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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

Caràcter: Ordinari
Data: 27 de setembre de 2007
Horari: 20:00 a 21:25 hores
Lloc: Sala d’Actes de la Casa Consistorial
Hi assisteixen:
FRANCESC TORNÉ VENTURA, president
JOSEP BADIA TORRENTS, tinent d’alcalde
MARTÍ ROSÀS PUJOL, tinent d’alcalde
FERRAN JIMÉNEZ MUÑOZ, tinent d’alcalde
FRANCESC COLOMÉ TENAS, tinent d’alcalde
JOSÉ RAMÍREZ ALAYA, tinent d’alcalde
ROSA COLOMÉ SOLER, regidora
NÚRIA CLAVERIA SOLER, regidora
JOSEP MA. DIA GRAU, regidor
ESTEVE RIBALTA SÁNCHEZ, regidor
VANESA GARCÍA DOMÍNGUEZ, regidor
JUAN A. MARÍN MARTÍNEZ, regidor
GISELA SANTOS GONÇALVES, regidor
JOSEP RANDOS PARÉS, regidor
MA. DOLORS ISART ROCA, regidor
MA. TERESA BUIGUES POVEDA, regidora
FERRAN GONTÁN FERRER, regidor
JOAQUIM BACH FABREGÓ, interventor
FRANCESC ESTEVE BALAGUÉ, secretari

1.- APROVAR ESBORRANY ACTA SESSIÓ ANTERIOR.- El Senyor PRESIDENT
obre la sessió i pregunta als senyors ponents si desitgen realitzar alguna esmena al
contingut de l’acta de la sessió anterior.
Pren la paraula la regidora del grup municipal ERC-EV-AM, senyora Ma TERESA
BUIGUES i manifesta: el punt número 5 de la pàgina 13 és un punt que va quedar
sobre la taula en el Ple anterior, sense llegir res i aquí apareix tot sencer. Jo demanaria
que desaparegués, que l’acta reflectís realment el que va passar al Ple.
El Senyor ALCALDE diu: senyor secretari?
El senyor SECRETARI respon: sí, no es va llegir.
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Finalitzades les intervencions, es procedeix, per unanimitat dels assistents, a
l’aprovació i signatura de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior.
A continuació, es passa a estudiar els següents temes que conformen l’ordre del dia:

2.- NOMENAR MEMBRES INTEGRANTS DEL CONSELL DEL POBLE DE
LLERONA.- El senyor SECRETARI llegeix la part dispositiva de la següent proposta
de l’ALCALDIA:
ATÈS que el Ple de l’Ajuntament en data 27 de novembre de 1995, va acordar, aprovar
els Estatuts dels Consells del Poble de les Franqueses del Vallès i la constitució del
Consell del Poble de Llerona.
ATÈS que el Ple de l’Ajuntament en data 5 de juliol de 2007, va designar als
regidors/res que s’indiquen a continuació per formar part del Consell del Poble de
Llerona:
NURIA CLAVERIA SOLER
JOSEP MARIA DIA GRAU
ESTEVE RIBALTA SÁNCHEZ

Grup Municipal CiU
Grup Municipal CiU
Grup Municipal PSC-PM

ATÈS que s’han rebut en aquest Ajuntament les designacions per part de les
associacions ciutadanes i veïns per poder formar part del Consell del Poble de Llerona.
AQUESTA ALCALDIA proposa al Ple de l’Ajuntament, l’adopció dels següents,
ACORDS:
Primer.- NOMENAR com a membres integrants del Consell del Poble de Llerona, en
qualitat de vocals i en representació de les respectives entitats, a les següents persones:
-

JOSEP LLEONART GANDUXÉ, en representació del CLUB ESPORTIU
LLERONA.

-

GLORIA LLOREDA PIÑA, en representació de l’ASSOCIACIÓ CULTURAL
L’ART DEL BONSAI.

-

XAVIER GARRIGA
ROCKALLERONA.

-

FRANCESC TERRADAS PERICAS, en representació de la COMISSIÓ DE
FESTES LAURONA.

GIOL,

en

representació

del

COL·LECTIU
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-

ISIDRE ROQUERIAS CASSÀ, en representació de REGANTS I PAGESOS
DE LLERONA.

-

JAUME LLOREDA FONTCUBERTA, en representació de la PENYA
BLAUGRANA DE LLERONA.

-

JOSEP LLUÍS PUJOL MOSTEO, en representació dels VEÏNS/NES DE
LLERONA.

Segon.- NOTIFICAR aquests acords a les persones interessades.
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 disset membres
assistents, sobre els disset que de dret i de fet componen la Corporació, i per tant, amb
el quòrum legal.

3.- NOMENAR MEMBRES INTEGRANTS DEL CONSELL DEL POBLE DE
CORRÓ D'AMUNT.- El senyor SECRETARI llegeix la part dispositiva de la següent
proposta de l’ALCALDIA:
ATÈS que el Ple de l’Ajuntament en sengles sessions de data 27 de novembre de 1995 i
19 de setembre de 1996 respectivament, va acordar, entre d’altres, aprovar els Estatuts
dels Consells del Poble de les Franqueses del Vallès i la constitució del Consell del
Poble de Corró d’Amunt.
ATÈS que el Ple de l’Ajuntament en data 5 de juliol de 2007, va designar als
regidors/es que s’indiquen a continuació per formar part del Consell del Poble de Corró
d’Amunt:
FRANCESC COLOMÉ TENAS
ROSA COLOMÉ SOLER
Ma. TERESA BUIGUES POVEDA

Grup Municipal CiU
Grup Municipal CiU
Grup Municipal ERC-EV

ATÈS que s’han rebut en aquest Ajuntament les designacions per part de les
associacions ciutadanes i veïns per poder formar part del Consell del Poble de Corró
d’Amunt.
EN CONSEQÜÈNCIA, aquesta Alcaldia proposa al Ple de l’Ajuntament, l’adopció dels
següents,
ACORDS:
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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 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.
El Senyor ALCALDE pregunta als senyors regidors si desitgen realitzar alguna
intervenció al respecte.
Pren la paraula la regidora del grup municipal ERC-EV-AM, senyora Ma TERESA
BUIGUES i manifesta: hi estem d’acord, el que voldríem és que el més aviat possible es
prengués l’acord de modificar els estatuts de manera que la representació fos més
equilibrada.
El Senyor ALCALDE exposa: li diré que equilibrada ho és perquè és a terços. Una altra
qüestió és que, moltes vegades, 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. Però
si s’augmenta la representativitat, s’ha d’augmentar de tots els seus membres, tant els
representants de l’ajuntament com de les entitats de la ciutadania. Ha de ser
proporcional. La veritat és que, en principi, augmentar la proporció per parts, tal com
està, no es contempla. El que sí que s’ha de gestionar millor des dels Consells, que la
representativitat de les entitats s’acabi escollint entre ells, com es fa als patronats, quan
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hi ha un membre de les entitats que representa als altres dintre del Consell
d’Administració. Per això li dic que el problema no només està en els estatuts, canviar
la representativitat podria ser complicat, més aviat el que sí que s’ha de fer és gestionar
des dels Patronats que escolleixin el representant, o que l’altra gent participi amb un
altre sistema perquè, en definitiva, poden participar-hi tots, no hi ha problema. Ho dic
perquè potser no hi caben tots, sempre i quan ho vulguin fer amb les mateixes
condicions, però hi poden participar.
Tot seguit, pren la paraula el regidor de l’ÀREA DE CULTURA, senyor FRANCESC
COLOMÉ i manifesta: en aquests moments, la representativitat del Consell del Poble és
plena, és a dir, tres representants polítics, i els estatuts diuen la limitació dels polítics
que hi ha. La resta, s’ha de repartir entre associacions, entitats i ciutadania. En aquests
moments hi ha cinc entitats i dos ciutadans que s’han presentat. Per tant, set i tres són
deu. Complim. I tothom està dintre. Això per un costat. Per l’altre, també fer esment
que a darrera hora de dilluns, va haver-hi una “entitat” del municipi, que és la Parròquia,
que ens ha fet saber que vol entrar al Consell. Per tant, dintre dels set membres que ens
queden, els tres polítics hi som fixes, haurem de veure què fem. I això ho discutirem a
Corró d’Amunt. A partir d’aquí, jo crec que tothom ha d’entrar-hi. En aquests moments,
l’entitat que és la Parròquia, que jo agraeixo que vingui i que hi vulgui participar, jo, de
moment, la convidaré amb veu i sense vot. Així complim amb els requisits dels estatuts,
que en som deu, el mossèn de la Parròquia vindrà amb veu i sense vot, seguim complint
els deu i, després, hem de decidir veritablement què fem. I caldrà votar.
A continuació, la regidora del grup municipal ERC-EV-AM, senyora Ma TERESA
BUIGUES i replica: a veure, jo no he dit augmentar, en tot cas, el que cal veure és que
ningú quedi fora, que hi hagi una representativitat que pot anar d’una manera o d’una
altra, però que, en tot cas, s’haurà de tenir en compte per si cal o no cal modificar els
estatuts. El que pot ser lamentable és que degut a una xifra límit, que no em sembla
malament però que cal veure com es gestiona, doncs es creïn noves entitats al poble i no
hi tinguin cabuda. Cal veure com es gestiona això.
Finalitzades les intervencions, el Senyor ALCALDE dóna pas a la votació.
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per unanimitat dels disset membres
assistents, sobre els disset que de dret i de fet componen la Corporació, i per tant, amb
el quòrum legal.

4.- NOMENAR MEMBRES INTEGRANS DEL PLENARI DEL CONSELL DE LA
PAGESIA.- El Senyor SECRETARI dóna lectura de la part dispositiva de la següent
proposta de l’ALCALDIA:
VIST que el Ple de la Corporació, reunit en sessió celebrada el dia 30 de juny de 2004,
va acordar aprovar definitivament el Reglament Intern del Consell de la Pagesia de les
Franqueses del Vallès.

Ple 27 09 2007 – pàg. 6

ATÈS que el text íntegre de l'esmentat reglament fou publicat en el Butlletí Oficial de la
província de Barcelona núm. 174, de 21 de juliol de 2004.
ATÈS que l'article 7, apartats a) i b) de l'esmentat Reglament disposa textualment:
"Article 7.- El Plenari està composat per:
a) El President, que serà l’Alcalde o persona en qui delegui.
b) Vocals: nomenats pel Ple a proposta de cada un dels col·lectius següents:
 Un representant de cada grup polític amb representació a
l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès.
 Un representant d’ICASI.
 Un representant d’ASAJA.
 Un representant d’Unió de Pagesos.
 Un representant del Consell de Poble de Llerona.
 Un representant del Consell de Poble de Corró d’Amunt.
 Un representant de l’Associació Cívica i Cultural de Corró d’Avall.
 Un representant de la Cooperativa Agrària Comarcal.
 Un representant del Centre Cultural de Marata.
 Un representant de l’associació de regants Mig i Juvany.
 Un representant de l’associació de regants Can Bou.
 Un representant de l'AVV del Barri de Bellavista."
ATÈS que els diferents regidors i regidores electes van prendre possessió del seu càrrec
en la sessió plenària de Constitució del nou Consistori celebrada el dia 16 de juny de
2007, en la que hi va haver la proclamació d’Alcalde.
ATÈS que el Ple de la Corporació en sessió de 5 de juliol de 2007, va acordar
NOMENAR, de conformitat amb el que estableix l’article 48 del Decret legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya, els següents regidors membres del CONSELL DE LA PAGESIA:
JOSEP MARIA DIA GRAU
MARTÍ ROSÀS PUJOL
JOSEP RANDOS PARÉS
FERRAN GONTAN FERRER
JOSEP BADIA TORRENTS

President delegat
Grup Municipal CiU
Grup Municipal PSC-PM
Grup Municipal ERC-EV
Grup Municipal PP

ATÈS que les entitats integrants del Plenari del Consell de la Pagesia han comunicat a
l'Ajuntament la designació del seu representant per tal que siguin nomenats pel Ple de la
Corporació.
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AQUESTA Àrea de Dinamització Econòmica proposa al Ple de la Corporació l'adopció
dels següents,
ACORDS:
Primer.- NOMENAR com a membres integrants del plenari del Consell de la Pagesia,
en qualitat de vocals, i en representació de les respectives entitats, a les següents
persones:
 JOSEP EMILIO ESPINOSA, en representació de l’INSTITUT AGRÍCOLA
CATALÀ SANT ISIDRE (ICASI).


ROSA MARIA PRUNA ESTEVE, en representació d’ASAJA.

 JOAQUIM CASSÀ RICART, en representació d’UNIÓ DE PAGESOS.
 RAMON VIURE RIBAS, en representació de la COOPERATIVA AGRÀRIA
COMARCAL DEL VALLÈS, SCCL.
 Representant a designar pel CONSELL DEL POBLE DE LLERONA.
 Representant a designar pel CONSELL DEL POBLE DE CORRÓ D’AMUNT.
 JORDI ILLA
MARATA.

ABÈNIA, en representació del CENTRE CULTURAL DE

 ESTEVE RODOREDA LLOREDA, en representació de L’ASSOCIACIÓ DE
REGANTS MIG I JUBANY.
 ISIDRE ROQUERIAS CASSÀ, en representació de l’ASSOCIACIÓ DE
REGANTS CAN BOU.
 President de l'ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE BELLAVISTA o persona en qui
delegui.
 President de l’ASSOCIACIÓ CÍVICA I CULTURAL DE CORRÓ D’AVALL o
persona en qui delegui.
Segon.- NOTIFICAR la present resolució a les persones i entitats interessades.
La PRESIDÈNCIA obre el torn d’intervencions.
Pren la paraula el regidor del grup municipal ERC-EV-AM, senyor FERRAN
GONTÁN i manifesta: hi votarem a favor, que no hi hagi cap dubte. Però deixar
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constància, com ja ho vam fer en el seu dia quan es va aprovar els nous estatuts, que
creiem que aquest Consell de la Pagesia hauria de ser sectorial i participar-hi entitats
que no entenem que no hi siguin aquí.
Finalitzades les intervencions, la PRESIDÈNCIA dóna pas a la votació.
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per unanimitat dels disset membres
assistents, sobre els disset que de dret i de fet componen la Corporació, i per tant, amb
el quòrum legal.

5.- APROVAR LA VENDA DIRECTA DEL TERRENY SOBRANT DE VIA
PÚBLICA, SITUAT ENTRE L'AMPLIACIÓ DE LA UA-16 I EL CARRER DE LA
PENYA.- El senyor SECRETARI llegeix la part dispositiva de la següent proposta de
l’ALCALDIA:
ATÈS l’expedient tramitat per a l’alteració de la qualificació jurídica, del terreny
sobrant de via pública, situat entre l’ampliació de la UA-16 i el carrer de la Penya,
desafectant-lo del servei públic, per tal de procedir a la seva qualificació com a bé
patrimonial, aprovat pel Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada el dia 26 de juliol de
2001.
VISTA la compareixença del senyor JOSEP FRADERA RAMON, de data 21 de
setembre de 2007, en què manifesta la voluntat d’adquirir la parcel·la situada entre
l’ampliació de la UA-16 i el carrer de la Penya de 53,79 m2. de superfície, termenera
amb la seva propietat, per la quantitat total de 7.913,84 euros més IVA.
VIST l’informe de l’arquitecte municipal.
VIST l’informe de secretaria.
DE CONFORMITAT amb el que disposa l’article 199 i següents del Decret legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya i l’article 44.1 del 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el
Reglament del patrimoni dels ens locals.
AQUESTA Alcaldia proposa al Ple de l’Ajuntament, l’adopció dels següents,
ACORDS:
Primer.- PROCEDIR, en virtut del que disposa l'article 44.1 del Reglament del
patrimoni dels ens locals, aprovat pel Decret 336/1988, de 17 d'octubre, a la venda
directa del terreny sobrant de via pública de 53,79 m2. de superfície, situat entre
l’ampliació de la UA-16 i el carrer de la Penya, al sr. JOSEP FRADERA RAMON, per
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la quantitat de 7.913,84 euros més IVA, segons la valoració efectuada per l’arquitecte
municipal.
Segon.- DONAR COMPTE d'aquests acords al Departament de Governació de la
Generalitat de Catalunya abans de la resolució definitiva de l'expedient, per donar
compliment al que disposa l'article 40.1.c) del Reglament (segons la nova redacció que
li dóna l'article 38 del Decret 14/1994, de 14 de juny, pel qual es regulen i s'adeqüen,
d'acord amb la Llei 30/1992, de 26 de novembre, els procediments reglamentaris que
afecten les matèries de règim local), atès que el seu valor no arriba al 25% del
pressupost municipal ordinari.
Tercer.- ANOTAR la venda de la parcel·la a l'inventari municipal de béns a l'efecte
d'actualitzar-lo, d'acord amb l'article 102 del Reglament, un cop finalitzada la venda.
Quart.- NOTIFICAR aquest acord a les persones interessades i comunicar-los que
disposen del termini d'un mes per manifestar-hi la seva conformitat - en aquest cas
s'elevarà l'escriptura pública corresponent -, amb el benentès que totes les despeses que
s'originin aniran a càrrec seu.
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: nosaltres votarem en contra d’aquesta venda de terreny. L’explicació és la
següent: considerem que l’augment patrimonial que això significa per al comprador és
molt més elevat que el preu de venda i, per tant, considerem que per aquest motiu, la
pèrdua patrimonial per a l’ajuntament també és més elevada que l’ingrés que rebrà.
Hem vist el terreny, ho hem analitzat i considerem que la persona que comprarà això
tindrà un benefici que podrà, en un futur, ampliar les seves naus i, per tant, tindrà un
augment considerable. Per aquest motiu, ens sembla que és una venda a la baixa i
creiem que el bé públic en podria sortir-ne més beneficiat. És per això que hi votarem
en contra.
Finalitzades les intervencions, el Senyor ALCALDE dóna pas a la votació.
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per onze vots a favor dels regidors dels
grups municipals CiU, ERC-EV-AM i PP, sis vots en contra dels regidors del grup
municipal PSC-PM, i per tant, amb el quòrum legal.

6.- APROVAR EL COMPTE GENERAL DE L'AJUNTAMENT, ELS SEUS
ORGANISMES AUTÒNOMS I LES SOCIETATS DE CAPITAL PÚBLIC
CORRESPONENT A L'EXERCICI DE 2006.- El senyor SECRETARI dóna lectura
de la part dispositiva de la següent proposta de l’ÀREA D’HISENDA I RÈGIM
INTERIOR:
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ATÈS que per part de la Intervenció s’ha procedit a formar els estats i comptes anuals
de l’Ajuntament, dels seus organismes autònoms i de les societats mercantils de capital
íntegrament local, corresponents a l’exercici de 2006, comprensius de totes les
operacions pressupostàries, independents i auxiliars, patrimonials i de tresoreria, dutes a
terme durant aquell exercici, de conformitat amb allò que disposen els articles 208 i
següents del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i les regles 413 i següents de la
Instrucció de Comptabilitat per a l’Administració Local, aprovada per Ordre de 27 de
juliol de 1990 del Ministeri d’Economia i Hisenda i el que estableix l’Ordre EHA
4041/2004, de 23 de novembre, per la que s’aprova la Instrucció del Model Normal de
Comptabilitat.
ATÈS que aquests estats i comptes anuals han estat informats favorablement per la
Intervenció i per la Comissió Especial de Comptes d’aquest Ajuntament.
ATÈS que aquests estats i comptes anuals han estat exposats al públic per un termini de
quinze dies i vuit mes mitjançant edictes inserits en el Butlletí Oficial de la Província.
D’ACORD amb allò que estableix l’article 212.4 del referit Text Refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, aquesta Àrea d’Hisenda, proposa al Ple de
l’Ajuntament l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- APROVAR els estats i comptes anuals de l’Ajuntament, el Patronat Municipal
d’Esports, el Patronat Municipal de Cultura, la societat Les Franqueses Entorn Verd,
S.A. i la societat Les Franqueses Dinamització Econòmica, S.L., corresponents a
l’exercici de 2006.
Segon.- RENDIR els esmentats comptes de la corporació, esdevinguts com a resultat de
l’exercici econòmic 2006, a la Sindicatura de Comptes de Catalunya.
La PRESIDÈNCIA obre el torn d’intervencions.
Pren la paraula el regidor del grup municipal PSC-PM, senyor ESTEVE RIBALTA i
manifesta: nosaltres, com ja hem fet anteriorment, votarem en contra del compte general
per diferents motius. El primer és perquè considerem que en aquesta planificació
d’aquests comptes que s’han fet, com sempre, els aspectes urbanístics tenen
preponderància sobre altres temes que considerem que són fonamentals per als veïns de
les Franqueses, com poden ser els serveis, com pot ser la manca que patim en temes de
policia local, la manca de neteja en altres espais, la manca de transport públic. Per tant,
considerem que hi ha una descompensació clara i, des d’aquest punt de vista,
considerem que no són els comptes que nosaltres haguéssim elaborat i, per tant, la
despesa que nosaltres hauríem portat a terme.
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Tot seguit, pren la paraula la regidora del grup municipal ERC-EV-AM, senyora Ma
TERESA BUIGUES i exposa: nosaltres ens tornem a manifestar en contra del poc
temps que tenim els regidors per poder fer una feina digna en quant a l’hora de poder
votar amb coneixement de causa. Considerem que hauríem de tenir més temps i que
això facilitaria molt que les coses les féssim millor fetes. Considerem també que
hauríem de tenir una major informació, més temps per poder-ho mirar. És una
reclamació que es va fent una vegada darrera una altra. Nosaltres hem vist diverses
coses en aquests llibres que se’ns ha facilitat per mirar en poc temps, que volíem
controlar i eren algunes coses de Cultura, Esports i alguna altra coseta que no ens ha
donat temps. Sí que m’ha donat temps de mirar el que volia mirar d’Esports. De Cultura
no he pogut, però ho faré. Em va cridar l’atenció que en el llibre estigués tot tant
detallat, menys una despesa molt elevada que es titula “Despeses d’activitat i
programes”. Llavors, en aquestes despeses d’activitat i programes que he anat a mirar
aquest matí, m’he trobat unes activitats que no esperava trobar perquè entenc que no
corresponen a Esports, i són els actes d’inauguració del Parc de Mil Pins, amb una
quantitat de despesa important, i la inauguració del Parc Mirador de Bellavista del vinti-vuit d’abril, amb una quantitat molt important de despesa. Aquestes decisions no han
passat pel Consell d’Administració, del qual jo formava part. Entenc que és una ordre
que deu haver anat de l’antic regidor o del propi alcalde. En tot cas, sí que ens agradaria
saber com és possible que un ens públic, un patronat, que s’ha de dedicar a l’esport,
estigui finançant unes inauguracions amb unes botifarrades de quasi quatre mil euros,
que no tenen res a veure amb l’esport. Tenint en compte, a més, que no fa gaire l’equip
d’handbol femení d’aquest poble va haver de plegar per falta de mitjans econòmics, un
equip que estava molt ben situat. Sincerament, crec que això és difícil d’entendre, potser
d’explicar és més fàcil però jo no ho entenc. Jo vull continuar parlant perquè entenc que
si no tinc temps per mirar papers, com a mínim, tinc el dret a l’expressió, senyor
Alcalde.
El Senyor ALCALDE manifesta: ....
La regidora senyora BUIGUES continua dient: si parlem de drets, hauríem de parlar de
més drets i aquests regidors entenen que tenen dret a poder fer la seva feina de manera
digna i això, en aquest moment, no és possible.
El Senyor ALCALDE diu: senyora Teresa...
Tot seguit, pren la paraula el regidor de l’àrea d’HISENDA I RÈGIM INTERIOR,
senyor FERRAN JIMÉNEZ manifesta: senyora Teresa, jo li contestaré només en quant
a l’oportunitat de poder revisar la documentació. Entenc que en la seva exposició hi ha
dos aspectes, suposo que un és des de que se li convoca al Ple fins a la celebració del
Ple, i una altra és la possibilitat que vostès han tingut anteriorment per poder revisar tota
la documentació dels comptes anuals. Jo entenc que amb el temps d’exposició pública
hi ha per poder fer un seguiment curós i, per tant, entenc que en aquest aspecte que jo
em defineixo, han tingut, crec, un temps suficient. Una altra cosa és l’altra part que vull
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entendre que vostè exposa i que, en tot cas, són dues qüestions diferents. En quant a la
resta de partides, lamento dir-li que no les conec de memòria. En tot cas, si algun altre
company vol fer algun comentari al respecte, doncs li cediré la paraula.
A continuació, pren la paraula el regidor de l’ÀREA DE DINAMITZACIÓ
ECONÒMICA, senyor JOSEP Ma DIA i manifesta: com a anterior regidor d’Esports,
quan d’alguna manera es va decidir fer aquesta posada en marxa d’aquests espais,
Esports va rebre l’encàrrec de l’Alcaldia per fer aquestes activitats. Aquestes activitats
es van donar a una empresa perquè les gestionés, però amb un encàrrec molt clar des de
l’àrea d’esports, que volíem que hi fossin implicades les entitats esportives, tant en un
lloc com en un altre. Bàsicament, el tipus d’acte que es va fer va ser calcat. El nivell de
cost de cada activitat... a veure, tot això, com a norma d’un patronat, totes les factures
són aprovades, en aquest cas, pel President, i passen pel Consell d’Administració. En tot
cas, jo no sé si les ha vist però estic segur que aquestes factures han estat aprovades pels
membres del Consell d’Administració.
Tot seguit, el regidor senyor RIBALTA diu: arrel de la última intervenció de la
companya Teresa, volia demanar-li més flexibilitat en l’aplicació del reglament. Vostès
van aprovar aquest nou reglament amb intervencions de tres minuts amb la finalitat de
no realitzar Plens que acabessin a les onze o les dotze de la nit, amb aquesta intenció,
però avui tenim un Ple amb nou punts i ja anem pel sisè. Em sembla que hi ha punts en
què no s’ha intervingut. Crec que una cosa és la llei i l’altra és l’esperit de la llei. Per
tant, si avui veiem que tenim un Ple que no tenim molt carregat i hi ha un regidor que
està fent una intervenció, em sembla que no costa tant permetre que acabi la seva
intervenció amb tranquil·litat. Em sembla que això és de sentit comú, i ho entén tothom
i tot el públic. No costa tant. Per sobre de les lleis, hi ha les persones i l’esperit
d’aquestes lleis. Una cosa és que tinguéssim un Ple amb vint punts a l’ordre del dia, que
se’ns hagués fet molt tard, etc. Però em sembla que no deixar acabar una intervenció,
tallar-la d’aquesta manera, és una falta d’esperit democràtic. És el meu punt de vista i és
com ho veig i per això li he de dir. En quant a la seva intervenció, senyor Dia, si
realment el Patronat d’Esports va rebre l’encàrrec de fer aquestes activitats, que ho
sabíem, perquè ens havia arribat, el que passa que amb el canvi de regidories tampoc
volíem entrar en el tema, potser hauríem d’anomenar a la regidoria el Patronat d’Esports
i Propaganda Electoral perquè són activitats que van costar una despesa molt elevada en
època electoral i, evidentment, donem suport a la companya Teresa ja que no ens
sembla correcte que això es faci passar per Esports. Això lliga una mica amb el que
dèiem nosaltres, la manca d’equilibri pressupostari. Després diem, mira, ens gastem tant
en esports, no, ens ho gastem en inauguracions un mes o quinze dies abans de les
eleccions, que és diferent.
La regidora senyora Ma TERESA BUIGUES pregunta: ara quants minuts tinc? Senyor
Dia, l’últim Consell d’Administració es va celebrar el dinou d’abril. La inauguració del
Parc del Mirador es va fer el vint-i-vuit d’abril i el de Mil Pins, el tres de març. Per tant,
el Consell d’Administració no ha aprovat aquestes factures. Jo formava part del Consell
d’Administració i això no ho he aprovat. El que sí que m’agradaria és saber, tot i que
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s’encarregués a una empresa, com és que si s’encarrega a una empresa, hi hagi hores
extres atribuïbles al personal del Pavelló municipal d’Esports. Jo vaig estar a la
inauguració del Parc del Mirador de Bellavista i, sincerament, em va semblar que era un
parc que estava molt bé, una mica en alt, però activitats esportives o que fessin pensar
que aquella plaça conté coses que depenen del Patronat Municipal d’Esports, aquesta
regidora no en va tenir consciència. En tot cas, potser, cal que torni a passar a veure si hi
ha alguna cosa que així ho manifesti. Jo el que entenc aquí és que hi ha hagut un
“ordeno y mando” que s’ha fet passar tota una sèrie de factures per llocs que no
corresponen, ni l’una ni l’altra, i vull anar a Cultura a mirar tot el que em falta per mirar
perquè a mi no em quadren aquestes coses. Sincerament, els diners d’Esports entenc que
han de ser per a Esports. És un Patronat, té els seus comptes, té el seu Consell
d’Administració i tot el que ha de tenir. Primer, això no ha passat pel Consell
d’Administració i, segon, els diners d’Esports cal que siguin per a Esports, no per
inaugurar places. Perquè, per exemple, tres mil sis-cents trenta-vuit euros en botifarres
no sé si és perquè després la gent vagi a saltar valles. Una cosa similar és amb el del Mil
Pins. Torno a dir, aquí hi ha hores extres del personal del Patronat d’Esports. No entenc
si això ho va fer una empresa, perquè els treballadors d’Esports han de sacrificar el seu
dia de festa per anar a treballar a una inauguració, la que sigui. Veig que se m’acaba,
com que espero resposta... després podré tornar a contestar.
El regidor senyor DIA manifesta: jo penso una cosa. L’important no és qui el faci,
l’important és que es faci. En aquest cas eren dos espais d’alguna manera importants per
al municipi i, un, sobretot Mil Pins, demanat des de fa de molt temps per la gent i, per
tant, jo crec que l’important és que, en aquest cas, es facin uns espais pensats en la gent.
Tema hores extres, tot i que hi ha una empresa que, en aquest cas, feia l’animació i
portava tot el tema de coordinació de l’esdeveniment, evidentment, el personal, en
aquest cas el cap d’àrea d’Esports ha de controlar que tota l’activitat funcioni
correctament. Per tant, sempre ha d’haver-hi algú de l’àrea fent el seguiment perquè
l’acte funcioni correctament. I el tema de les factures, m’imagino, per les dates que diu,
que és perquè l’ajuntament, com vostè sap, paga a seixanta dies. Per tant, segurament,
les factures posteriors a l’últim Consell d’Administració encara no han passat. Això vol
dir que en el proper Consell d’Administració passaran aquestes factures.
El Senyor ALCALDE diu: no, al 2006 no hi poden haver aquestes factures. Són del
2007.
Finalitzades les intervencions, la PRESIDÈNCIA dóna pas a la votació.
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per nou vots a favor dels regidors dels
grups municipals CiU i PP, vuit vots en contra dels regidors dels grups municipals
PSC-PM i ERC-EV-AM, i per tant, amb el quòrum legal.

7.- APROVAR INICIALMENT EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS
EN EL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT DE L’EXERCICI DE 2007.- El
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senyor SECRETARI llegeix la part dispositiva de la següent proposta de l’ÀREA
D’HISENDA I RÈGIM INTERIOR:
VISTA la necessitat de dotar pressupostàriament determinades partides de personal i
despesa corrent del Pressupost vigent de l’Ajuntament per preveure’s insuficients per a
la resta d’exercici 2007.
VISTA la memòria que s'ha incorporat a l'expedient de modificació de crèdits 1/2007,
per habilitació de suplement 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, aquesta Àrea d’Hisenda i Règim Interior
proposa al Ple de l’Ajuntament, l'adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- APROVAR INICIALMENT l'expedient de modificació de crèdits del
Pressupost de l’Ajuntament de 2007, núm. 1/2007, segons el detall que figura en la
relació que s'uneix al present acord.
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 perquè forma part de la qüestió de la planificació
pressupostària i, per tant, votarem en contra.
Tot seguit, pren la paraula el regidor del grup municipal ERC-EV-AM, senyor
FERRAN GONTÁN i exposa: com a prèvia, jo crec que també s’haurien de pagar hores
extres als regidors de Convergència perquè, en el seu moment, van ajudar a portar, fins i
tot, botifarres per fer-les a Mil Pins. Referent a la modificació de crèdits,
sorprenentment aquesta modificació de crèdits tots l’esperàvem, en el sentit de com va
haver-hi l’increment de sous tant als regidors, com a l’alcalde, com al personal de
confiança, hi hauria aquesta modificació de crèdits. Ara, el que no esperàvem és que
apareguessin despeses de campanya electoral. M’explicaré: hi ha cinquanta mil euros de
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desviament, que s’han de treure de tresoreria i ficar-los a la partida de despesa de
correus. Cinquanta mil euros, bàsicament perquè trenta-cinc mil són del cost de
l’enviament del famós DVD, el que ens ha costat a cadascun dels ciutadans de les
Franqueses. Hi ha, a més, vint mil euros de premsa i comunicació. D’Alcaldia,
d’aquests vint mil, són nou mil quatre-cents setanta-vuit directament, només per fer el
pannell “Les Franqueses del futur”. Més campanya electoral. Miri, ja sabem que és
habitual, com a mínim, els partits de dretes, però no per això deixa de ser indignant.
S’han gastat setanta mil euros en campanya electoral des de la institució municipal.
Vostès diran. I ara em permetrà afegir que hi ha, a més d’aquests tres-cents cinc mil
euros de modificació de crèdit, quaranta-cinc mil que són del nefast sistema de recollida
d’escombraries que vostès han planificat i encara serà més car amb el transcurs dels
anys perquè en el seu dia no van voler fer un bon sistema de recollida de residus. Ja
poden anar preparant modificacions de crèdit.
Finalitzades les intervencions, el Senyor ALCALDE dóna pas a la votació.
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per nou vots a favor dels regidors dels
grups municipals CiU i PP, vuit vots en contra dels regidors dels grups municipals
PSC-PM i ERC-EV-AM, i per tant, amb el quòrum legal.

8.- APROVAR PROVISIONALMENT LA MODIFICACIÓ DE LES
ORDENANCES FISCALS QUE HAURAN DE REGIR AMB EFECTES DE
PRIMER DE GENER DE 2008.- El senyor SECRETARI dóna lectura de la part
dispositiva de la següent proposta de l’ÀREA D’HISENDA I RÈGIM INTERIOR:
VISTA la memòria justificativa del projecte de modificació de les ordenances fiscals,
els estudis econòmics, les memòries econòmiques, i la pròpia proposta de modificació
de les ordenances fiscals per a l’exercici de 2008.
VIST l’informe de Secretaria, favorable a la proposta de modificació de les ordenances
fiscals per a l’any 2008.
VIST l’Informe d’Intervenció, igualment favorable a la proposta de modificació de les
ordenances fiscals per a l’any 2008.
ATÈS allò que disposen l’article 106 i següents de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les Bases de Règim Local, i l’article 15 i següents del Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de
les Hisendes Locals.
AQUESTA Àrea d’Hisenda i Regim Interior, proposa al Ple de l’Ajuntament, l’adopció
dels següents,
ACORDS:
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Primer.- APROVAR PROVISIONALMENT 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
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.
Segon.- EXPOSAR AL PÚBLIC la present modificació d’Ordenances Fiscals en la
forma i als efectes previstos en l’article 17 del citat Text refós de la Llei reguladora de
les Hisendes locals.
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Tercer.- ELEVAR A DEFINITIU el present acord en el cas que, un cop finalitzat el
període d’exposició pública, no s’haguessin presentat reclamacions, de conformitat
amb allò que preveu l’article 17.3 del precitat 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 ESTEVE RIBALTA i
manifesta: a nosaltres ens hauria agradat molt votar a favor d’aquesta modificació per
un dels elements que conté aquesta modificació, però, en canvi, votarem en contra per la
seva globalitat. M’explico: estem molt d’acord, no només estem d’acord sinó que ho
contemplàvem al nostre programa electoral i érem els únics que ho fèiem, amb la
bonificació en el rebut d’escombraries per l’ús de la deixalleria. És una proposta que
només el nostre partit polític portava en el seu programa, que no és la primera que ja es
porta a terme en aquesta legislatura, per tant, estem molt contents, orgullosos i satisfets
que el poble de les Franqueses se’n beneficiï. Jo crec que és la quarta o cinquena
iniciativa que s’ha aprovat d’elements que eren projectes que el nostre grup volia portar
a terme en el municipi i, per tant, si haguéssim d’analitzar només aquest aspecte, deia
que estaríem molt a favor de la bonificació per a l’ús de la deixalleria en el rebut
d’escombraries. El que passa és que globalment, tornem al que dèiem abans, l’augment
és de l’IPC del 2,4, però considerem que estem a la franja molt alta dels municipis
equiparables a les Franqueses. Sí, senyor Jiménez. També és la percepció que té el
ciutadà, que estem pagant uns impostos molt elevats i, en canvi, no rebem els mateixos
serveis o no estem al mateix nivell d’altres municipis en alguns serveis, com pot ser la
neteja en algunes zones; la ràtio per habitant i la ràtio per quilòmetre quadrat de policia
local, per tant, és un tema que va directament sobre la seguretat; el transport públic
sobretot, hi ha municipis en els quals s’està ingressant menys amb aquestes taxes fiscals
i, en canvi, hi ha una alta inversió d’aquests municipis en transport públic. Tenim
municipis molt propers, fins i tot fronterers que han portat a terme experiències i n’estan
molt satisfets i així ho veu la població. Per tant, veiem que no és equiparable la franja
alta en la qual estem pagant i el que estem rebent a canvi. Veiem que el que estem
rebent a canvi, en molts aspectes, està descompensat. I per aquest motiu, votarem en
contra.
Tot seguit, pren la paraula el regidor del grup municipal ERC-EV-AM, senyor
FERRAN GONTÁN i exposa: bé, tot no és dolent. Primer agrair al senyor Jiménez la
deferència que ha tingut amb els grups de l’oposició d’explicar-nos les taxes. Això és
novetat, fins ara no ens havia passat. En aquesta legislatura sembla que han canviat
coses. Per tant, d’això ens hem d’alegrar tots plegats. També ens alegrem que estem
només amb l’increment de l’IPC a cada apartat de les taxes, exceptuant escombraries
que augmentarem un 7,5 per 100 a cadascuna de les parts de la taxa número dotze de la
recollida d’escombraries. Nosaltres creiem, de tota manera, que hi ha tres taxes que
s’haurien de modificar. Ens ha sobtat que el cost de posar un anunci al carrer pugui ser
de 12,9 €, depenent del carrer. Taxa 31. I per si ve el Woody Allen i vol fer un rodatge
només li costi tallar una hora de carrer, sense policia, 19,5 €. Nosaltres creiem que això
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són aspectes de luxe i potser... Per si ve el Woody Allen, jo crec que no li vindrà de
pagar 200 € amb els pressupostos que mouen. Per tant, potser ens en sortiríem tots
beneficiats i després hi hauria fotos i aquestes coses. Però la que més ens preocupa és la
taxa de recollida de residus. Tant Esquerra com Els Verds, i crec recordar que el PSC i
el GIPF quan hi era, el PP no ho recordo, però en el seu moment, abans d’aprovar el nou
sistema, tots li vam donar recolzament i li vam posar la mà estesa, senyor Torné, al seu
govern per fer un pensament seriós sobre les escombraries, arribar a un acord i posarnos equiparats al que tocaria pagar. Perquè el dèficit de les escombraries encara que
sembli endèmic, nosaltres creiem seriosament que és recuperable però cal fer una tasca
com Déu mana. Evidentment, vostè no va recollir el guant estès que li vam posar, va
tirar pel dret, no va voler diàleg quan li vam presentar propostes concretes,
econòmicament més barates i més potents i, fins i tot, més sostenibles. No va agafar el
guant, va tirar pel dret, ens va ignorar, va venir amb una explicació d’aquelles de
marejar la perdiu i poca cosa més i, ara, ens trobem amb el que ens trobem, que el seu
sistema no funciona com ja havíem predit, que el seu sistema cada vegada és pitjor i
més car per al ciutadà, que el seu sistema, a més, no fa promoció ni conscienciació i que
vostès només s’atreveixen a pujar-ho un 7,5 per 100. Quan hem vist al punt anterior que
han hagut de fer una modificació de crèdit de quaranta-cinc mil euros. Miri, ja sé que no
es pot canviar... ara s’acaba el temps, deixi’m deu segons més, si us plau. Ja sé que
vostès ara no estan disposats a canviar el sistema, però sí que haurien de reconsiderar la
situació de les escombraries. Si no reconsideren això, no podem votar a favor de les
ordenances fiscals.
A continuació, pren la paraula el regidor de l’ÀREA D’HISENDA I RÈGIM
INTERIOR, senyor FERRAN JIMÉNEZ i exposa: senyor Esteve, ha fet una exposició
una mica global, jo entenc que si potser estigués al seu lloc també intentaria fer
exposicions globals. Per tant, ho entenc. El que passa és que estem parlant d’ordenances
i vostè m’està aplicant criteris del pressupost, i això ens vindrà més endavant. O sigui,
ara hem d’aprovar les ordenances per després aprovar el pressupost i poder decidir
quines inversions fem en transport o altres serveis socials. Però, en principi, el que hem
d’aprovar són les ordenances. Per tant, quan arribi el moment, mostrarem la mateixa
disposició que ara per poder comentar amb vostès totes les possibilitats. Evidentment,
tindrem dos models diferents de gestió, el que intentarem és aproximar aquests dos
models el màxim possible. Vostè ha dit que nosaltres estem a la banda alta dels costos
de la taxa d’escombraries. A mi m’agrada que quan algú fa una interpretació que es pot
quantificar que m’ho pugui demostrar perquè jo puc demostrar que no estem a la banda
alta i, per tant, jo em poso a la seva disposició perquè numèricament li pugui dir quins
són els costos dels altres municipis. Nosaltres hem fet aquest increment, evidentment,
sempre ho fem de forma comparativa amb el que fan els altres municipis, el que passa
és que el que comença primer, li dóna una certa avantatge als altres. Nosaltres hem fet la
valoració sense que la resta de municipis del voltant hagi aplicat l’increment que
correspondria. Per tant, si pensem que fan el mateix que nosaltres que seria l’IPC, que
seria el més lògic i el que ha estat l’habitual a la resta de municipis, evidentment,
quedaríem més aviat a la banda mitja-baixa. En fi, ja li dic que són interpretacions
numèriques que es poden demostrar. Senyor Gontán, vostè ha dit evidentment que
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l’ajuntament en el seu moment va prendre un acord de gestió de les escombraries i, per
tant, està pres i s’ha de complir, no hi ha un motiu per denunciar aquest conveni. El que
sí que hi ha és una situació que es podria modificar i és la següent: el cost que tenim
com a ajuntament és d’acord amb l’ajut que podem tenir de la ciutadania. Depèn de la
consciència que agafem tots plegats en com gestionem les nostres escombraries a casa
nostra i les puguem repartir en els diferents departaments, el cost per als ajuntament
baixa espectacularment. Què ens estem trobant pel que ens diuen de les regidories que
fan el control? Doncs que, evidentment, la gent encara no ha agafat l’hàbit de reciclar el
que produeixen. Per tant, una d’aquestes situacions que proposem en aquest moment és
aquesta bonificació a la taxa perquè la gent es pugui conscienciar d’aquesta situació. El
temps també és per a mi...
El regidor senyor RIBALTA manifesta: dues coses molt concretes, la primera és que
potser no m’ha entès, no em referia al rebut d’escombraries sinó a altres com els
vehicles de tracció mecànica, l’IBI o altres que ens sembla que estem per sobre dels
altres municipis, puc parlar de Granollers, etc. Per tant, li estic dient que estem a la
franja alta. En quant a la distribució pressupostària, sí, és veritat que no tenim els
pressupostos però jo ja he vist dotze anys consecutius, dotze pressupostos del senyor
Torné amb dèficit en serveis de transport públic, amb dèficit en temes de policia local,
amb manca de planificació en el tema urbanístic, de les escoles, etc. Per tant, després de
veure una cosa dotze vegades, per això dic que estem a la franja alta d’ingressos, però,
en canvi, els serveis que oferim no són els correctes. Tant de bo a la tretzena sigui la
vençuda! Hi hagi una bona planificació del mapa escolar, recursos pels temes de serveis
socials, hi hagi un transport públic adequat a les necessitats i una policia local. Tant de
bo sigui així. Em sorprèn que m’ho digui i li agafo la paraula, a veure si aquest any
veiem aquests canvis.
El regidor senyor GONTÁN diu: “crono”, si us plau. No li he dit abans perquè no m’ha
donat temps a acabar la intervenció; però és evident que la proposta de la deixalleria ens
equipara a municipis del voltant que ja ho fan fa temps, i municipis més grans. I d’això
ens hem de felicitar tots i felicitar al govern que ha pres la iniciativa. D’altra banda,
també li he comentat aquest matí, i li vaig comentar a la seva antecessora en el seu
moment, que seguim trobant a faltar una taxa: la taxa d’habitatges desocupats. Ja sabem,
i com hem comentat, que aquesta taxa no és aplicable així tal com està però sempre es
pot emmascarar. Tenint el problema de l’habitatge que tenim, que costa un ronyó i part
de l’altre comprar-se un pis o un habitatge, jo crec que les institucions públiques haurien
de fer esforços i gravar els costos que tenen per tenir un habitatge buit. Ja sabem que la
llei espanyola no permet intervenir sobre l’habitatge fins el nivell de treure al propietari
el pis que no ocupa, però s’haurien de fer esforços, com altres taxes que es fan, per
aconseguir que els habitatges buits tinguin un gravamen que ara no el tenen. També li
agafo la paraula del que hem estat parlant aquest matí de què treballarem conjuntament
per mirar de trobar-ne una solució, si és possible. I això també s’ha d’agrair. D’altra
banda, del que em parlava vostè de la responsabilitat individual de cada ciutadà a l’hora
dels residus, és cert, i és el primer pas ja que la Llei de residus de Catalunya és nefasta,
diguem-ho així, i enlloc de carregar sobre qui genera el residu, carreguen sobre el
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ciutadà que no té dret a escollir, és així. L’únic remei que li queda al ciutadà és tenir
consciència però la consciència s’ha d’aconseguir amb informació però, disculpi’m,
amb el que es va gastar aquest Ajuntament en campanyes de conscienciació, que van ser
molts diners, es podria haver fet una bona campanya de conscienciació però ens vam
quedar amb la galleda. Llàstima. Perquè, a més, és una galleda inútil perquè si va a la
deixalleria, en veurà moltes. Hi pot anar quan vulgui. Em queden uns segons, si m’ho
tapa, no ho veuré, si us plau. Així no es fa campanya de conscienciació. És cert que ara
només ens queda això i tenim militància, però, senyor Jiménez, la culpa no és de les
taxes, insistim, la culpa és d’un mal sistema de recollida d’escombraries. Si en el seu
moment ens haguessin agafat el guant, potser ara no parlaríem d’un 7,5 per 100 sinó
d’un 15 o un 18 per 100 per poder equiparar-ho, o hagués fet una planificació per
arribar a uns costos que no ens suposin modificacions de crèdits anuals constants i que,
en el futur, per la taxa que es porta a l’abocador, cada vegada serà més gran.
El regidor senyor JIMÉNEZ exposa: vull deixar una cosa ben definida. El comentari
que faré el voldria fer extensiu a tots els que estan en aquest moment a la sala. Les
manifestacions no estan fetes en el sentit de dir que les persones que són veïns de les
Franqueses no tinguin cura de les coses. No, vull fer aquest aclariment. El que passa és
que totes les coses són millorables i també l’administració ha de posar mitjans per
afavorir que la gent agafi uns hàbits correctes. Entenem des d’aquest Consistori, des
d’aquest equip de govern, que hem d’iniciar aquesta conscienciació. Ja estem parlant
amb el responsable de l’àrea que porta aquest servei per poder encetar, novament,
campanyes de sensibilització i que això pugui donar un resultat positiu. El més
dificultós i costós, sempre, és educar. Jo crec que l’equip de govern està predisposat a
afavorir aquesta situació perquè, en tot cas, el benefici també serà per ells perquè si
baixem el cost del tractament dels residus, es beneficiós per a tothom. En quant a la
resta, no em vull repetir perquè ja li he contestat. Senyor Esteve, jo fins ara no he tingut
la responsabilitat directa del control dels comptes, el que sí que li puc dir és que, si més
no, des de que jo formo part d’aquest Ajuntament, cada any hem tancat els exercicis
sense cap dèficit. Això no vol dir que no hi pugui haver partides, evidentment, que
s’han pressupostat amb unes quantitats i, en realitat, hi ha hagut una altra despesa. Però
si veiem la caixa global, el resultat sempre ha estat positiu. Només volia fer aquesta
consideració, i tornar-li a repetir que seran benvingudes les aportacions que creguin. Em
deixava, senyor Ferran, el tema dels habitatges desocupats. El que no podem fer, ja ho
hem comentat, és crear una situació que no estigui contemplada per la llei. A més, sap, i
ho hem comentat, que aquests dies s’està tractant molt aquest tema en quant a
l’habitatge. Jo crec que el prudent seria esperar a com poden sortir les disposicions en
aquest sentit i, a partir d’aquí, fer el que calgui. El que sí que podríem fer, si ho creuen
convenient, és fer una moció al Parlament dient que aprovin una taxa d’aquest nivell
perquè tots els ajuntaments tinguin cobertura per fer-ho.
Finalitzades les intervencions, la PRESIDÈNCIA dóna pas a la votació.
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SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per nou vots a favor dels regidors dels
grups municipals CiU i PP, vuit vots en contra dels regidors dels grups municipals
PSC-PM i ERC-EV-AM, i per tant, amb el quòrum legal.

9.- 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 i
manifesta: només un petit aclariment. Senyor Jiménez, quan jo he utilitzat la paraula
dèficit, potser no m’he expressat bé, ja li dic que avui no tinc el dia més lúcid de tots,
però em referia a un dèficit en serveis al ciutadà, no a un dèficit econòmic. Deia que
teníem un dèficit en habitatge públic, un dèficit en policia local, un dèficit en transport
públic, un dèficit en places, per exemple, per a la natació que no n’hi ha suficients, no
es cobreix la demanda del municipi en aquests aspectes. És en aquest sentit que jo he
utilitzat la paraula dèficit, i vostè ho ha interpretat des del punt de vista comptable que
no era la meva intenció. Només aquest aclariment. Començo amb els precs i les
preguntes:
Primer.- Abans de res dir que ens agrada molt la pancarta que els partits de l’equip de
govern han posat a la façana de l’ajuntament i a Llerona en contra del Quart Cinturó,
és un acord de Ple i, per tant, s’ha portat a terme. També ens en felicitem. Només
recordar-vos que els líders dels seus partits polítics, avui, aquest matí al Parlament de
Catalunya, han demanat amb insistència el Quart Cinturó. El senyor Artur Mas i el
senyor Daniel Sirera han demanat a la Generalitat de Catalunya la realització del Quart
Cinturó. A nosaltres ens sembla molt bé perquè vam votar a favor de posar la pancarta,
però no tenim aquesta oposició rotunda. Si es produeix un traçat que va pel sud del
Vallès Oriental, segurament hi estaríem a favor. En cas contrari, donarem tot el suport
que calgui.
Segon.- Aquesta setmana, em sembla que va ser dimarts o dimecres, hi va haver un
accident, que podria haver estat molt greu, al passatge Vesprada, a la cruïlla amb el
carrer Mas Colomé. Ens agradaria poder-ho solucionar per evitar que es tornés a
repetir. Allà hi ha una fortíssima pendent, que es la que va direcció la riera Carbonell, i
abans del carrer Riera que és de les escoles, el carrer que passa pel mig poc transitat,
un nen amb bicicleta va agafar la baixada amb molta força i es va precipitar sobre un
cotxe que venia pel carrer. Per expressar només la gravetat dels fets, aquest nen amb el
cap va trencar la finestra del conductor, el retrovisor i tot el parabrises. Per sort, no va
tenir res. Però em sembla que és una cosa que es pot repetir amb molta facilitat perquè
hi ha una fortíssima pendent, perquè és una zona d’escoles i esbarjo i em sembla que
s’hauria d’intentar prendre una mesura. Som conscients de la dificultat perquè allà és
una zona d’entrada als aparcaments dels edificis, no sé si es podria delimitar que
l’aparcament només fos pel camí de la Serra. Però ens sembla que és un accident que
es pot tornar a repetir perquè realment la circulació de nens per aquella zona és molt
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elevada i el passatge va a petar directament al carrer. Em sembla que es pot produir un
accident greu que, per sort, ara no hem hagut de lamentar que sigui greu perquè, al
final, aquest nen està bé. Però és una mica per prendre consciència. Em sembla que
una solució seria que l’accés als aparcaments dels edificis d’allà fos només per dalt, i a
baix posar una mena de protecció que mai obligués als vianants a fer la volta però sí
que els obligués a fer una mica de “S”, perquè sinó es tornarà a precipitar algú. Ho sé
per experiència i per veïns que m’ho han explicat que quan hi ha un nen en bicicleta
per allà, s’ha de córrer molt al davant per parar-lo perquè es pot tornar a repetir.
Tercer.- Continuant amb aquest tema de la perillositat, hem detectat tres basses al
municipi, a zones molt transitades que pensem que els propietaris s’han d’encarregar
de protegir. Una és a darrera del cementiri, on és va cedir per a la nova escola, hi ha
una bassa per la qual passa molta gent. Ens ho han dit moltíssimes persones que hi han
passat, de diferents bandes. Pensem que és un lloc de perillositat i que s’ha de protegir.
També n’hi ha una altra a la carretera de Cànoves, entre la Sagrera i Mil Pins, al costat
de la vorera, aquella té moltes verdisses. I després, l’antic safareig de, ara no recordo
com es diu el camí, però també té la tanca una mica deteriorada. Cada cop la població
té més accés a aquestes zones, per temes de lleure, de bicicleta, per temes de passeig
familiar, etc., i també ens sembla un tema que pot resultar perillós perquè són coses
que ens ha comentat la gent.
Quart.- Igualment, seguint amb el tema de la seguretat, ja s’han produït alguns
accidents a la vorera del carrer Aragó a la plaça Espanya per pujar a l’estació, a
l’hivern o quan plou una mica, no sé com s’ha de solucionar o sí que puc aportar
algunes solucions que hem pensat, però em sembla que s’ha d’afrontar. És una pujada
que rellisca moltíssim perquè la vorera fa la pendent de l’entrada a l’estació i s’hi han
produït molts accidents. Per exemple, es podria posar un paviment que no llisqui, seria
una de les solucions.
Cinquè.- Seguint amb el tema de la seguretat, aplaudim que s’hagin posat alguns guals
que havíem reclamat anteriorment, com al carrer Sant Ponç, per exemple. Però pensem
que encara en falten. Peticions que se’ns han fet, per exemple, al carrer de la Serra els
cotxes agafen moltíssima velocitat. Pensem que com tots els altres guals que s’han
portat a terme, allà és necessari i imprescindible. També al pas per la Sagrera per
assegurar o garantir el pas dels vianants, allà pensem que també n’hi hauria d’haver un
perquè realment són zones on ja han succeït coses o sinó poden succeir.
Sisè.- Hem parlat molt de les escombraries. Ens ha sobtat molt i ens han dit que és
cosa de la Diputació, però veiem que a altres municipis no s’ha produït. Va ser per una
coincidència d’aquestes de què el rebut de les escombraries va ser el moment abans de
les eleccions, i resulta que es va dividir la domiciliació en dues parts. No sé, no volem
pensar malament però, clar, molta gent va dir “ai, ens han baixat les escombraries!”. I
després s’ho van llegir bé i no, “ostres, m’ho han dividit en dues parts”. Nosaltres
pensàvem que, fins ara, la divisió de les escombraries només era si ho demanava
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l’interessat. No ho sé, penso que és una cosa que no reporta beneficis si l’interessat no
ho vol així.
Ja porto cinc minuts parlant? Em queden dos o tres preguntes. Em sembla que és de
sentit comú, ... coherent acabar, sí. ..
Setè.- També hem rebut queixes d’empresaris que tenim més de setanta empreses que
no tenen la llicència municipal concedida. N’hi ha que fa més de deu anys. Després
demanen serveis i se’ls hi diu que no tenen la llicència municipal, i ens consta que
moltes d’elles estan en regla. Per tant, em sembla que aquí hi ha una irregularitat que
s’ha d’afrontar.
Vuitè.- Un altre tema del que n’hem parlat altres vegades i que s’ha d’afrontar és la
brutícia al polígon, a causa del McDonald’s i del Viena. El Viena és a les Franqueses.
Ja sabem que aquestes empreses paguen més impostos per portar a terme aquesta
neteja, però això no vol dir que haguem d’aguantar l’espectacle de brutícia que hi ha
constantment. Hi ha una manca de papereres i també una manca d’incivisme molt gran
per part de les persones que van allà. Això és evident i no li nego perquè, a més, veus
que a vegades tenen la paperera i ho deixen al terra. Però penso que hem de ser més
durs, és a dir, l’Administració quan hi ha aquest incivisme ha de ser implacable i si
s’han de posar més esforços encara que després es recuperin amb sancions, que jo
penso que es pot fer perfectament, doncs es fa. S’ha de fer pedagogia, però quan hi ha
aquest nivell d’incivisme, s’ha de ser implacable i qui embruta, ha de pagar una multa
perquè realment fa pena com està el polígon. Encara que rebem més ingressos perquè
les empreses ja paguen la neteja, veiem que sempre està molt i molt brut.
Tot seguit, inicia el torn el regidor del grup municipal ERC-EV-AM, senyor FERRAN
GONTÁN qui manifesta: jo crec que avui ens mereixíem deu minuts ja que el primer
Ple que s’havia de convocar ordinari, el senyor Alcalde ja no el va convocar. Per tant,
avui ens tocarien deu minuts.
Primera.- Senyor Badia. Com està el tema dels abocaments de terres? Hi ha sancions?
S’han parat? Ahir vaig parlar amb un veí i em va dir que la setmana passada encara
pujaven camions i, evidentment, ens hem passat dels trenta centímetres de sobres.
Segona.- Senyora Núria, voldria saber sobre les escoles, com estan els terminis, si ha
tingut més entrevistes amb la Generalitat. Si es compliran els terminis, tant de les dues
escoles com de l’institut.
Tercera.- Senyor Alcalde, ja li vaig comentar en la legislatura passada una idea que
veig que no va cuallar. Jo torno a intentar-ho. Seguim tenint problemes amb les
passeres del riu, a la que es troben dos camions en direcció contrària, hi ha conflictes,
hi ha dificultat per passar-hi. La proposta ja va ser de fer una passera en cada sentit.
Dificultarà el pas dels vehicles, potser són dos quilòmetres més, però crec que
augmentarem en seguretat, en viabilitat i en mobilitat. És una proposta que li llenço,
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miri d’estudiar-la. Ja en va fer cas a una, allà a la mateixa passera amb els llums,
provarem amb aquesta, a veure si cola.
Tot seguit, el regidor senyor GONTÁN formula els següents precs:
Primer.- Li accepto la moció per als habitatges buits. Proposo que sigui conjunta, que
la treballem tots conjuntament i cap problema.
Segon.- El mateix per al senyor Ramírez, si està a punt d’engegar una campanya de
conscienciació, estem a la seva disposició pel que calgui. Som els primers interessats
en què el tema dels residus, encara que no sigui el sistema que nosaltres voldríem, es
solucioni i es tiri endavant i les campanyes de conscienciació són bàsiques.
Tercer.- Ja per finalitzar, al senyor Esteve, jo no sé que té aquest tripartit però hem
aconseguit que un acord de Ple es porti a termini. Tenim les pancartes, com tocava.
Amb el bipartit ja sé que no ha funcionat però amb el tripartit sí, i això s’ha de
felicitar. Senyor Alcalde, me n’alegro.
El Senyor ALCALDE manifesta: després no està content perquè diu que si no passa
per aquí, ja li està bé el Quart Cinturó.
El regidor senyor GONTÁN diu: si em permet, el senyor Badia, en aquest sentit, no ha
enganyat mai a ningú. Ah, no, l’Esteve tampoc. El Partit Socialista en això tampoc ha
enganyat a ningú. Altra cosa és el que fa el senyor Montilla, senyor Mas, senyor Sirera
i, fins i tot, el senyor Carod o el senyor d’Iniciativa. Deixi’m aprofitar, ja que m’ha tret
el tema. Si esperem que la llei d’habitatge sigui alguna cosa interessant, ja podem
esperar. Sembla que s’hagi fet una llei per a Convergència o per al PP, de veritat.
El regidor del grup municipal PP, senyor JOSEP BADIA respon al quart prec formulat
pel regidor del grup municipal PSC-PM, senyor ESTEVE RIBALTA, relatiu a la
vorera del carrer Aragó a la plaça Espanya. Això ja s’ha mirat. Ja es va canviar una
vegada el terra, es van posar unes rajoles amb unes puntetes per veure si anava millor.
Però quan està moll, la gent continua patinant, tot i que no tant. Ara estem mirant de
posar una barana.
El regidor senyor BADIA respon al setè prec formulat pel regidor del grup municipal
PSC-PM, senyor ESTEVE RIBALTA, relatiu a les llicències. Sí, hi ha moltes
llicències pendents, això jo ho estic controlant molt. Resulta que els tècnics demanen
una sèrie de normatives, se’ls hi envien, tarden en enviar la resposta, molts diuen que
ho estan fent, ho estan allargant. És clar, si ens poséssim una miqueta seriosos, que ens
hi posem, en alguns llocs ja comencem a multar. Si comencéssim a tancar empreses, la
cosa estaria una mica malament. De fet, tot aquest sistema ho fan. Hi ha llicències que
passen al Consell Comarcal, a la Generalitat, i tot això porta molt temps. Però ho
estem controlant.
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El regidor senyor BADIA contesta a la primera pregunta formulada pel regidor del
grup municipal ERC-EV-AM, senyor FERRAN GONTÁN, relativa als abocaments de
terres. Això està parat. Que jo sàpiga, no pugen camions. Hi ha un control. Hi ha
diversos expedients fets i s’està controlant.
A continuació, pren la paraula la regidora de l’ÀREA D’EDUCACIÓ I JOVENTUT,
senyora NÚRIA CLAVERIA i respon a la segona pregunta formulada pel regidor del
grup municipal ERC-EV-AM, senyor FERRAN GONTÁN, relativa a les escoles.
Aquest mes d’agost, a part del que vostè ja coneix, l’entrevista que vam tenir amb el
Departament en el seu moment en la què se’ls hi demanava que acceleressin tot el
procés de construcció, i fins i tot, aconseguir arrencar el compromís de que si tota la
documentació estava en condicions, no hi hauria cap impediment en què es poguessin
començar a construir els dos CEIP en paral·lel. Això va arribar fins a un punt. El mes
d’agost, tot i que en l’ajuntament, com gairebé a tots els ajuntaments, la majoria de
persones eren de vacances, jo no estava de vacances i vaig poder veure que ens
arribava una sol·licitud, una vegada més, d’una documentació, hi havia una que no ens
havien demanat i ens la demanaven de nou, però sí que ens demanaven algunes coses
que ja ens havien demanat en el seu moment. Vam dir que cap problema i estant de
vacances el senyor secretari, el vam haver de trucar, explicar-li que ens demanàvem,
ho vam preparar parlant per telèfon i a l’endemà mateix de sol·licitar-ho, es va portar
tota aquella documentació en mà al Departament. Jo personalment, durant aquest estiu,
no tot l’estiu, evidentment, però durant la última setmana d’agost i primers dies de
setembre, he estat intentant, amb el telèfon que tinc al despatx, cada cinc minuts anar
fent rellamada, comunica, penges, segueixes treballant, dos minuts més, rellamada,
comunica, tornes a penjar... al Departament, perquè ens diguessin alguna cosa,
comprovar, tal i com se’m va demanar, que vetllés aquesta documentació. Doncs jo
em vaig comprometre, vostè no es preocupi que jo vetllaré perquè tingui aquesta
documentació i així ha sigut. L’han tinguda. Ens la van demanar en un moment una
miqueta complicat però se’ls hi va fer arribar. Finalment, no s’ha aconseguit. Per email es va demanar al Departament, i se’ls hi va dir, jo els hi vaig enviar un e-mail
dient que estava intentant parlant amb el senyor Camil Fortuny d’aquest tema i que, si
us plau, ja que jo no podia parlar amb ells - que és una cosa que no acabo d’entendre
perquè tot un Departament d’Educació de la Generalitat que tingui només un número
de telèfon públic i que estigui comunicant tota l’estona em sembla molt greu -, que es
posessin en contacte amb mi, via correu electrònic o al número de telèfon mòbil. Ja
que jo no podia contactar, que contactessin ells. Això no ho he aconseguit. Per
resumir-ho, el que sí que vaig aconseguir va ser que el dia deu de setembre, vam tenir
una trobada amb tots els professors de secundària de les Franqueses i vam tenir
l’ocasió de saludar al nou inspector. Vam estar parlant, jo li vaig exposar la nostra
inquietud i la nostra preocupació i ell va comentar que faria per retransmetre aquesta
informació i faria tot el que pogués per bellugar el tema. Fins ara, de moment, no hem
tingut resposta. Us ho explico tot cronològicament, tal com ha anat, perquè sinó
després direu que això no m’ho havien dit. Una de les coses que se’ns demanava en
quant al CEIP que s’ha de construir a Bellavista i en quant a l’institut, aquesta
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documentació ja està enviada, està tota entregada i hem d’entendre que si no ens han
demanat res més, i no ens han donat resposta a res més, hem d’entendre que si no
porten les màquines i comencen a excavar és perquè no tenen màquines o perquè
tenen molta feina o de moment no els hi va bé i potser la cosa s’allarga un o dos mesos
més. Però hem d’entendre que això ja està tot complet. En quant a la UA-26, que és on
ha d’anar el CEIP de Corró d’Avall, al costat del cementiri, per part d’Urbanisme,
se’ns va demanar un informe de sostenibilitat ambiental, aquest informe s’ha demanat
i avui, precisament, ha arribat i avui s’ha tramitat perquè hi hagi l’exposició pública,
es comuniqui als departaments corresponents i es demani el vistiplau, una altra
vegada, a l’Agència Catalana de l’Aigua, a la Lliga per a la Defensa del Patrimoni
Natural, etc., que són unes de les qüestions que ens demanaven. A partir d’aquí, si
entenem o hem de creure les indicacions del conseller Nadal, en quant a Urbanisme,
quedaria complerta la documentació del CEIP de Corró d’Avall i ja es podria tramitar
directament cap a Educació perquè emprenguessin el moviment que toca. De moment,
la situació està així. Naturalment, aquesta informació, excepte l’arribada de l’informe
mediambiental d’avui, perquè no he tingut ocasió, tota aquesta informació la tenen els
components de les AMPA’s, se’ls ha anat convocat a principi de curs, el dia 6
concretament, se’ls hi ha explicat i ells van rebent la informació quan se’ls convoca o
a mida que ells ho van necessitant. Però tenen la mateixa informació. El pròxim dia 3
d’octubre tenim una entrevista amb el Conseller d’Educació i a veure si tenim alguna
altra novetat. A més, avui per Junta de Govern hem aprovat dos documents, un, instant
al Departament d’Educació que facin el favor, per segona vegada, d’aplicar criteris de
proximitat per a l’assignació de centres, no té massa sentit que un nen que viu al
davant mateix del Joan Sanpera hagi d’anar a les “quimbambes” perquè no s’apliquen
criteris de proximitat. Això ja es va demanar en el seu moment quan el senyor Colomé
portava aquest tema, no han contestat i ara se’ls ha tornat a demanar. I, després, també
s’ha fet una demanda al Departament, una moció demanant al Departament el que els
hi comentava ara, la construcció dels equipaments de primària, infantil i secundària
que necessitem pel curs 2008-2009. Tenint en compte que tenim un document escrit
pel Departament en què, com a mínim, un CEIP i un institut estaven dintre de la
planificació del 2007, jo diria que hem de donar un vot de confiança, “sin prisa pero
sin calma”, per veure si es compleixen aquests terminis.
Tot seguit, pren la paraula el regidor de l’ÀREA DE SEGURETAT CIUTADANA I
MEDI AMBIENT, senyor JOSÉ RAMÍREZ respon al segon prec formulat pel regidor
del grup municipal PSC-PM, senyor ESTEVE RIBALTA, relatiu a un accident al
passatge Vesprada. Vostè ha parlat d’un accident entre una bicicleta i un turisme fa
uns dies, s’ha referit a un lloc molt concret. Això mai es podrà evitar, sempre i quan hi
hagi un nano que agafi una bicicleta i es tiri carrer avall. Això és impossible. Ara bé,
vostè ha parlat d’aquest lloc, però vostè ha pensat en Bellavista? I tant! Si vols,
t’ensenyo un part d’incidències de la policia local de la setmana passada, el regidor de
Seguretat Ciutadana va trucar a la policia pel següent: al meu carrer, carrer Menorca,
vuit o deu nanos en bicicleta des de dalt del carrer Menorca on està el restaurant
Àmfora, baixaven “a tota merda” fins a la plaça Major, sense mirar esquerra, dreta ni
res. Jo vaig sortir al carrer i els vaig aturar. No em feien cas. I jo vaig parlar amb la
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policia. Davant de la parada d’autobús que hi ha a la plaça Major, vam conscienciar
als nanos que s’hi jugaven la vida. I això va passar a Bellavista. Hi ha molts llocs, a
Bellavista hi ha molts carrers amb molta pendent. Digui’m vostè com evitaríem això.
S’evitaria des dels col·legis, parlant els pares amb els nanos, dient això, que no agafin
la bicicleta i tirin carrer avall a tota merda. Això va passar. Està allà i ho pots
comprovar, abans de que vostè parli d’aquest accident.
El regidor senyor RAMÍREZ respon al vuitè prec formulat pel regidor del grup
municipal PSC-PM, senyor ESTEVE RIBALTA, relatiu a la neteja del polígon del
Ramassar, concretament el tema del Viena. Vostè sap les vegades que es neteja aquest
carrer? Vostè ha preguntat quantes vegades es neteja aquest carrer.
El senyor RIBALTA manifesta: ....
El regidor senyor RAMÍREZ continua dient: escolta, durant el cap de setmana passen
dues o tres vegades i durant la setmana un dia si i un dia no. Ara vostè diu hi ha merda
i paperassa. I tant! Però al dia següent, està net.
El regidor senyor RAMÍREZ respon al segon prec formulat pel regidor del grup
municipal ERC-EV-AM, senyor FERRAN GONTÁN, referent a la campanya de
conscienciació de la recollida de residus. El proper dimecres es reuneixen les àrees de
Medi Ambient i Seguretat Ciutadana perquè portem vint dies treballant en un dossier
que es titularà “El decálogo del incivismo”, on hi treballen conjuntament Seguretat
Ciutadana i Medi Ambient. Jo crec que en un parell de setmanes, estarà fet. Aquest
decàleg recull totes aquestes incidències. Comencem per l’incivisme, hi ha un carrer o
passera o vorera que és la continuació del carrer Aragó fins a les escales que baixen a
la zona esportiva, allò semblava un camp de mines; però mines fulminants que
s’havien d’anar sortejant i fer eslàlom per no trepitjar-ne cap. Això s’ha netejat a fons,
s’estan fent controls estàtics per a conscienciar a la gent, s’estan identificant els
gossos. I, sobretot, l’incivisme comença per nosaltres mateixos. Les voreres estan
plenes, es netegen però al quart d’hora o mitja hora ja està plena, un altre cop. Són les
persones les que s’han de conscienciar. I és a aquestes persones a les que va adreçat
aquest decàleg. De moment, crec que he contestat les preguntes que anaven adreçades
a mi.
El Senyor ALCALDE respon, dir-vos, respecte la única pregunta que m’han adreçat,
relativa als guals. Els guals són un problema, evidentment, perquè s’han massificat
degut al moviment de mobilitat d’aquelles zones i l’obertura parcial de la Ronda. Això
és un problema. Però estem segurs que podrem resoldre això quan entri en
funcionament el nou pont i la nova Ronda. Ens podrem permetre la decisió, fins i tot,
de tancar els guals. La veritat és que acostumo, últimament, a no poder satisfer la
voluntat dels interpel·lants perquè moltes vegades, no sé perquè, he de dir que no.
Això, a vegades, és així i intento explicar-ho de la manera que s’entengui el millor
possible. Abans, en aquest municipi amb prou feines hi havia un gual que hi passaven
cotxes i camions, era el gual de Formigons BM, SA, que el vam haver d’eixamplar en

Ple 27 09 2007 – pàg. 28

el seu dia, l’altre no existia i es va fer nou per intentar donar sortida de mobilitat i avui
en dia s’estan substituint els dos guals per dos ponts. Un és el pont de la Ronda i l’altre
és el pont que s’està fent a banda i banda del riu. A partir d’aquí, se’ns obre una altra
possibilitat, que és o tancar-ne un o tancar-ne els dos. I la veritat és que ens ho
pensarem. No per a vianants ni bicicletes, evidentment, sinó per als cotxes. Ens ho
pensarem perquè amb els dos ponts, la necessitat de tenir els dos guals ja és molt
diferent, però això no vol dir que no ho tinguem en compte i no haguem fet moltes
coses. Ara estem intentant resoldre un tema que sí és veritat, i em penso que vostè
també ho ha dit i, en part, té raó. A vegades, hi ha problemes amb els vianants i els
vehicles que passen pel mateix gual. Això és veritat i és així perquè hi ha tanta densitat
d’una cosa i de l’altra... El que passa és que allà no podem fer qualsevol cosa perquè hi
ha unes normatives molt estrictes de l’ACA, de Medi Ambient, però intentarem
resoldre aquesta problemàtica d’una manera lleugera. Sí que és veritat que això és així.
La resta, jo he de ser molt més radical que vostè, i això ja és difícil, deixi’m que sigui
radical, a més, de vegades, m’agrada. En aquests moments, ens plantegem la
possibilitat de tancar els dos guals, quan siguin substituïts pels dos ponts. I per això li
he dit que a vegades, últimament em passa que a les peticions, he de dir que no. Per
això li estic raonant el perquè li estic dient aquestes coses, no perquè en tingui ganes. I
la nostra mira és mirar una mica més enllà. Estant d’acord amb el problema, no
defugint amb la realitat que és crua, és així, però mirant molt més enllà, se’ns obren
unes altres possibilitats diferents i que potser, li estic dient, sent més radical que vostè,
a vegades, allò és difícil, realment se’ns plantegen aquestes opcions, no deixar passar
els vehicles pels guals. No sé el què farem, però segur que un sí i de l’altre, en tenim
dubtes. Hi ha sobre la taula aquesta possibilitat. Quan se’ns obre aquesta nova situació,
que un pont està construït i a punt d’obrir, l’any que ve, i l’altre s’està construint. A
partir d’aquí, ens canviarà moltíssim tota aquesta zona i podrem prendre altres
decisions. El que sí que li he de dir, per l’interès, perquè, en definitiva, hi ha coses que
s’han de reconèixer que vostè hi té interès, que estem intentant resoldre el tema de les
persones. Ja he intentat explicar-li tot allò que he pogut. Em penso que s’ha contestat
tot allò que es podia. La resta quedarà pendent.
Gràcies per l’assistència i fins a la propera.

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

