mica, vam anar comentant, vam anar esgarrapant i, finalment, ja tenim tota la 
documentació, tant del CEIP Torre Pinós i de l’IES de Corró d’Avall. No és així amb 
el CEIP de Corró d’Avall, el qual no podia estar perquè l’informe mediambiental 
encara estava a exposició pública fins avui que s’ha passat per Ple. Ara, aquest 
informe passarà a Urbanisme i, a partir d’aquí, serà Urbanisme qui haurà de moure 
fitxa. En quant a les altres dues escoles, ja estan donades i beneïdes. Si s’han fixat, la 
setmana passada, es publicava fins i tot a la premsa que el Departament havia invertit 
cinc milions i escaig d’euros per fer el nou institut, cosa que, naturalment, m’alegra 
moltíssim i que també els hi vam fer arribar que hauria estat molt agradable que ens 
haguéssim assabentat abans que la premsa. Són coses que passen, segons el 
Departament, i què hi farem. Com que són coses que passen, doncs jo me n’alegro 
molt que tot i així tinguin aquesta previsió i vagin a fer l’institut, quan abans millor. El 
Director territorial, l’Inspector, etc., es van comprometre amb nosaltres, va ser una 
reunió bastant llarga però jo crec que bastant profitosa. Es va estar treballant molt 
sobre el terreny,  sobre les prioritats i la planificació de l’execució d’aquestes escoles i 
vàrem acordar conjuntament que ens mantindríem en una relació, no de silenci, però si 
de prudència, a l’hora d’informar, tant per part d’ells com per part nostra, perquè no hi 
hagi els malentesos que sembla que fins ara han presidit les nostres relacions, és a dir, 
que un diu una cosa, l’altre diu una altra, la premsa publica el que li dóna la gana, 
l’altre li explica a no sé qui el no sé què i així la tenim embolicada. Per evitar tot això, 
ells van proposar, i nosaltres vam acceptar-ho immediatament, i, de fet, avui ja se’ls hi 
ha enviat un comunicat confirmant-ho, de convocar una reunió a les Franqueses, per 
explicar a tots els agents interessats -escoles, directors, pares, mestres, grups polítics 
quin serà el mapa escolar de les Franqueses. I això serà una declaració conjunta, una 
explicació del Departament i de l’Ajuntament, amb una sola veu, per la qual cosa, jo li 
prego que em permeti que no avanci res més perquè no puc dir-li res més. El que sí 
que els hi puc dir és que en el tema d’aplicar criteris de proximitat, que ja se’ls hi 
havia enviat la notificació, ahir concretament vàrem rebre la resposta dient-nos que 
estaven d’acord en què s’apliquessin criteris de proximitat però que era el municipi el 
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que havia de definir-ho. A partir d’aquí, s’ha convocat una reunió amb el Consell 
Escolar Municipal per definir aquests criteris i fer-los saber a ells. Més enllà, ho 
lamento però no vull estendre’m perquè aleshores trencaria la meva paraula cap a ells 
de no explicar més coses.  
 
El regidor de l’ÀREA DE CULTURA, senyor FRANCESC COLOMÉ respon a la 
tercera pregunta formulada per la regidora del grup municipal ERC-EV-AM, senyora 
Ma TERESA BUIGUES, relativa a les naus agrícoles reconvertides en industrials a 
Can Viudez. Dos temes de Corró d’Amunt, un el traspasso cap al regidor d’Obres i 
Serveis, i que ja n’està assabentat perquè jo trasllado les inquietuds del poble de Corró 
d’Amunt a la Junta de Govern, per això serveix el Consell. Jo ja li he traslladat al 
regidor que des del Consell es denuncia que hi ha unes activitats il·legals en naus 
agrícoles. A partir d’aquí, seguirà el tràmit que ha de seguir, això no està encallat ni 
està parat. Espero que més endavant us pugui donar més notícies.  
 
El regidor senyor FRANCESC COLOMÉ dóna resposta a la cinquena pregunta 
formulada per la regidora del grup municipal ERC-EV-AM, senyora Ma TERESA 
BUIGUES, relativa als elements existents al pati del Consell del Poble de Corró 
d’Amunt. Em sap greu que estigui mal informada. Alguna ment amb ganes 
d’embolicar la troca li ha informat malament del tema de l’era del Consell del Poble. 
Com ja sabeu, hi ha un projecte de remodelació de la zona esportiva. Avui, 
precisament, m’ha vingut a veure l’Anna Monells en representació de l’Associació de 
Veïns per demanar-me aquesta explicació mateixa. Jo li he donat i crec que ha entès 
l’explicació. Aquella zona està per utilitat de totes les entitats, no per a una, totes. 
Aleshores, l’únic que han de fer és demanar-ho al President del Consell i el President 
del Consell farà una autorització, això fins el mes d’agost. A partir del mes d’agost i 
fins al desembre, si els terminis no fallen, s’executa la segona fase de la zona esportiva 
i aleshores la petanca ha de marxar. Aleshores, de setembre a desembre, la petanca 
l’haurem de col·locar en algun lloc, i la col·locarem allà, provisionalment aquests 
quatre mesos, perquè quan estigui la segona fase, la tornarem però sapigueu que, en 
aquests moments, i fins el mes d’agost, i espero que puguem fer allà la Festa Major, 
això és lliure de totes les associacions i entitats del municipi, prèvia sol·licitud, com 
sempre s’ha fet. Els jocs infantils, en aquests moments, tenim una altra zona de jocs 
infantils molt més a la vora i poblada a les cases. Aleshores, aquests jocs infantils, 
quan tota la zona esportiva estigui acabada, decidirem al Consell del Poble si tornem 
cap a on estaven o si l’experiència de tenir un espai molt més obert ens serveix per fer-
hi activitats, i això ho decidirem en Consell del Poble. Això per un costat. I, per l’altre, 
sabeu que tenim, i us ho vaig explicar, que en aquesta legislatura pensem tirar 
endavant el Pla Parcial del Sector C, crec que es diu, el de Corró d’Amunt, i 
engrandirem les instal·lacions del Consell i, al costat del Consell hi ha una gran zona 
verda a on es podrien traslladar els jocs infantils i, així, tenir les dues coses: una gran 
zona d’equipaments on poder fer-hi coses, on puguem instal·lar la carpa, si volem, i al 
costat, una gran zona verda. I això és el que hi haurà.  
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Intervé la regidora senyora BUIGUES dient: és a dir, senyor Colomé, quan diu que 
l’era del Consell del Poble de Corró d’Amunt és per a tothom, i no per a una, què vol 
dir? Perdó, actualment, allà es juga a petanca.  
 
El regidor senyor COLOMÉ replica: no, està equivocada. Les pistes de petanca no 
s’han tret. No hi ha anat vostè, a Corró d’Amunt? 
 
La regidora senyora BUIGUES pregunta: no s’han tret? Vale. 
 
El regidor senyor COLOMÉ diu: les pistes no s’han tret fins el mes d’agost, i ni es 
trauran perquè és la segona fase. Ara bé, el Club Petanca de Corró d’Amunt em pot 
demanar un dia al vespre fer una melé de petanca, que és el que fan, i tindran les cinc 
pistes més aquell tros. L’Associació de Veïns em pot dir de celebrar Sant Jordi, i allà 
podrà celebrar Sant Jordi, o podrem fer-hi la Festa Major, si podem, com s’ha fet 
sempre. Però no és per a ús d’un, serà d’ús un... És que vostè m’ho ha dit. 
 
La regidora senyora BUIGUES replica: no, jo no.  
 
El regidor senyor COLOMÉ contrareplica: sí, vostè m’ha dit... 
 
La regidora senyora BUIGUES diu: jo he dit que hi ha una associació que ha demanat 
en determinats moments... 
 
El regidor senyor COLOMÉ replica: no, no ha dit això. Per a ús d’una sola entitat, i 
això no és cert. Serà per a ús d’una sola entitat, setembre, octubre, novembre i 
desembre, que és quan les pistes de petanca han de desaparèixer.   
 
El regidor de l’ÀREA DE PLANIFICACIÓ DEL TERRITORI, senyor MARTÍ 
ROSÀS  contesta a la tercera pregunta formulada pel regidor del grup municipal PSC-
PM, senyor ESTEVE RIBALTA. Em sembla que hi ha un parell de qüestions que 
m’afecten. Una no és ben bé, és d’una llicència municipal de Desguaces Trece. Dubto 
que tinguin llicència municipal d’activitats. Poden tenir una llicència de Medi 
Ambient, i la tenen, però això no és municipal, això ho dóna la Generalitat. Aquests 
senyors tenen un expedient obert que van construir una nau sense llicència municipal 
d’obres, dubto que puguin tenir la llicència municipal d’activitat. Tenen un contenciós 
posat. No, encara està pendent. Sàpiga que per llei totes van caducar, no l’han renovat, 
o sigui, no la tenen. Si tenien alguna cosa, ho tenen caducat. Si tenien alguna cosa 
potser d’una part, a sobre, caducat. Sàpiga que estem intentant arribar a acords amb 
ells per poder obrir el carrer i que ells puguin continuar amb l’activitat, estem 
negociant amb ells. Però no em digui que és mentida. No la poden tenir, i si tenen 
alguna cosa, ho tenen caducat. Poden tenir una petita part de fa molts anys, però de 
tota l’ampliació que van fer, no poden tenir res perquè, ja li dic, ho van fer sense 
permís d’obres. Que la Policia municipal, a les tres de la matinada, els hi aturava les 
obres perquè era quan feien servir aquella grua que no podien fer servir per fer la 
teulada... Ja fa anys d’això.  



Ple 29 11 07 – pàg. 66 

 
El regidor senyor MARTÍ ROSÀS respon a la tercera pregunta formulada pel regidor 
del grup municipal ERC-EV-AM, senyor FERRAN GONTÁN, en relació al 
planejament del sector N. A mi em van venir a veure els treballadors de LEVESTA, el 
comitè d’empresa, per comunicar, cosa que no havia fet l’empresa, el que els hi havien 
dit a ells, que es veurien obligats a tancar la fàbrica si no podien accedir a les matèries 
primeres per poder entrar els camions. A veure, els vam escoltar, els hi vam donar tota 
la informació, hem fet anar als tècnics a allà. A mi no se m’ha dit el mateix que se li ha 
dit a vostè. A mi m’han dit que amb una petita modificació, els camions hi poden tenir 
accés. El que passa és que no donarem accés a través ni de la zona verda ni de la zona 
d’equipaments perquè si no podem fer, segons vostè, habitatges en la zona 
d’equipaments, menys podem fer deixar girar uns tràilers perquè tingui accés a una 
empresa, que sí que poden modificar l’entrada dels camions. Una petita modificació. 
Ara és molt còmode, entren on està previst que hi vagin les zones públiques. L’única 
cosa que han de fer és modificar l’entrada, és una petita obra que han de fer. Això no 
és motiu perquè hagin de tancar l’empresa.   
 
El Senyor ALCALDE manifesta: abans d’acabar, només aclarir-los una temença que 
aquí han posat com a pecat venial, que és el tema de les cameres de l’ajuntament. 
Sàpiguen, més per al seu coneixement, que les úniques cameres que hi ha, no és la 
quantitat que vostè diu, ni de bon tros. Només donen als accessos de l’edifici, excepte 
dues: una és la de l’armer i l’altra és la del pati exterior de la policia. Sap per què hi és 
al pati? Perquè han desaparegut vehicles, motos i cotxes. Són per control i perquè han 
desaparegut qüestions importants, vehicles, motos i cotxes, que estaven tancats al pati 
i les mesures de seguretat han hagut d’augmentar en virtut de les circumstàncies. Què 
és el que es fa d’aquestes imatges? Sàpiguen que estan gravades en quinze dies, 
després es destrueixen, és un procés completament segur i no té intervenció, només 
serveix per a la protecció de la mateixa Corporació, per si hi ha algun acte que puguem 
dir que afecti a la Corporació,  no és per un tema de control a les persones perquè no 
es pretén això. Només és d’accessos. Si algun dia volen veure el funcionament, se’ls hi 
ensenyarà perfectament, no hi ha cap problema. No està a l’abast de ningú, només és 
de control de seguretat. Això tingui-ho completament segur. Sàpiguen que no és el que 
vostès diuen. Quantes ha dit que n’hi havia? Em penso que ha dit vint. Dotze. Doncs 
sàpiga que no són dotze, són moltes menys, dues a la porta de baix, dues a la porta de 
la policia, una a l’armer i una altra al pati exterior. Aquestes són les que hi ha i quan 
vulgui, els hi ensenyaran. El que li respon no són les denúncies, és l’alcalde i, a més, li 
pot demostrar. Sàpiga que aquesta informació que vostè dóna, per dir-ho així, 
gratuïtament i públicament... Perdoni, vostè, abans, s’ha d’assabentar. Vostè és un 
regidor de la Corporació, hi ha uns serveis municipals que el poden informar. Vostè 
afirma que n’hi ha tantes, doncs sàpiga que aquesta informació que té i que, a més, la 
tracta d’una manera bel·ligerant no és certa, i si vostè no s’ha assabentat per la 
Corporació, quina és la informació certa? Com que no ho ha fet així, jo li esmeno i li 
dic de tot cor, escolti’m, els serveis de la Corporació li informaran de tot allò que 
desconegui però no cal que doni una informació que és totalment falsa. Perdoni, vostè 
no és qualsevol del carrer que passa per aquí, vostè és membre de la Corporació i té el 
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dret d’informació del que sigui, li donaran. Quantes ha dit que n’hi havien? Doncs no 
és això, i ho pot veure quan vulgui. Hi ha moltes preguntes que no s’han respost, ho 
mirarem.       
 
 
El President aixeca la sessió, de la qual, com a secretari estenc aquesta acta.                                                                                                                                                              
 
 


