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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

Identificació de la sessió:
Caràcter: Ordinari
Data: 30 de novembre de 2006
Horari: 20:00 a 23:20 hores
Lloc: Sala d’Actes de la Casa Consistorial
Hi assisteixen:
FRANCESC TORNÉ VENTURA, President
JOSEP MA. DIA GRAU, tinent d’alcalde
FERRAN JIMÉNEZ MÚÑOZ, tinent d’alcalde
FRANCESC COLOMÉ TENAS, tinent d’alcalde
JOSÉ RAMÍREZ ALAYA, tinent d’alcalde
JOAQUIM MÉNDEZ ORTIZ, tinent d’alcalde
JOSEP BRU ALBIÑANA, regidor
NÚRIA CLAVERIA SOLER, regidora
ROSA COLOMÉ SOLER, regidora
MANUEL MARTINEZ BALLESTEROS, regidor
ESTEVE RIBALTA SÁNCHEZ, regidor
JOSÉ VEGA VILAR, regidor
Ma TERESA BUIGUES POVEDA, regidora
JOSÉ JOAQUÍN GRAU RUEDA, regidor
FERRÁN GONTÁN FERRER, regidor
JOSEP BADIA TORRENTS, regidor
JOAQUIM BACH FABREGÓ, interventor
FRANCESC ESTEVE BALAGUÉ, secretari
S’ha excusat:
JOSEP MARTINEZ CLAVELL, regidor

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 les actes de les sessions anteriors.
Pren la paraula la regidora del grup municipal ERC, senyora Ma TERESA BUIGUES
i manifesta: a la pàgina 14 no hi ha el resultat de la votació, diu “Finalitzades les
intervencions, la PRESIDÈNCIA dóna pas a la votació” i manca el resultat de la
votació que en tota l’altra part de l’acta sí que hi són.
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El senyor SECRETARI manifesta: hi ha l’acta oficial que és del Ple del juliol i després
hi ha l’acta de la sessió extraordinària del 3 d’octubre, del nomenament dels membres
de les meses electorals, i l’acta de la sessió ordinària del 28 de setembre.
Finalitzades les intervencions, es procedeix, per unanimitat dels assistents, a
l’aprovació i signatura de l’esborrany de les actes de les sessions anteriors.

2.- DONAR COMPTE 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 2 de novembre de 2006:
RESTEN ASSABENTATS de l’escrit de data 23 d’octubre de 2006, RE 11264/2006,
presentat per la GENERALITAT DE CATALUNYA, DEPARTAMENT DE
GOVERNACIÓ I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES, en el que comunica que
d’acord amb la proposta favorable de la COMISSIÓ DE COOPERACIÓ LOCAL DE
CATALUNYA, ha aprovat en data 17 d’octubre, la formulació del Pla Únic d’Obres i
Serveis de Catalunya per a l’any 2007, per la qual es concedeix una subvenció de
200.000,00 € a l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, per l’actuació
“ORDENACIÓ DE LA LLERA DE LA RIERA CARBONELL I PROTECCIÓ DEL
SEU ENTORN URBÀ AL SEU PAS DE CORRÓ D’AVALL”.
No es produeix cap intervenció en aquest apartat.

3.- RATIFICAR ACORDS JUNTA DE GOVERN LOCAL.- El senyor SECRETARI
llegeix la part dispositiva dels següents acords, adoptats per la Junta de Govern Local
en les sessions que s’indiquen:
•

La de 11 d’octubre de 2006:

RECTIFICAR ELS ACORDS ADOPTATS PEL PLE DE L’AJUNTAMENT, EN
SESSIÓ DEL DIA 30 DE MARÇ DE 2006, RELATIUS A LA CESSIÓ
GRATUÏTA A LA GENERALITAT DE CATALUNYA DE DUES FINQUES DE
PROPIETAT MUNICIPAL, DESTINADES A LA CONSTRUCCIÓ D’UNA
ESCOLA DE PRIMÀRIA I D’UN INSTITUT D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA
ATÈS que el Ple de l’Ajuntament, en la sessió del dia 30 de març de 2006, va acordar,
entre d’altres:
“Primer.- APROVAR la cessió gratuïta al DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA de part de la finca de propietat municipal,
inscrita al Registre de la Propietat de Canovelles, Tom 2.704, llibre 274 de les
Franqueses del Vallès, foli 213, finca núm. 13.743, situada al sector U, destinada a
la construcció d’una escola de primària.
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La descripció de la part de la finca objecte de l’oferiment de cessió, un cop
efectuada la parcel·lació, grafiada en el plànol adjunt, és la següent:
FINCA A2
SUPERFÍCIE: 8.000 m2.
DESCRIPCIÓ: Urbana. Zona d’equipaments públics amb front als carrers
Valldoriolf projectat al Pla Parcial del sector U, terme municipal de les
Franqueses del Vallès.
LÍMIT NORD: Amb finca resultant zona verda A1.
LÍMIT SUD: Amb finca resultant 1A adjudicada a les empreses BIGEN SA,
INMOGRA SA i INVERSIONES PUIG, SA.
LÍMIT EST: Amb la carretera C352.
LÍMIT OEST: Amb carrer Valldoriolf projectat.”
ATÈS que el Ple de l’Ajuntament, en la sessió del dia 30 de març de 2006, va acordar,
entre d’altres:
“Primer.- APROVAR la cessió gratuïta al DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA de la finca de propietat municipal, inscrita al
Registre de la Propietat de Canovelles, Tom 2.273, llibre 130, foli 151, finca núm.
7759, inscripció 1a., destinada a la construcció d’un Institut d’Educació
Secundària.
La descripció de la finca objecte de la cessió, delimitada en el plànol adjunt, és la
següent:
“Equipament 1. Parcel·la situada en el polígon únic del sector X-1 del terme
municipal de les Franqueses del Vallès, de forma trapezoïdal. Ocupa una superfície
de 6.363,12 metres quadrats.
Limita:

Pel Nord amb carrer Joan Maragall.
Pel sud, part amb límit del polígon i part amb finques adjudicades
N-7 i N-8.
Per l’est amb carrer Sant Joaquim.
Per l’Oest, amb vial paral·lel a la carretera nacional 152.”

VIST els escrits RE 2006/9571 i 2006/9572 de data 1 de setembre, tramès pels Serveis
Territorials a Barcelona II (Comarques) del Departament d’Educació i Universitats de la
Generalitat de Catalunya.
AQUESTA Alcaldia proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents
ACORDS:
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Primer.- RECTIFICAR l’apartat primer dels acords adoptats pel Ple de l’Ajuntament,
en la sessió del dia 30 de març de 2006, aprovant les cessions gratuïtes al
DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA de part de
la finca de propietat municipal, inscrita al Registre de la Propietat de Canovelles, Tom
2.704, llibre 274 de les Franqueses del Vallès, foli 213, finca núm. 13.743, situada al
sector U, destinada a la construcció d’una escola de primària, i de la finca de propietat
municipal, inscrita al Registre de la Propietat de Canovelles, Tom 2.273, llibre 130, foli
151, finca núm. 7759, inscripció 1a., destinada a la construcció d’un Institut
d’Educació Secundària, en el sentit que on diu:
“APROVAR la cessió gratuïta al DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA”
ha de dir:
“APROVAR la cessió gratuïta a la GENERALITAT DE CATALUNYA”
Segon.- TRAMETRE els presents acords a la GENERALITAT DE CATALUNYA.
Tercer.- DONAR COMPTE d’aquests acords 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, GIPF i PP, dues abstencions dels
regidors dels grups municipals ERC i EV, i per tant, amb el quòrum legal.
•

La de 11 d’octubre de 2006:

APROVAR LA MODIFICACIÓ DEL CONVENI SUSBSCRIT ENTRE EL
DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE DE LA GENERALITAT
DE CATALUNYA I AQUEST AJUNTAMENT PER A LA CONSTRUCCIÓ
D’HABITATGES AMB PROTECCIÓ OFICIAL AL PLA PARCIAL DEL
SECTOR J
VIST el conveni subscrit, en data 30 de novembre de 2004, entre el Departament de
Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya i aquest Ajuntament per a la
construcció d’habitatges amb protecció oficial al Pla Parcial del Sector J d’aquest terme
municipal, aprovat pel Ple de l’Ajuntament en la sessió del dia 16 de desembre de 2004.
ATÈS que ambdues parts consideren oportú ampliar la superfície del local resultant de
la promoció, situat en planta semisoterrània i destinat a equipament públic – llar
d’infants.
VIST l’informe favorable de l’interventor municipal.
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AQUESTA ALCALDIA proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- APROVAR la modificació del conveni subscrit, en data 30 de novembre de
2004, entre el Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de
Catalunya i aquest Ajuntament per a la construcció d’habitatges amb protecció oficial
al Pla Parcial del sector J d’aquest terme municipal, aprovat pel Ple de l’Ajuntament
en la sessió del dia 16 de desembre de 2004, substituint íntegrament la clàusula sisena,
la qual quedarà redactada de la següent manera:
“SISENA. El local en planta semisoterrània, d’uns 835 m2 construïts, resultant
d’aquesta promoció es destinarà a equipament públic - llar d’infants i serà venut
per l’Institut Català del Sòl a l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès per la
quantitat de 151.580 €.”
Segon.- NOTIFICAR aquests acords a la DIRECCIÓ GENERAL D’HABITATGE del
Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya.
Tercer.- DONAR COMPTE d’aquests acords en la propera sessió que celebri el Ple de
l’Ajuntament.
SOTMESA a votació la ratificació de l’acord, és aprovada per quinze vots a favor dels
regidors dels grups municipals CiU, PSC-PM, ERC, GIPF i PP, una abstenció del
regidor del grup municipal EV, i per tant, amb el quòrum legal.
•

La de 19 d’octubre de 2006:

PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ A
SUBSCRIURE ENTRE EL DEPARTAMENT DE POLÍTICA TERRITORIAL I
OBRES PÚBLIQUES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I
L’AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS PER A LES OBRES
DE REHABILITACIÓ DE LES FAÇANES INTERIORS DE L’EDIFICI DE
L’AJUNTAMENT
ATÈS que en la Junta de Govern Local, en la sessió del dia 9 de febrer de 2006, va
acordar sol·licitar a la Generalitat de Catalunya la formalització d’un nou conveni que
contempli el finançament de la segona fase de l’actuació consistent en la rehabilitació
de les façanes de l’edifici de l’Ajuntament, tenint en compte que l’edifici està inclòs
dins del Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic de les Franqueses del
Vallès, aprovat definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona en data 26 de
gener de 2000 i que el projecte compleix amb la finalitat que la llei 9/1993 estableix per
a l’1 per100 cultural.
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VIST el conveni de col·laboració a subscriure entre el Departament de Política
Territorial i Obres Publiques de la Generalitat de Catalunya i aquest Ajuntament, per a
les obres de la Rehabilitació de les façanes interiors de l’edifici de l'Ajuntament.
ATÈS que en el marc d’aquesta col·laboració el Departament de Política Territorial i
Obres Públiques, a través de la Direcció General d'Arquitectura i Paisatge, i
l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès han acordat la realització de les obres de
“REHABILITACIÓ DE LES FAÇANES INTERIORS DE L’AJUNTAMENT”,
pactant-se que el finançament es durà a terme a parts iguals per l’Institut Català del Sòl i
per l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès.
VIST l’informe de l’interventor.
VIST l’informe favorable de l’arquitecte municipal.
Aquesta Alcaldia proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- APROVAR el conveni de col·laboració a subscriure entre el DEPARTAMENT
DE POLÍTICA TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUES DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA i aquest Ajuntament per a les obres de Rehabilitació de les façanes
interiors de l’edifici de l’Ajuntament.
Segon.- FACULTAR al senyor Alcalde per signar aquest conveni de col·laboració.
Tercer.- TRASLLADAR els presents acords, juntament amb el conveni, degudament
signat, al DEPARTAMENT DE POLÍTICA TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUES DE
LA GENERALITAT DE CATALUNYA.
SOTMESA a votació la ratificació de l’acord, és aprovat 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.
•

La de 26 d’octubre de 2006:

PROPOSTA D’APROVACIÓ DE MINUTA DE CONVENI A SUBSCRIURE
ENTRE L’AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS I
L’EMPRESA ESTO ES ONO, SAU, PER A LA CESSIÓ D’ÚS DE LES
CANALITZACIONS SUBTERRÀNIES DE POLIETILÈ CORRUGAT EN EL
TERME MUNICIPAL
ATÈS que és voluntat de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès aconseguir un
equilibri territorial dins de la societat de la informació, i per aquest objectiu, la fibra
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òptica és la infraestructura que resol de forma més idònia les necessitats de comunicació
actuals i futures.
ATÈS que “ESTO ES ONO, SAU”, és una empresa habilitada per a la prestació de
serveis de telecomunicacions a l’àmbit territorial de Catalunya i, en concret, al municipi
de les Franqueses, on està interessat en ampliar la seva xarxa per tal de poder oferir els
seus serveis, qualificats d’interès públic per la legislació vigent, als ciutadans d’aquest
municipi.
ATÈS que l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès en els darrers anys, ha dut a terme
diferents projectes d’urbanització i rehabilitació de carrers i vies públiques del municipi,
en les esmentades actuacions s’han contemplat les previsions necessàries per preveure
el futur pas soterrat de serveis, en concret, la col·locació de conductes de polietilè
corrugat formigonats pel futur pas de fibra òptica, així com les seves arquetes i les
escomeses cap a les illes d’edificis.
AQUESTA alcaldia proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- APROVAR la minuta de conveni a subscriure, entre l'AJUNTAMENT DE LES
FRANQUESES DEL VALLÈS i l’EMPRESA “ESTO ES ONO, SAU”, per a la cessió
d’ús de les canalitzacions subterrànies de polietilè corrugat en el terme municipal, que
s’adjunta al present acord formant part del mateix.
Segon.- FACULTAR l’Alcalde tant àmpliament com sigui possible per tal de signar els
documents que siguin necessaris per fer efectiu l’anterior acord.
Tercer.- NOTIFICAR aquests acords a l’empresa “ESTO ES ONO, SAU”.
SOTMESA a votació la ratificació de l’acord, és aprovat 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.
•

La de 26 d’octubre de 2006:

PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI A SUBSCRIURE ENTRE
L’AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS I EL CENTRE
D’ACTIVITATS PROFESSIONALS DEL VALLÈS PER A LA CESSIÓ D’ÚS
DE PART D’UNA FINCA DE PROPIETAT MUNICIPAL PER DUR A TERME
ACTIVITATS FORMATIVES
ATÈS que en data 23 d’abril de 2003 es va subscriure un conveni pel qual l’Ajuntament
de les Franqueses del Vallès cedia l’ús de les instal·lacions de les naus número 3 i 4 de
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l’equipament municipal de les antigues casernes militars, al CENTRE D’ACTIVITATS
PROFESSIONALS DEL VALLÈS, per dur a terme activitats formatives al municipi.
ATÈS que un cop consolidat el projecte inicial, i amb la voluntat d’incrementar la
promoció de serveis educatius i socials, especialment adreçats als grups més necessitats
i desfavorits i, per millorar qualitativament i quantitativament el servei que presta el
Centre d’Activitats Professionals del Vallès, de formació professional orientat a la
inserció sociolaboral i la seva especialització en el disseny d’itineraris formatius
adaptats, aquest centre ha sol·licitat a l’Ajuntament disposar de més espai i més
infrastructures per tal d’assegurar la continuïtat del servei.
ATÈS que l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, és propietari de la finca on es
troba ubicat un terreny de 1.200 metres quadrats, situat a la zona d’equipaments de les
antigues casernes militars, i que el conveni preveu la cessió de l’ús d’aquest terreny i
l’obligació de construir una edificació per tal de poder desenvolupar els seus fins al
Centre d’Activitats Professionals del Vallès, per dur a terme les seves activitats
formatives al municipi.
ATÈS que el CENTRE D’ACTIVITATS PROFESSIONALS DEL VALLÈS, construirà
una edificació en el terreny anteriorment esmentat, propietat de l’Ajuntament de les
Franqueses del Vallès, per tal de poder desenvolupar els seus fins i destinar-lo a la
promoció de serveis educatius i socials.
VIST l’informe de l’Arquitecte municipal.
VIST l’informe de l’Interventor.
DE CONFORMITAT amb el que disposa l’article 195 i següents de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya.
AQUESTA Àrea de Cultura i Educació proposa a la Junta de Govern Local, de
conformitat amb el que disposa el Decret d’alcaldia núm. 1091/2003, de 4 de juliol,
l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- APROVAR el conveni a subscriure entre l’AJUNTAMENT DE LES
FRANQUESES DEL VALLÈS I EL CENTRE D’ACTIVITATS PROFESSIONALS DEL
VALLÈS, per a la cessió d’ús de part d’una finca on es troba ubicat un terreny de
1.200 metres quadrats, situat a la zona d’equipaments de les antigues casernes militars,
de propietat municipal, per dur a terme activitats formatives al municipi, que s’adjunta
al present acord formant part del mateix.
Segon.- FACULTAR l’Alcalde tant àmpliament com sigui possible per tal de signar els
documents que siguin necessaris per fer efectiu l’anterior acord.
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Tercer.- NOTIFICAR aquests acords al CENTRE D’ACTIVITATS PROFESSIONALS
DEL VALLÈS.
SOTMESA a votació la ratificació de l’acord, és aprovat 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.
No es produeix cap intervenció en aquest apartat.

4.- NOMENAR ELS REPRESENTANTS DE L'AJUNTAMENT QUE HAURAN
DE FORMAR PART DE LA COMISSIÓ DE DELIMITACIÓ DELS TERMES
MUNICIPALS DE LA ROCA DEL VALLÈS I LES FRANQUESES DEL
VALLÈS.- El senyor SECRETARI llegeix la part dispositiva de la següent proposta de
l’ALCALDIA:
ATÈS que el Ple de l’Ajuntament de la Roca del Vallès, en sessió ordinària celebrada el
dia 1 de juny de 2006, va adoptar l’acord d’incoació d’expedient de delimitació dels
termes municipals de la Roca del Vallès i les Franqueses del Vallès.
VIST el requeriment efectuat per la Direcció general d’Administració Local en data 11
d’octubre de 2006 registre d’entrades en aquest Ajuntament núm. 2006/11174 de 19
d’octubre
ATÈS que l’article 33 del Decret 140/1988, de 24 de maig, pel qual s’aprova el
Reglament de demarcació territorial i població dels ens locals disposa que els
Ajuntaments hauran de nomenar, per acord plenari, una comissió de delimitació que
portarà a terme les tasques de delimitació, constituïda per l’Alcalde, dos regidors, el
secretari de la Corporació i un tècnic.
AQUESTA Alcaldia proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- NOMENAR, de conformitat amb el que disposa l’article 33 del Decret
140/1988, de 24 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de demarcació territorial i
població dels ens locals, la comissió de delimitació que portarà a terme les tasques de
delimitació dels termes municipals de les Franqueses del Vallès, constituïda per
l’Alcalde, dos regidors, el secretari de la Corporació i un tècnic:
Sr. Francesc Torné Ventura, Alcalde-President.
Sr. José Ramírez Alaya, regidor d’Urbanisme.
Sr. Josep Bru Albinyana, regidor d’Obres, Serveis i Medi Ambient.
Sr. Joan Valls Ribas, arquitecte municipal.
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Sr. Francesc Esteve Balagué, secretari de l’Ajuntament.
Segon.- COMUNICAR el present acord a l’Ajuntament de la Roca del Vallès i a la
Direcció General d’Administració Local del Departament de Governació i
Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya.
La PRESIDÈNCIA obre el torn d’intervencions.
Pren la paraula el regidor del grup municipal PSC-PM, senyor ESTEVE RIBALTA i
manifesta: en aquest punt de l’ordre del dia, el nostre grup polític votarà en contra
perquè considerem que, com en altres aspectes, és un exemple més de la visió que té el
senyor Alcalde del Consistori. Pensem que el Consistori som tots els grups polítics, tots
els grups polítics podem defensar els interessos del nostre municipi i podem participar
en una comissió com aquesta. Per aquest motiu, perquè creiem que es personalitza
només en el seu grup polític la defensa dels interessos comuns, no hi estem a favor i
votarem en contra.
Tot seguit, pren la paraula la regidora del grup municipal ERC, senyora Ma TERESA
BUIGUES i exposa: també va per aquí, la intervenció de l’Esteve té molt a veure amb la
nostra. Considerem que nosaltres tenim tant d’interès en el bé del poble, com pot tenirne l’equip de govern i, per tant, si vostès es nomenen, doncs que es votin vostès. El vot
serà en contra.
Acte seguit, pren la paraula el regidor del grup municipal GIPF, senyor JOSÉ
JOAQUIN GRAU i manifesta: nosaltres votarem a favor però demanem que hi hagi
informació a l’oposició dels avenços d’aquesta comissió.
A continuació, pren la paraula el regidor del grup municipal PP, senyor JOSEP BADIA
i manifesta: jo volia fer una pregunta: aquesta comissió està formada? Està sol·licitada
per la Roca?
Tot seguit, el Senyor ALCALDE manifesta: com vostès poden veure a l’expedient, és
una interpel·lació que ha fet davant el departament no sé si és de Governació o
d’Urbanisme de la Generalitat de Catalunya per fer aquesta comissió i revisar els termes
municipals, en el cantó, més concretament, on hi va haver un incident important entre
municipis, entre les Franqueses i el sector de Can Jorn de la Roca. No sé si vostès
coneixen el contingut de l’expedient, un cap de setmana, de fosques, l’ajuntament de la
Roca es va connectar a un col·lector municipal de les Franqueses del Vallès, sense
autorització i de fosques. A partir d’aquí, l’ajuntament va reaccionar, com qualsevol
incident de magnitud d’aquestes característiques, i va segellar aquesta connexió perquè
havia estat feta sense permís ni sense cap tipus de consulta prèvia. Va ser en defensa
dels interessos del municipi de les Franqueses. Posteriorment, hi ha hagut l’esmena de
sol·licitar-ho, d’arribar a un acord amb l’ajuntament de les Franqueses i resoldre un
problema que tenien amb un polígon que havien construït fora de l’àmbit urbà de la
Roca del Vallès. Després hi ha hagut aquest acord i ja està. Suposo que això no satisfà
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prou els interessos polítics i institucionals d’aquell municipi, que han fet això per
revisar els termes municipals i per aconseguir no sé quina finalitat. Sàpiguen que
l’incident greu que va passar en el seu dia es va resoldre d’aquesta manera: amb un
acord institucional entre l’ajuntament de la Roca i les Franqueses, van abonar els
desperfectes, les sancions i la connexió i, per tant, l’incident està resolt. L’altre, el que
ha perseguit, el que ha persistit ha estat la intervenció de l’ajuntament de la Roca per
intentar esbrinar alguna cosa que suposo que no tenen clara respecte el terme municipal.
Sàpiguen que la gestió del municipi, en aquest cas, ha estat per defensar els interessos
del municipi i resoldre correctament els interessos municipals en el seu moment. En el
cas del senyor Grau què ha demanat una informació addicional respecte això, sàpiguen
que tindran puntualment quan passi algun incident la informació correcta perquè és
interessant per a tots. Per tant, se’ls hi facilitarà, tal i com ha demanat.
Tot seguit, el regidor senyor RIBALTA exposa: volia dir que estem perfectament al
corrent de l’incident, de la resolució i de com han anat els fets. I precisament, perquè
considerem que aquest ajuntament pot actuar amb més força, defensant els interessos
del municipi, anant tots a una, és per això que li reclamem que aquesta comissió pot
estar representada per més grups polítics. Evidentment, estem a favor de que aquesta
resolució sigui favorable al nostre municipi i és el que volem defensar. Per tant, només
dir-li que sí que n’estem al corrent i per això li reclamàvem poder defensar els
interessos del municipi com a regidors que som.
El Senyor ALCALDE manifesta: molt bé, seran degudament informats del que
esdevingui.
Finalitzades les intervencions, la PRESIDÈNCIA dóna pas a la votació.
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per onze vots a favor dels regidors dels
grups municipals CiU, GIPF i PP, quatre vots en contra dels regidors dels grups
municipals PSC-PM i ERC, una abstenció del regidor del grup municipal EV, i per tant,
amb el quòrum legal.

5.- APROVAR REVISIÓ ANUAL DEL PADRÓ MUNICIPAL D'HABITANTS
AMB REFERÈNCIA A L'1 DE GENER DE 2006.- El senyor SECRETARI dóna
lectura de 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
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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:
Primer.- APROVAR la revisió anual del Padró Municipal d’Habitants, amb referència
a l’1 de gener de 2006, que dóna un resultat de 15.892 habitants (8.188 homes i 7.704
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, la
PRESIDÈNCIA dóna pas a la votació.
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per quinze vots a favor dels regidors dels
grups municipals CiU, PSC-PM, GIPF, EV i PP, una abstenció de la regidora del grup
municipal ERC, i per tant, amb el quòrum legal.

6.- ADJUDICAR EL CONTRACTE PER A LA CONCESSIÓ DE L'ÚS PRIVATIU
D'UN BÉ DE DOMINI PÚBLIC, PARCEL·LA D'EQUIPAMENTS SITUADA EN
EL PLA PARCIAL DEL SECTOR U-. El senyor SECRETARI llegeix la part
dispositiva de la següent proposta de l’ÀREA D’URBANISME:
ATÈS que la Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 22 de juny de 2006 i
posteriorment el Ple de la Corporació, en sessió celebrada el dia 27 de juliol de 2006, va
adoptar, entre d’altres, els següents ACORDS:
“Primer.- APROVAR l’expedient de contractació de l’ús privatiu d’un bé de
domini públic –parcel·la d’equipaments situada en el pla Parcial del sector U-,
en règim de concessió administrativa, amb la finalitat de la construcció i
explotació d’un establiment hoteler.
Segon.- DISPOSAR l’obertura del procediment d’adjudicació, que es durà a
terme mitjançant procediment obert, forma d’adjudicació de concurs i
tramitació ordinaria.
Tercer.- APROVAR el plec de clàusules administratives particulars que hauran
de regir, juntament amb les generals aprovades per l’Ajuntament, la
contractació de l’esmentada concessió administrativa de l’ús privatiu de bens de
domini públic.
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Quart.- SOTMETRE a informació pública el plec de clàusules pel termini de
quinze dies, mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província, a
l’efecte de possibles reclamacions, i anunciar simultàniament el concurs, amb el
benentès que la licitació d’aquest s’ajornarà quan sigui necessari, en el supòsit
que es formulin reclamacions contra el plec de clàusules.
Cinquè.- DONAR COMPTE del present acord en la propera sessió del Ple de
l’Ajuntament, per a la seva ratificació.”
ATÈS que, complerts els tràmits legalment establerts, i finalitzat el període per
presentar proposicions per prendre part del concurs convocat per aquest Ajuntament per
a la contractació de l’ús privatiu d’un bé de domini públic –parcel·la d’equipaments
situada en el pla parcial del sector U, s’ha presentat una única oferta signada per:
1. Sr. FERNANDO RIVAS CORTÉS, en representació d’HOTELS
BISNET, S.A.
VISTA l’acta d’obertura de pliques de la Mesa de Contractació, de data 10 d’octubre de
2006, que consta a l’expedient.
ATÈS els informes emesos pel cap d’àrea d’Urbanisme.
VISTA l’acta de la Mesa de Contractació, de data 23 de novembre de 2006, que fa la
corresponent proposta a l’òrgan de contractació.
VIST el plec de clàusules administratives particulars redactat a l’efecte de la present
alienació.
DE CONFORMITAT amb els articles 53.1.q), 209 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; l’article 21.1.p) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del
Règim Local; els articles 40 a 48 del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual
s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals; l’article 5 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; el Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s’aprova
el Text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques; i el Reial Decret
1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de
contractes de les administracions públiques.
AQUESTA Àrea d’Urbanisme proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- DECLARAR vàlid l’acte de licitació celebrat el dia 10 d’octubre de 2006.
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Segon.- ADJUDICAR el contracte per a la concessió de l’ús privatiu d’un bé de domini
públic –parcel·la d’equipaments situada en el pla parcial del sector U, a l’empresa
HOTELS BISNET, SA, representada pel senyor FERNANDO RIVAS CORTÉS, amb un
cànon mensual a favor de l’Ajuntament de 5.766,00 euros.
Tercer.- REQUERIR a l’adjudicatari perquè en el termini de quinze dies hàbils,
comptats a partir de l’endemà de rebre la notificació d’aquest acord, acrediti haver
constituït la corresponent garantia definitiva, xifrada en la quantitat de 2.767,68 euros.
Quart.- CITAR a l’adjudicatari perquè, en el dia i hora que oportunament se l’indicarà,
concorri a formalitzar la corresponent escriptura pública.
Cinquè.- APROVAR els drets i taxes per un import de 75,00 €, d’acord amb el què
disposa la vigent Ordenança Fiscal núm. 6 d’aquest Ajuntament.
Sisè.- AUTORITZAR l’Alcalde, tant àmpliament com sigui possible, per formalitzar tots
els documents que es considerin necessaris per tal de dur a terme els acords anteriors.
Setè.- NOTIFICAR aquests acords a l’empresa interessada.
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: en el seu moment ja vam votar a favor d’aquest punt. Considerem que és una
bona gestió en benefici de les arques municipals i, per tant, hi votarem a favor. Volíem
afegir, no sé si estem a temps o no, però en les negociacions, com s’ha fet en altres
casos, la possibilitat d’ocupar personal de les Franqueses si és una cosa que es
contempla. Considerem que és un establiment on s’han d’ocupar llocs de treball que
tampoc han de ser molt especialitzats, per tant, hi poden donar cobertura persones del
municipi. Doncs si ja ho contemplen, encara millor.
Tot seguit, pren la paraula el regidor del grup municipal GIPF, senyor JOSÉ JOAQUIN
GRAU i exposa: nosaltres ja vam votar en contra i ara votarem en contra, bàsicament
perquè creiem que s’està traient un altre espai públic per al municipi amb l’afany
recaptatori. Voldria comentar que si fos possible ja que tinc entès que quan es va fer
l’obertura de pliques, aquesta empresa donava per avançat em sembla que cinc anys,
doncs que com a mínim es fes un prorrateig d’aquests cinc anys i que no es gasti tot en
els primers mesos.
A continuació, pren la paraula el regidor del grup municipal EV, senyor FERRAN
GONTÁN i manifesta: nosaltres tornarem a votar en contra, com ja vam fer en el seu
dia, perquè seguim sense veure la necessitat de fer aquí un hotel ara, només veiem les
ganes de recaptar diners del govern d’aquest ajuntament.
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Tot seguit, el Senyor ALCALDE manifesta: només esmenar una versió totalment
diferent. Si volem tenir certs serveis imprescindibles en el municipi que considerem
importants, el municipi els ha de crear. Sens dubte, aquesta és una de les grans
diferències que tenim, jo ja no diria ideològiques sinó pràctiques entre el nostre grup i
d’altres. Si aquest municipi no hagués passat pel treball intens d’intentar dotar-lo
d’infraestructures i de serveis, avui per avui encara estaríem com setze anys enrere. A
partir d’aquí, els he de dir que la nostra intenció no és de recaptació sinó de donar servei
al ciutadà i restablir certs infraestructures, serveis i equipaments que no tenim i no
teníem. Doni l’enhorabona a un nou servei que es crea, el municipi fa un esforç per
crear-lo i dotar d’infraestructures i serveis al municipi, el ciutadà ho agrairà i, sens
dubte, podrà gaudir d’aquesta infraestructura. Això sí que és important, restablir-ho i
dir-ho amb aquesta magnitud. Dir que és una diferència important entre un pensament i
una manera de fer, i això es tradueix en una multitud de serveis que hem anat
incorporant en els últims anys en el nostre municipi.
El regidor senyor GRAU diu: pel que vostè acaba de dir, entenc que la diferència entre
el seu grup i el nostre és que segons la seva visió els ciutadans de les Franqueses faran
cua per anar a dormir en aquest hotel i la nostra és que aniran a dormir a casa seva que
la tenen aquí a prop.
Tot seguit, el regidor senyor GONTÁN diu: evidentment, hi ha diferències abismals
entre vostès i nosaltres, per sort! Des del meu punt de vista, per sort. Per a mi, això pot
ser un servei però no crec que sigui necessari. Creiem que n’hi ha d’altres en els quals
s’hauria d’haver invertit. Vostès inverteixen en un hotel, doni’m una altra raó que sigui
recaptatòria, però és la única que dedueixo perquè servei a les Franqueses, n‘hi ha un
però no el comentarem aquí, podria servir però, en fi.. Jo crec, com el senyor Grau, que
no serà per anar a dormir la gent de les Franqueses.
A continuació, el Senyor ALCALDE manifesta: home, deixi’m que li digui amb tot el
“carinyo” del món, vostè, senyor Grau, pertany a una altra època de pensament
municipal, veient-ho d’aquesta manera. Sens dubte, tota la creació de nous serveis, nous
equipaments, noves infraestructures al municipi serveixen perquè tothom en surti
beneficiat, no perquè faci servir una cosa que no té o que no vol fer servir. Però aquests
equipaments i aquestes infraestructures serveixen per millorar la qualitat de vida del
municipi en general en molts aspectes, encara que algun directament no el vulgui o no el
necessiti fer. Per aquesta regla de tres, no s’haguessin fet moltes coses perquè aquest
pensament que jo he dit, repeteixo, que vostè té i que poden tenir diverses persones, no
s’haurien fet moltes altres coses. Clar que s’han fet i que han servit per millorar els
serveis i les infraestructures. Ja ho sé, per exemple, que algun aparcament de camions al
municipi vostès no l’haurien fet, però existeix i té una funcionalitat. O molts altres
serveis. Jo no aparcaré el camió allà... no, perquè vostè no té camió però serveix perquè
altres ciutadans de les Franqueses puguin resoldre un problema d’aquesta magnitud. I
molts d’altres que han estat creats amb aquesta finalitat: resoldre problemes i crear
infraestructures. Per tant, deixi’m que li digui que la nostra voluntat és aquesta. És un
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actiu per al municipi i un servei que es posa a l’abast de la ciutadania. Estem
completament segurs que servirà per millorar les quotes de benestar dels nostres
conciutadans.
Tot seguit, pren la paraula el regidor del grup municipal PP, senyor JOSEP BADIA i
manifesta: la meva pregunta és si el projecte només és hotel.
El Senyor ALCALDE respon: en principi, el que s’ha plantejat és que sigui per a hotel i
serveis complementaris de l’hotel. El projecte que presentaran tindrà el seu tràmit com a
qualsevol altre projecte que hi hagi a l’ajuntament.
Finalitzades les intervencions, el Senyor ALCALDE dóna pas a la votació.
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per tretze vots a favor dels regidors dels
grups municipals CiU, PSC-PM i PP, tres vots en contra dels regidors dels grups
municipals ERC, GIPF i EV, i per tant, amb el quòrum legal.

7.- APROVAR INICIALMENT EL PROJECTE D'OBRA MUNICIPAL
ORDINÀRIA ANOMENAT
"PROJECTE D'EXECUCIÓ DEL CENTRE
CULTURAL DE CORRÓ D'AVALL".- El senyor SECRETARI dóna lectura de la
part dispositiva de la següent proposta de l’ÀREA D’URBANISME:
VIST el projecte d’obra municipal ordinària titulat “Projecte d’execució del Centre
Cultural de Corró d’Avall”, redactat per l’arquitecte senyor JORDI PARCERISAS
VÁZQUEZ, en virtut del contracte administratiu de consultoria adjudicat mitjançant
acord de la Junta de Govern Local celebrada en data 27 d’abril de 2006.
ATÈS que el projecte defineix exactament les obres necessàries per a portar a terme
l’execució del Centre Cultural de Corró d’Avall situat a la confluència dels carrers
Tagamanent i Onze de setembre.
VIST l’ informe de l’arquitecte municipal.
DE CONFORMITAT amb el que disposa l’article 235.2 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, l’article 93 del Reial Decret legislatiu 781/1986.de 18 d’abril, pel qual
s’aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, i el
que disposen els articles 37 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny pel qual
s’aprova el reglament d’obres activitats i serveis dels ens locals i la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local.
AQUESTA Àrea d’ Urbanisme proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següents
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ACORDS:
Primer.- APROVAR INICIALMENT el projecte d’obra ordinària anomenat, “Projecte
d’execució del Centre Cultural de Corró d’Avall” , amb un pressupost de contracte de
7.407.345,03 € IVA inclòs.
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 i en
EL Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i INSERIR-LOS al taulell d’anuncis de
la Corporació, durant el termini de 30 dies, a efectes de poder ésser examinat i
formular pels interessats les al·legacions pertinents.
Tercer.- FACULTAR a l’Alcalde per elevar-lo a definitiu en el cas que no es presentin
al·legacions.
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: en aquest punt el nostre grup polític votarem en contra per diverses raons: la
primera d’elles és que no sempre els governants i no sempre els polítics tenim
l’oportunitat de dissenyar els municipis de forma que puguin satisfer els serveis dels
ciutadans al 100 per 100, i no hagin proposat que a l’espai on s’hi vol posar aquest
Centre Cultural creiem que hi ha d’anar la tercera escola. Aquest és el primer motiu, ens
sembla que estratègicament s’està cometent un error molt greu. Ja parlarem de l’escola
al punt número deu de l’ordre del dia. Ens sembla que podem proporcionar als ciutadans
de Corró d’Avall la possibilitat de que tots vagin caminant a l’escola i no fer-ho és un
error greu, que tindrà unes conseqüències en el futur que perjudicarà la convivència i la
vida diària dels ciutadans del municipi. Ja parlarem de l’escola en el proper punt. Un
altre punt és que ens sembla una altra obra faraònica, ens sembla molt bé els serveis i els
equipaments que ha de tenir, ens semblen necessaris però estem parlant d’un cost que
superarà els set milions d’euros, ens sembla una barbaritat. Lligant amb el tema de la
tercera escola, el lloc idoni per fer aquest Centre Cultural és on actualment hi ha el
Centre Cultural de Corró d’Avall, on hi ha espai suficient, on es podria fer un edifici
amb els mateixos equipaments i amb les mateixes necessitats. Segurament el problema
és entendre’s amb algú, com passa en molts punts de l’ordre del dia en què no hi ha
voluntat d’entesa, i segurament que el problema és entendre’s amb el mossèn però em
sembla que no era un problema complicat perquè crec que s’hagués pogut arribar a una
entesa i construir allà un Centre Cultural d’aquestes característiques, segurament no
gastant-se set milions d’euros i guardant l’espai on volen situar aquest Centre Cultural
per a la tercera escola. Per tant, ens hi oposem d’una forma bastant clara perquè ens
sembla que s’està cometent un error que en el futur tindrà conseqüències per als veïns
de les Franqueses.
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Tot seguit, pren la paraula la regidora del grup municipal ERC, senyora Ma TERESA
BUIGUES i exposa: la nostra posició ja és coneguda. Si no hi ha equipaments, si no hi
ha sales, si no hi ha centres, si no hi ha lloc on reunir-se la gent del poble, lògicament
s’ha de fer un esforç i tirar endavant aquest tipus d’infraestructures, però a les
Franqueses, i val a dir-ho, gràcies a vostès, avui hi ha una sèrie d’equipaments on és
possible donar sortida a tota una sèrie de coses de tipus cultural i altres, on la gent pot
anar a sentir-se molt còmoda i estar en condicions. No cal fer un repàs dels espais que hi
ha, però potser sí que podríem entrar en el tema de com són utilitzats, quin tipus de
participació ciutadana hi ha en aquests actes i fer una pregunta: aquests quasi set
milions i mig d’euros dels quals dos ja estan pressupostats en el pressupost del que es
parlarà a continuació, com pensen pagar aquests set milions i escaig d’euros?
Endeutant-se més? Sabem que estem endeutats fins al 2026 i, per tant, ha de preocupar
una quantitat tant gran que, a més, no és només fer l’edificació sinó que és el
manteniment. Fa pena veure sales que fan molt de goig buides i poc utilitzades. Ens
preocupa que aquests set milions i escaig corrin la mateixa sort. Ens oposarem, pensem
que haurien d’anar a la via d’eixugar el deute que té aquest poble i no a la via
d’engrandir-ho.
Tot seguit, pren la paraula el regidor del grup municipal GIPF, senyor JOSÉ JOAQUIN
GRAU i exposa: en el fil del que han dit la resta de regidors, nosaltres ja pensàvem que
aquest terreny es podria destinar a l’escola que, finalment, s’ha destinat a un altre lloc.
També pensem que és una altra de les seves obres per fer-se la foto de rigor. Pensem
que hi ha molts espais públics, moltes infraestructures, molta superfície
d’infraestructura que està infrautilitzada en el nostre municipi i que han costat molts
diners. Com deia la Teresa, ja no és només el que han costat les obres sinó el que costa
el manteniment. Crec que abans de fer una obra d’aquest tipus, perquè de teatres ja n’hi
ha al municipi, doncs potser seria més correcte fer una política d’optimitzar la superfície
que en aquest moment està totalment infrautilitzada.
A continuació, pren la paraula el regidor del grup municipal EV, senyor FERRAN
GONTÁN i manifesta: en la línia, la propera actuació serà una esfíngie tipus Keops
perquè, clar, anem fent piràmides i piràmides, mausoleus.. doncs la pròxima actuació
serà aquesta. A més, em preocupa una cosa: si la utilització serà la mateixa que a la
resta de centres cívics o culturals. Si fem aquest perquè la resta estan massificats, encara
tindria una raó de ser, però si obrim els centres culturals en horari d’oficina difícilment
els farem servir. A més, tenim un Teatre a Bellavista molt bo, gràcies a vostès, però
infrautilitzat. Tenim un Centre Cultural a Bellavista infrautilitzat, Can Ganduxer
infrautilitzat, tindrem el Centre d’Arts i Noves Tecnologies... vull pensar que no, però
seguint la línia serà infrautilitzat. Potser abans de fer una altra obra faraònica, ens ho
pensem perquè ens costarà molts diners. Suposo que ens tornarem a endeutar i així
anem pagant, és només fer bola. Electoralment és molt bonic però res més.
Tot seguit, pren la paraula el regidor de l’ÀREA DE CULTURA I EDUCACIÓ, senyor
FRANCESC COLOMÉ i exposa: les Franqueses, com tots sabem, és un municipi
complex, amb cinc pobles que tenen idiosincràsies diferents. No conèixer això és no
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conèixer la realitat del municipi, sense cap mena de dubte. Si us hi fixeu, en tot el
municipi hem hagut de duplicar serveis. Hi ha dues estacions al municipi, una a
Bellavista i una altra a Corró d’Avall; dues escoles bressol, una a Bellavista i una a
Corró d’Avall, una altra escola bressol que farem a Bellavista i una altra a Corró
d’Avall; un Casal d’Avis a Bellavista i un altre a Corró d’Avall. I amb això, també
farem el mateix. El Centre Cultural és un dinamitzador social i pretenem que així sigui,
i a Corró d’Avall ens fa falta un perquè el que tenim, o el que estem utilitzant en aquests
moments, no és de titularitat municipal. En aquesta primera intervenció m’agradaria
explicar veritablement què es farà en el Centre Cultural i si fem aquest Centre Cultural
que ens permetrà alliberar. En el Centre Cultural hi va un teatre-auditori amb capacitat
per a unes tres-centes vuitanta persones; dues sales d’exposicions d’uns cent metres
quadrats que ens permetrà fer exposicions permanents o itinerants; una sala polivalent
d’uns sis-cents metres quadrats que es pot dividir en tres espais per fomentar els assaigs
dels grups locals en qualsevol moment o, per exemple, fer-hi l’arrossada per a la festa
major o qualsevol altra activitat que es cregui oportuna, el ball de cap d’any, etc. Hi
haurà un bar obert la major part del temps, on qualsevol persona del municipi podrà
anar a petar la xerrada o a prendre una beguda i, a part, tots els serveis de Cultura que
actualment estan a Can Ganduxer, els portarem cap al Centre Cultural. Alhora, amb una
previsió d’un futur no molt llunyà, aquest traspàs de les oficines de Cultura cap al
Centre Cultural permetrà que tots els tallers que tenim al Centre Cultural de Can
Ganduxer es traslladin a Can Font i tenir l’edifici del Centre Cultural de Can Ganduxer
lliure. Què ens permetrà això? La nostra idea és que Can Ganduxer sigui la segona
biblioteca del municipi. Aleshores possiblement la Generalitat ja tindrà en perspectiva la
construcció del nou institut, ja tindrem tres escoles a Corró d’Avall i creiem que també
fa falta una nova biblioteca al municipi. Per tant, com us he explicat, i us he explicat el
projecte, tenim una visió global que ens lliga el Centre Cultural amb tots els temes
culturals i educatius.
El regidor senyor RIBALTA replica: fixi’s, senyor Colomé, que nosaltres no li discutim
la necessitat o no del Centre Cultural, li estem donant l’opció perquè faci el Centre
Cultural a un altre lloc. Per tant, la seva resposta potser no va relacionada amb la meva
intervenció. Nosaltres en cap moment discutim la necessitat d’un Centre Cultural a
Corró d’Avall sinó que li estem donant una opció que ens sembla més lògica, més
coherent i més raonable. Em sembla que perdem un espai molt important, on vostès
volen ubicar el Centre Cultural, tenim un espai molt bo per aquest Centre Cultural i no
el fan servir. Estan perdent aquest espai i estan enviant l’escola a les afores del nucli
urbà. Això és el que diem nosaltres.
El regidor senyor GONTÁN manifesta: conec la idiosincràsia, he nascut aquí, sé que hi
ha cinc nuclis urbans i, per tant, existeix aquesta diversitat. Però per la mateixa raó que
no col·loquem una escola bressol a Corró d’Amunt que potser fa falta, per la raó que no
fem un teatre-auditori a Corró d’Amunt, potser aquest s’hauria d’apuntar cap al Centre
Cultural que tenim ara, remodelar-lo i fer-lo servir. No cal aquesta obra faraònica i
vostès ho saben. Simplement és perquè els hi agrada, ja els hi va això del formigó gran.
Des de que vostès manen, aquesta història de blocs de formigó ja s’ha vist molt, no és
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cap novetat. El que sorprèn és que encara segueixin en aquesta línia. I potser els set
milions i mig d’euros que es gasten en això es gastessin en transport públic que creiem
que realment és més necessari que un macro-centre d’aquests enmig del municipi que es
podria aprofitar, nosaltres no creiem que per a l’escola sinó per a l’institut. Es podria
utilitzar i arreglar el Centre Cultural, arribar a acords amb l’església, i fer-lo servir. Jo
crec que millorant aquest Centre Cultural, Corró d’Avall en tindria suficient per a un
futur proper. D’altra banda, el tema del bar m’ha fet gràcia, és genial. Parles amb la gent
que va tenir les concessions i surten d’allà per cames perquè no surten beneficiats, no
dóna benefici perquè els Centres Culturals estan infrautilitzats. Suposo que amb aquest
tindrem el mateix problema, que el bar no funcionarà. Fem bombo, fem bombo, toquen
eleccions, evidentment i, per tant, toca, però no hi ha una altra raó. Sota el nostre punt
de vista, d’aquesta manera aquest Centre Cultural no està justificat.
El regidor senyor COLOMÉ manifesta: jo us he explicat un mapa de serveis complet.
Per tant, en aquest aspecte, tenim model de poble. Pel que fa a on s’havia de col·locar la
tercera escola és un tema que ja hem discutit en anteriors Plens, jo us he dit que
nosaltres volíem una escola de qualitat amb el màxim de metres possibles, que són vuit
mil, i que després la Generalitat decidís si fa una escola en una sola planta o fa planta
baixa i un pis. A una parcel·la com aquesta, amb aquests desnivells que hi ha, una
escola d’aquest tipus, i vostè, senyor Ribalta, que és docent, suposo que ho entendrà,
s’hauria de construir planta baixa més tres, pels desnivells que hi ha, les criatures pujant
escales, preferim agafar una parcel·la d’uns vuit mil metres quadrats que està tocant a
zona urbana, que no molestarà en els desplaçaments de cotxe, hi haurà facilitat per
aparcar i que la gent hi podrà seguir anant a peu. Jo, des de casa meva, visc davant de
l’estació de les Franqueses, puc anar a peu al cementiri, si vull, evidentment que puc
anar-hi. Doncs, evidentment, l’escola estarà situada tocant al cementiri i, per tant, hi
podré anar a peu. A Corró d’Amunt sempre hauran d’agafar el cotxe, és evident, i a
Llerona sempre hauran d’agafar el cotxe. Això és evident, per la població. No farem una
escola a Marata que hi ha cent cinquanta habitants. És una qüestió d’economia
processal, per dir-ho d’alguna manera.
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 del
grup municipal CiU, sis vots en contra dels regidors dels grups municipals PSC-PM,
ERC, GIPF i EV, i una abstenció del regidor del grup municipal PP, i per tant, amb el
quòrum legal.

8.- APROVAR INICIALMENT LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA
GENERAL D'ORDENACIÓ URBANA PER A L'ASSIGNACIÓ D'HABITATGE
DOTACIONAL PÚBLIC A LA FINCA SITUADA ENTRE ELS CARRERS DEL
TERME, EMPORDÀ, PROVENÇA I LA PLAÇA CATALUNYA.- El senyor
SECRETARI dóna lectura de la part dispositiva de la següent proposta de l’ÀREA
D’URBANISME:
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VISTA la documentació tècnica relativa a la modificació puntual del Pla General
d'Ordenació Urbana per a l’assignació d’habitatge dotacional públic a la finca situada
entre els carrers del Terme, Empordà, Provença i la Plaça Catalunya, amb els objectius
que figuren a la memòria justificativa de la modificació, i que són:
-

Necessitat d’aconseguir habitatge dotacional protegit per a joves al nucli de
Bellavista, simultàniament a la reserva d’us espai per a l’establiment d’una
nova llar d’infants.

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 d'Urbanisme proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- APROVAR INICIALMENT la modificació puntual del Pla General
d’Ordenació Urbana per l’assignació d’habitatge dotacional públic a la finca situada
entre els carrers del Terme, Empordà, Provença i la Plaça Catalunya.
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.
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: el vot del nostre partit, en aquest punt en concret, serà afirmatiu perquè
creiem que intrínsecament el projecte, per ell mateix, tret de context i aïllat de la resta
de mogudes que ha significat, considerem que és beneficiós i positiu per als ciutadans
de les Franqueses. Però vull deixar constància que els jocs de màgia i els moviments
que s’han hagut de fer per tot això és el que no ens sembla positiu ni beneficiós i, per
aquest motiu, en el proper punt hi votarem en contra.
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Tot seguit, pren la paraula el regidor del grup municipal GIPF, senyor JOSÉ JOAQUIN
GRAU i exposa: només vull dir que nosaltres votarem en contra, com ja ho vam fer a
l’anterior el Ple, per les mateixes raons que vam donar. O sigui, aquí s’ha privat d’una
zona verda a Bellavista.
Acte seguit, pren la paraula el regidor del grup municipal EV, senyor FERRAN
GONTÁN i manifesta: a veure, votarem en contra i no perquè estiguem en contra de
que es faci habitatge de lloguer sinó pel fet que tornem a perdre un espai per a les
Franqueses, aprofitant una llei que ens sembla nefasta ja que en lloc d’obligar als privats
a generar sòl públic, donem el sòl públic per fer habitatge i, per tant, el perdem la resta
dels ciutadans. Per tant, nosaltres no podem votar a favor d’aquesta proposta.
Tot seguit, el Senyor ALCALDE respon: dues consideracions. No sé si s’ho han mirat o
no. L’únic que es porta a Ple és que a un solar d’equipaments municipals es puguin fer
habitatges de protecció oficial de lloguer, no són zones verdes. No, mai ho han estat. El
que es fa és en un terreny d’equipaments municipal construir-hi habitatges de protecció
oficial de lloguer, no és una zona verda. Aleshores aquest discurs... M’estava mirant si
posava alguna cosa a l’expedient, i no té res a veure amb això. Només li dic això per
centrar el tema. Li explico que és un solar d’equipament municipal i l’únic que es fa és
fer un projecte d’habitatges de protecció oficial de lloguer que seran de propietat de la
Generalitat de Catalunya, no es vendran i tindran una caducitat d’uns anys perquè la
gent vagi rotant en aquests pisos de lloguer. Els habitatges continuaran sent de titularitat
pública, no es venen.
El regidor senyor GRAU pregunta: a veure si és correcte el que dic, aquests habitatges
es fan en un terreny que, en el seu moment, provenia d’una altra permuta per fer el
col·legi?
El Senyor ALCALDE respon: no.
El regidor senyor GRAU continua dient: a l’últim Ple?
El Senyor ALCALDE respon: aquest no. Aquest és un solar d’equipament municipal,
no verd, on l’únic que es fa és habitatges de protecció oficial de lloguer. No és aquest
que vostè diu. S’equivoca.
El regidor senyor GRAU diu: ara és equipament perquè...
El Senyor ALCALDE afegeix: i seguirà sent equipament amb pisos de lloguer. Va
perdut, per això li dic.
Tot seguit, pren la paraula el regidor de l’ÀREA D’URBANISME, senyor JOSÉ
RAMÍREZ i manifesta: Grau, li recordo que precisament vostè demanava l’escola a
aquest lloc. Una escola, la que va a dalt a Bellavista, tocant la Ronda, vostès la
demanaven allà. És a dir, sabeu perfectament que allò era equipament perquè vosaltres
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havíeu demanat que allà, al solar de la plaça Catalunya, hi anés l’escola i no tocant la
Ronda. I tant!
El regidor senyor GONTÁN diu: jo he callat, però señor Ramírez, sólo puntualizar su
última intervención: los que pretendían poner la escuela allí eran ustedes pero como la
Generalitat no les dejó, la traspasaron al lado de la Ronda. Pero allí no voy a entrar
porque en este punto no estamos hablando de eso. El que jo deia clarament és
aprofitant-se d’una llei de la Generalitat, en la qual permet fer habitatge públic en zona
d’equipaments, vostès fan equipaments de lloguer, d’acord; però el que ens sembla
malament al meu grup potser no és la seva proposta sinó la llei en si mateixa i aprofitarse d’aquesta llei. Jo expresso que vostès utilitzen aquesta llei perquè els ciutadans de les
Franqueses perdin zona d’equipaments. No, vostès aprofiten aquesta llei per fer
habitatge públic en zona d’equipaments, per tant, els ciutadans de les Franqueses perden
zones d’equipaments per habitatge públic. Miri, vostè entendrà que habitatge de lloguer
és equipaments, per nosaltres no ho és; per tant, creiem que aquesta llei és nefasta. Em
sembla molt bé. Votada pel seu grup polític, no, per nosaltres, pel meu grup, no, segur
que no.
El regidor senyor RIBALTA replica: davant l’embolic o els malentesos que s’han creat
aquí, volia matisar algunes coses. La primera és que la proposta de l’escola aquí va ser
seva, va ser del seu grup polític, senyor Ramírez. En cap moment, els grups de
l’oposició hem proposat l’escola allà. Era una proposta seva que després es va canviar i
no passa res. Però va ser una proposta que va venir de l’equip de govern. La segona
cosa és dir que és veritat, tot aquest joc de mans i mànigues que s’ha hagut de fer, que
discutirem al proper punt, aquesta part no li afectava perquè eren equipaments, era la
part de sobre que era la zona verda que es veia afectada. Només matisar això perquè és
com va anar.
El Senyor ALCALDE diu: se li explicarà després, si no ho ha entès. A l’expedient, està
pintat de colors diferents.
Finalitzades les intervencions, el Senyor ALCALDE dóna pas a la votació.
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per tretze vots a favor dels regidors dels
grups municipals CiU, PSC-PM i PP, tres vots en contra dels regidors dels grups
municipals ERC, GIPF i EV, i per tant, amb el quòrum legal.

9.- APROVAR PROVISIONALMENT LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA
GENERAL D'ORDENACIÓ URBANA DE DIVERSES PARCEL·LES
MUNICIPALS
PER
ASSOLIR
EQUIPAMENTS
DOTACIONALS
A
BELLAVISTA I LLERONA.- El senyor SECRETARI llegeix la part dispositiva de la
següent proposta de l’ÀREA D’URBANISME:
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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:
“Tercer.- APROVAR INICIALMENT la modificació puntual del Pla General
d’Ordenació Urbana que afecta a diverses parcel·les de propietat municipal per
assolir equipaments dotacionals a Bellavista i Llerona.
Quart.- 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.
Cinquè.- NOTIFICAR la present resolució a les Corporacions locals limítrofes.”
ATÈS que l’expedient ha estat exposat al públic durant el període comprès entre els dies
17 d’octubre i 27 de novembre de 2006, segons edictes publicats en el diari AVUI de 16
d’octubre de 2006, en el Butlletí Oficial de la Província núm. 249 i en el Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya núm. 4746, de dates 18 i 24 d’octubre de 2006
respectivament i en el tauler d’anuncis de la Corporació, a més de practicar
notificacions a les Corporacions locals limítrofes, no havent-se presentat durant
l’esmentat període cap al·legació.
VIST l’informe de l’arquitecte municipal.
VIST el que disposen els articles 59 i 83 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 d'Urbanisme proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- APROVAR PROVISIONALMENT la modificació puntual del Pla General
d’Ordenació Urbana que afecta a diverses parcel·les de propietat municipal per assolir
equipaments dotacionals a Bellavista i Llerona.
Segon.- TRAMETRE l’expedient degudament diligenciat a la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Barcelona per a la seva aprovació definitiva.
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: nosaltres ens oposem clarament a aquest punt de l’ordre del dia, considerem
que la planificació urbanística dels últims anys a Bellavista està perjudicant molt a
aquest nucli de població de les Franqueses, considerem que s’han perdut zones verdes.
De vegades, el senyor Torné es posa medalles per les zones verdes que ha fet i jo
sempre li dic una cosa: no s’ha fet ni un metre quadrat més del que obligava la llei, ho
dic perquè ara no es posin medalles, és el que la llei ens marca. Considerem que la
planificació urbanística que s’està portant a terme o s’ha portat a terme en els últims
anys a Bellavista ha perjudicat al barri de forma molt clara. Primer, amb la zona verda
de dalt de tot que hi ha milers de metres quadrats, uns deu mil metres quadrats perduts
de zona verda per al municipi perquè allà no hi arriba ningú i, després, amb aquests
canvis de cromos, amb aquests jocs de mans i mànigues que han fet vostès amb l’escola
a dalt de tot i les zones verdes, que l’únic que han fet és perjudicar i perdre més zones
verdes a Bellavista. Aquestes raons fan que estem totalment oposats. Considerem que la
planificació del creixement de Bellavista s’hauria d’haver fet d’una manera que
espongés més el barri, que les zones verdes estiguessin més a prop dels habitatges que
ja existeixen i, així, d’aquesta manera, s’hagués fet un urbanisme més al servei dels
ciutadans. Senyor Ramírez, aquest és el nostre punt de vista i per això votarem en
contra.
Tot seguit, pren la paraula el regidor del grup municipal GIPF, senyor JOSÉ JOAQUIN
GRAU i exposa: nosaltres votarem en contra perquè aquesta és una conseqüència més
de la pressió urbanística que està sofrint el nostre municipi i que vostès han fomentat.
A continuació, pren la paraula el regidor del grup municipal EV, senyor FERRAN
GONTÁN i manifesta: com vam debatre intensament en el Ple passat, el canvi de
cromos és el canvi de cromos. Vostès no van preveure correctament el creixement i han
hagut de fer de mans i mànigues per poder encabir totes les necessitats del municipi. Es
van oblidar que la gent té fills, que calien espais grans per a les escoles i a partir d’aquí,
canvi de cromos fins al surrealisme en què convertim en zones verdes els dipòsits de
l’aigua. Per tant, miri, vostès mateixos. Si no tenen una altra opció... ja ho sabran, però
això ho patirem les generacions futures.
Acte seguit, pren la paraula el regidor del grup municipal PP, senyor JOSEP BADIA i
exposa: em sembla que aquest és el punt anterior de l’últim Ple, en què se’ns va avisar
un dia abans que estava equivocat. S’havia passat a Urbanisme de Barcelona com a
zona verda i, després, se’ns va dir que estava equivocat i que això anava com a
equipaments. Espero que això ja estigui arreglat a Urbanisme de Barcelona.
Tot seguit, pren la paraula el regidor de l’ÀREA D’URBANISME, senyor JOSÉ
RAMÍREZ i manifesta: jo vull contestar, no contestar més aviat preguntar al senyor
Ribalta. Vostè ha parlat de barri de Bellavista; és poble de Bellavista, d’entrada.
El regidor senyor RIBALTA replica: he dit nucli.
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El regidor senyor RAMÍREZ continua dient: molt bé. Vostè ha dit que s’hauria
d’acostar més les zones verdes al ciutadà de Bellavista. És veritat que vostè ho ha dit,
oi? Pot dir, aquí davant de tothom, com? Enderrocant edificis existents? Digui’m com
hem de fer zones verdes al costat del poble de Bellavista? Jo li he de dir una cosa: a la
part nova de Bellavista que s’ha edificat, mentre hem estat nosaltres al govern, vol que
li enumeri les zones verdes i places que hi ha a Bellavista? Em pot enumerar les que han
fet vostès? I les que tenim a Bellavista? Hi ha les que hi ha, i no es poden enderrocar
edificis per apropar places i zones verdes a la gent de Bellavista. Ara bé, a la zona nova,
nosaltres sí que hem fet moltes places i si vol, les hi enumero.
El regidor senyor RIBALTA replica: jo li repeteixo que vostè no ha fet ni un metre
quadrat més del que li marcava la llei, que en sigui conscient, ja l’he avisat abans. Li
estic dient que en el Ple d’avui hi ha uns quants temes, tres o quatre punts, que mostren
una forma de creixement urbanístic que em sembla un error, és un camí equivocat. És
un creixement urbanístic on primer es fan els pisos, s’omple de pisos i, després, no ens
hi caben les escoles. No ens hi caben les places que se’n van a la punta, se’n van lluny.
Errors que han comès municipis veïns, posar places allunyades de qualsevol habitatge,
on no hi va ningú. Aleshores em sembla que això és una clara mostra d’un mal
urbanisme, d’un urbanisme que primer promou l’habitatge, promou uns pisos perquè
això genera uns ingressos municipals molt grans i, després, no tenim lloc per aparcar, no
ens hi caben les escoles i les hem d’enviar a l’altra punta i així haver d’agafar el cotxe.
Em sembla que tenint l’oportunitat des del govern de dissenyar aquest creixement que
sigui de forma ordenada, com li deia a l’altre punt en què els pares puguin anar a
l’escola a peu, no sap quin benefici és aquest? El senyor Colomé diu que a l’escola
d’allà s’hi pot anar a peu. No és veritat! Els pares aniran a l’escola en cotxe, li puc
assegurar, perquè vostè sap que a les nou del matí, quan portes els teus fills a l’escola,
quin és el ritme que hi ha. Si l’escola estès on nosaltres volem sí que si podria anar a
peu; però on la volen ubicar vostès, els pares no hi aniran a peu. El temps ho dirà. En
quant al tema de Bellavista, la paraula barri només l’ha feta servir vostè, no sé perquè
s’agafa les coses d’aquesta manera perquè vostè s’ho fa, s’ho treu... No sé quin
problema té amb les paraules. Em sembla que el creixement es podria haver previst
d’una altra manera, només dic que hi havia altres opcions que ens semblen molt millors
per al nucli i, per tant, és la proposta que fem nosaltres. Ens sembla que les zones verdes
han d’estar més repartides i més properes als habitatges. Allà s’han comès errors que ja
s’han vist a altres municipis propers que no funcionaven, era un terreny no profitós per
al ciutadà i això és simplement el que estem exposant.
El regidor senyor GRAU diu: yo que soy del barrio Bellavista, a mi no me importa que
se le diga barrio, yo me siento muy orgulloso de que sea barrio. Creo que tampoco
merece que se busquen eufemismos como pueblo porque creo que allí no ha pasado
nada como para eso. Es el barrio Bellavista y los que somos de Bellavista creo que nos
sentimos orgullosos y no vemos ningún pecado en que se le pueda llamar barrio. Dicho
ésto, lo que sí quiero comentar es que, en cuanto a las zonas verdes que ustedes hayan
podido hacer en Bellavista, no digamos la comparación, ya volvemos a utilitzar el
retrovisor, no sé porqué cuando estamos casi en período electoral, empezamos siempre
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con los retrovisores. Seguro que siendo generoso, como mucho puede ser el mismo
porcentaje, hasta hoy, a partir de hoy ya no, respecto a la superficie construida. Es lo
que marca la ley. A partir de hoy, ya no porque hay una zona, que ustedes me han dicho
que no, pero que era zona verde en Bellavista que la pasan a Can Calet a cambio de
pasar una zona de equipamiento desde Can Calet a Bellavista. Según la visión que se
tenga del tema, unos podemos decir que Bellavista tiene menos zonas verdas y que Can
Calet tiene menos equipamientos mientras que ustedes dirán que Bellavista tiene más
equipamiento y Can Calet más zona verde. Bien, hasta ahí de acuerdo. Lo que yo digo
es que siendo el barrio Bellavista el núcleo poblacional de mayor densidad del
municipio, posiblemente sea al que le haga más falta o tenga más necesidad de espacios
de zona verde, con lo cual, tal vez el equipamiento para viviendas de protección oficial,
etc., a lo mejor a una persona le da lo mismo tenerla en Bellavista, en Corró d’Avall o
en Can Calet. Yo considero que no es lo mismo. Una zona verde la puede utilizar todo
el mundo que pase por allí, pero, al final, una vivienda de protección oficial solamente
la utiliza quien le sale la bolita en el sorteo.
El regidor senyor RAMÍREZ: senyor Ribalta i senyors regidors, vostès saben quina és
la participació del poble, del municipi, en els beneficis quan es fa un pla especial, un pla
parcial.. En aquest cas, és el sector Z, molts metres. El municipi també s’havia de
beneficiar, participar en el benefici d’aquella zona. La llei diu zones verdes, participació
en un tant per cent en el benefici d’aquells senyors. No ha estat un caprici del municipi,
de l’equip de govern, de posar allà una zona verda. No ha estat un caprici sinó
senzillament que aquells senyors que van guanyar molts diners havien de cedir un
terreny al municipi, en aquest cas, zona verda. Repeteixo, no per un caprici,
senzillament perquè aquests senyors havien de participar també en el benefici del poble.
Clar, perquè no hi havia lloc. A més, s’havia de fer allà, on s’ha fet el sector Z. Volia
puntualitzar això.
El Senyor ALCALDE expressa: jo els hi volia donar una dada per aquells que no
dominin l’urbanisme i la història del municipi perquè crec que val la pena donar dades
que desconeixen. Primer, les zones de nova urbanització que s’han fet a Bellavista són
fruit del Pla General. Aquestes zones que vostès diuen que per què aquestes zones
verdes no s’havien posat a un cantó i a l’altre de Bellavista, sàpiguen que és perquè el
Pla General de 1983 així ho deia. Si vostès agafen el Pla Parcial del sector Z, més
concretament, i el sector U, veuran que no és el que vostès diuen de l’obligació de la llei
que és com a màxim d’un 10 per cent i hi ha molt més d’aquest 10 per cent que està
destinat a zona verda. En total, entre els dos plans que són seixanta mil metres sumen
gairebé sis mil i mitja hectàrea de terreny en zona verda, molt més d’aquest 10 per cent
que marca la llei com a màxim. I això és perquè hi ha un Pla General que així ho diu i
així s’ha complert. Per tant, primer, no es poden posar a prop dels habitatges perquè així
ho diu el Pla General de l’any 1983; és molt superior al que marca la llei, que és un 10
per cent i vostès, si tenen temps i es poden mirar aquests Plans Parcials, veuran quin
percentatge és i després, sàpiguen que entre aquests dos plans superen les sis hectàrees
de zona verda per al municipi. A part de dir això, perquè crec que no ho tenien clar i els
hi havia d’explicar, també sàpiguen que l’opció d’encabir una escola en vuit mil metres
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a Bellavista és una voluntat d’aquest equip de govern. Per què? Doncs perquè no hi
havia solars de vuit mil metres en condicions per cedir-los per construir una escola.
Clar que es podria fer amb menys metres i en un lloc de menys condicions, però l’equip
de govern ha pretès donar-li el màxim de metres que ens demana el Departament
d’Ensenyament i que l’escola sigui de màxima qualitat, de màxim espai i amb els
màxims metres. A partir d’aquí, l’únic que se’ns pot reprotxar és que nosaltres volem el
millor pels nostres fills. Això és veritat. I a vegades per reduir uns metres i fer una
permuta, hem donat un solar en condicions de primeríssim ordre per fer aquesta nova
escola i això ningú ens ho podrà recriminar, per dir-ho així, i ens quedarem molt
tranquils perquè durant molts anys tindrem una escola amb plenes condicions pels
nostres fills i de màxima qualitat. Es poden quedar tranquils. El que hem fet, a part de
ser legal, evidentment, és per al benefici dels nostres fills i donar una escola de vuit mil
metres que a Bellavista no teníem un solar amb aquestes condicions, sí en teníem de tres
mil, de quatre mil, de quatre mil cinc-cents però no en teníem un de vuit mil metres
quadrats. Aquest és un solar de primeríssim ordre, davant d’un parc, i amb vuit mil
metres. I això és el que feia falta per fer l’escola a Bellavista. Això vostès no ens ho
poden discutir. A partir d’aquí, parin d’embolicar, si us plau. El primer és l’escola i
donar les condicions de primeríssim ordre perquè aquest equipament i aquests infants
tinguin les millors condicions possibles, que són el futur del nostre poble. Moltes
gràcies. No senyor perquè no hi ha hagut cap qüestió personal per a vostè.
Finalitzades les intervencions, la PRESIDÈNCIA dóna pas a la votació.
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per nou vots a favor dels regidors del
grup municipal CiU, set vots en contra dels regidors dels grups municipals PSC-PM,
ERC, GIPF, EV i PP, i per tant, amb el quòrum legal.

10.- APROVAR PROVISIONALMENT LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA
GENERAL D'ORDENACIÓ URBANA, EN L'ÀMBIT DE LA UNITAT
D'ACTUACIÓ NÚMERO 26.- El senyor SECRETARI llegeix la part dispositiva de la
següent proposta de l’ÀREA D’URBANISME:
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.
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Tercer.- SOL·LICITAR informe al Departament d’Educació de la Generalitat.”
ATÈS que l’expedient ha estat exposat al públic mitjançant la inserció d’edictes en el
diari AVUI de 16 d’octubre de 2006, en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona
número 251 i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 4747, de 20 i 25
d’octubre de 2006, respectivament, i en el tauler d’anuncis de la Corporació.
ATÈS QUE durant l’esmentat termini s’ha presentat les següents al·legacions:
- Senyor Miquel Cutrina Martí, en representació de PROHABIT, SA i senyor
Francisco Javier Serra Collell, en representació de PROMIN 45, SL (RE.
2006/12646) de data 25 de novembre, que es fonamenta en els següents motius:
1. Error en la identificació dels titulars dels terrenys inclosos dins del sector,
perquè les societat recurrents són titulars d’un terreny de 212,08 metres
quadrats de superfície.
2. Manca l’informe ambiental.
3. Manca l’estudi de mobilitat.
4. Arbitrarietat en la delimitació de la UA 26.
- Senyora. Pilar Anfrés Sagnier, en representació de la societat PROMOCIONES
GANDUXER, SA (RE.2006/12657), que es fonamenta en els següents motius:
1. Improcedència de la modificació per ser arbitrària la delimitació de la Unitat
d’Actuació, quan es podria incloure els terrenys de la zona de can Xiol a dins
de la Unitat d’Actuació i així evitar el seu caràcter discontinu, atès que can
Xiol es considera un sector absolutament adequat per al desenvolupament
urbà.
2. Improcedència en dret de preveure l’eliminació de la reserva d’equipaments
públics en les zones B i C de la modificació.
ATÈS que pel que fa als errors en la identificació dels titulars dels terrenys inclosos dins
de la Unitat d’Actuació, prèvia acreditació de la veracitat de les dades facilitades pels
al·legants es procedirà a la subsanació dels errors, tot i tenint en compte que la
modificació puntual del planejament que es tramita no té per objecte la distribució de
propietats, i que posteriorment, en la tramitació del projecte de reparcel·lació, es tindran
en compte les dades que constin en el Registre de la propietat.
VIST que pel que fa a la manca de l’informe ambiental, s’ha de dir que la Disposició
Transitòria Sisena del Decret Legislatiu 1/2005, pel qual s’aprova el Text Refós de la
Llei d’Urbanisme, disposa l’obligatorietat de sotmetre a avaluació ambiental les
modificacions del planejament urbanístic general que alterin la classificació o
qualificació urbanística del sòl no urbanitzable si la classificació o qualificació
urbanística resultant comporta un canvi en els usos d’aquest sòl i que en el cas que ens
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ocupa, la Unitat d’Actuació núm. 26 es delimita sobre uns terrenys que actualment
tenen la classificació de sòl no urbanitzable, sòl agrícola d’especial protecció, tipus I, els
quals segons l’article 267 del vigent Pla general d’Ordenació Urbana, en aquest tipus de
sòl, s’admet, entre d’altres, l’ús educatiu, motiu pel qual, la modificació del pla
aprovada inicialment per acord dl Ple de 28 de setembre de 2006, no comporta un canvi
en els usos d’aquest sòl, i conseqüentment no és d’aplicació la Disposició Transitòria
Sisena del Decret Legislatiu que invoca l’al·legant, sens perjudici de que, en aplicació
dels criteris de sostenibilitat es pugui completar la documentació tècnica amb els estudis
ambientals i de mobilitat.
ATÈS que pel que fa a l’arbitrarietat invocada pels al·legants en la delimitació de la
Unitat d’Actuació, o subsidiàriament l’ampliació de l’àmbit de la Unitat d’Actuació
com a mesura més coherent, s’ha de manifestar que la modificació puntual del pla que
es planteja ve fonamentada per la necessitat de satisfer un interès públic i social
perfectament delimitat, com és l’obtenció d’uns terrenys per a la seva cessió al
departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya per a la construcció d’una escola
d’educació infantil i primària al municipi, i així es justifica en la memòria de la
modificació puntual, motiu pel qual no es pot parlar d’arbitrarietat i si d’exercici del ius
variandi per la consecució d’interessos públics i generals pel municipi.
ATÈS que respecte l’ampliació de l’àmbit per a l’obtenció del terreny d’equipament
escolar, suposaria un increment de la densitat, increment d’habitatges, .... mentre que la
solució plantejada no suposa un increment de sostre edificable al municipi
VIST l’informe tècnic jurídic incorporat a l’expedient.
VIST el que disposen els articles 59 i 83 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 d'Urbanisme proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels següents
ACORDS:
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.
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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.
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: sobre la ubicació de l’escola, en aquest Ple em sembla que ja n’hem parlat
abastament i hem deixat clar quin és el nostre punt de vista, ja hem dit que ens semblava
un error. Jo em pregunto quins interessos porten a l’equip de govern a cometre aquest
error. De veritat que encara no ho entenc, quins poden ser els interessos que porten a
requalificar una zona agrícola, enviar l’escola allunyada del nucli urbà, enviar-la prop
d’una altra escola i obligar, el que ja hem anat dient durant tot el Ple, a agafar el cotxe.
No ho entenc. Hi ha uns interessos urbanístics de continuar omplint una zona que
actualment és agrícola perquè hi ha una part que queda entre el que serà aquesta escola i
la zona urbana o hi ha uns altres interessos. No sé qui es vol beneficiar perquè, de
veritat, no ho entenc. Em sembla que hi ha opcions més raonables i més beneficioses
per als ciutadans de les Franqueses.
Tot seguit, pren la paraula la regidora del grup municipal ERC, senyora Ma TERESA
BUIGUES i exposa: com és lògic, de nou estem parlant de l’escola del cementiri i no
serà l’últim cop perquè això és una aprovació provisional i, novament, nosaltres
reclamem una escola a Corró d’Avall que fa molta falta. Jo vull recordar que per
primera vegada es va demanar per part del senyor Colomé aportacions per part dels
grups de l’oposició, aportacions que es van fer i de forma raonada. El que preteníem era
que les escoles quedessin ben situades en el poble, tant per als habitants de la part de
dalt com per als habitants de la part de baix. Actualment la proposta és un triangle
d’escoles a la part alta del municipi, sense tenir en compte tot el que s’està construint i
habitant a la part baixa del municipi. Ens sembla i coincidim amb el company Esteve,
que s’està expropiant un terreny agrícola d’especial protecció per fer aquesta escola i al
mateix temps s’està donant sòl del poble a canvi d’aquest sòl agrícola d’especial
protecció en una zona industrial. Cinc mil metres per un costat, mil dos-cents metres per
l’altre costat. Evidentment estem a favor de l’escola, s’ha de fer l’escola, està clar; però
crec que la planificació de l’escola s’hauria de fer d’alguna altra manera i, en tot cas,
senyor Colomé, agraint-li aquest esforç de demanar opinió, jo tinc la impressió que va
ser una reunió per quedar bé perquè la decisió ja estava presa. I, per tant, no vam perdre
el temps, ens vam trobar per parlar, si més no. No estem d’acord amb aquesta transacció
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que es fa, no estem d’acord amb aquesta modificació del Pla General i no estem d’acord
amb què s’expropiï un terreny agrícola per fer una escola quan hi ha altres possibilitats.
A continuació, pren la paraula el regidor del grup municipal GIPF, senyor JOSÉ
JOAQUIN GRAU i exposa: nosotros votaremos en contra, también por lo que ha dicho
el resto de regidores. Pensamos que es una demostración más del puzzle urbanístico en
el que han convertido el municipio que cuando se dan cuenta, les faltan las escuelas..
Tenemos una pieza que es una escuela pero ya no tenemos puzzle y hay que agrandar el
puzzle. Esto es una falta total de previsión. Hemos tenido más prisas en hacer otras
cosas que en prevenir realmente los servicios que luego iba a necesitar el municipio.
Quisiera aprovechar también el tiempo que tengo en este punto para agradecer la
generosidad que su equipo de gobierno ha tenido respecto las zonas verdes de
Bellavista, volviendo al tema anterior, sobretodo con aquella que hay en el sector Z, allí
arriba. Los miles de metros cuadrados que hay de zona verde que por el acceso, como
ya dije en el último Pleno, allí hay que subir con una botella de oxígeno. Y por la altura
en la que está, bien podría haber sido destinado como equipamiento para un
observatorio astronómico.
Acte seguit, pren la paraula el regidor del grup municipal EV, senyor FERRAN
GONTÁN i exposa: ja vam votar en contra, mantindrem el vot en contra, les raons són
les mateixes però voldria fer una anàlisi. Què té de bo aquesta proposta? Que hi ha
hagut previsió i que hi hagut diàleg. S’ha de reconèixer que, com a mínim, amb la
cinquena escola hi ha hagut previsió i diàleg. Què té de negatiu? Mala situació, diàleg
nul perquè no ha servit per res, bé per veure’ns, que ja està bé, ja m’agrada veure’m
amb el senyor Colomé, però pràcticament per res més, perquè de totes les propostes que
van sortir allà, curiosament no se n’ha tingut en compte cap. Nosaltres plantejàvem
altres coses, no em posaré a explicar-les aquí, ja ho vaig fer al Ple passat i em sembla
innecessari en aquests moments. Per tant, no podem votar a favor. Aquesta escola
l’hagués situat en un altre lloc, ens hagués justificat que agafa terreny agrícola d’altres
llocs potser per apropar més l’escola al ciutadà, per exemple, així “a lo vivo”, amb el
risc que té el directe, més a prop de Llerona, per exemple. Facilitar que la gent de
Llerona no hagi d’agafar el cotxe per anar a l’escola. Potser hagués estat més raonable
el seu plantejament. Però, es clar, seguim acumulant centres educatius en un únic punt
de Corró d’Avall i seguim desasistint altres zones, potser desasistir no és la paraula, o
els obliguem a agafar el cotxe per portar els nens a l’escola. Per tant, senyor Colomé,
vostè ja sap la nostra opinió, ja sap el plantejament que li vam fer, el dia que ens tornem
a trobar ho celebraré però parlem d’altres coses, podem parlar de futbol o d’altres coses.
Diàleg per no solucionar res, excepte per prendre la seva decisió maquillant-ho de
democràcia, no cal, perquè tots anem atrafegats i potser no cal perdre el temps.
A continuació, pren la paraula el regidor del grup municipal PP, senyor JOSEP BADIA
i manifesta: a l’últim Ple vam votar a favor de l’escola, però la proposta posa sobre uns
terrenys que actualment tenen la classificació de sòl no urbanitzable, sòl agrícola
d’especial protecció. No sé si es podrà fer aquesta escola.
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Tot seguit, pren la paraula el regidor de l’ÀREA DE CULTURA I EDUCACIÓ, senyor
FRANCESC COLOMÉ i manifesta: jo no sé si he estat l’únic però la intervenció del
senyor Ribalta m’ha ofès i us ho dic sincerament. Personalment m’ha ofès, vostè
intentant buscar la foscor, intentant buscar perquè l’equip de govern? Escolti’m, oblidiho, és tant senzill com que hem agafat una zona d’equipaments al costat d’una altra
zona d’equipaments que ens permet ampliar la zona d’equipaments del cementiri i, a
més, fer-hi una escola de vuit mil metres quadrats i no busqui més, no busqui obscurs
motius. A mi això m’ofèn veritablement. És la seva opinió, però a mi m’ofèn. He sentit
paraules com expropiar, en cap moment hem parlat aquí d’expropiació, sinó el contrari,
els propietaris fan al·legacions perquè ampliem el sector. No parlen d’expropiar ni de
res d’això, els propietaris diuen ja que feu això, feu-ne més. Al contrari, estan contents
en aquest aspecte i és el que diuen, fem més gran el sector. No, nosaltres fem l’escola i
només farem l’escola. És tan difícil entendre que el que volem és qualitat, que volem
una escola de vuit mil metres quadrats que dintre de terreny urbà no tenim aquests
metres? Diàleg, n’hi ha hagut i us dic sincerament que ha servit perquè totes aquestes
propostes les hem discutit amb l’equip de govern perquè, al principi, nosaltres també
estàvem perduts en aquest aspecte, tampoc teníem les idees clares i per això vam
demanar ajuda a l’oposició i en aquestes reunions hem rebut ajuda, encara que us sembli
que no. Estic sentit parlar de zones verdes i dues propostes de l’oposició eren carregarse dues zones verdes per fer-hi l’escola: una, aquí darrera de l’ajuntament, carregar-se
aquesta zona verda de darrera de l’ajuntament i fer-hi l’escola i l’altra a Cal Gabatx,
també carregar-se la zona verda de Cal Gabatx i fer-hi l’escola. I l’altra proposta era a
Can Prat, ja us ho he dit, Can Prat és un terreny de quatre mil vuit-cents metres quadrats
i nosaltres en volem un de vuit mil, tocant el màxim possible a zona urbana. Aquesta és
la raó i no n’hi ha més, no busqui obscuritats, senyor Ribalta, perquè no existeixen.
Acte seguit, pren la paraula el regidor de l’ÀREA D’URBANISME, senyor JOSÉ
RAMÍREZ i exposa: senyor Ribalta, com a responsable de l’àrea d’Urbanisme, no m’ha
ofès, m’ha cabrejat. No paraules fosques com diu el Colomé, paraules amb doble
intenció i amb llengua bífida. Li vull demanar, si us plau, que aclareixi aquestes
paraules de donar servei.. Quina intenció té expropiar uns terrenys agrícoles a uns
senyors o és que hi ha una altra intenció? Vostè vol explicar què pensa? Perquè si no és
el que pensa li demano, si us plau, que retiri aquesta frase davant de tothom o si en té
prova, vagi al jutjat i presenti una denúncia. Però si no en té prova i vol repetir, davant
de tothom, la intencionalitat amb què vostè ha dit que si no hi havia unes altres
pretensions. Quines són les que vostè diu?
El Senyor ALCALDE manifesta: qualsevol acusació o és fundada o que no es faci. Si
vostè ha d’estar recriminant a algú fent falses acusacions... Qualsevol acusació que faci
a algú, si us plau, faci-la amb proves i sinó, que es calli. Tot allò que ara és molt fàcil
embrutar perquè sempre hi ha hagut gent que fa actuacions malament pel seu interès,
etc., que en podríem dir corrupció però, home, no és veritat que l’únic argument que
tenim és intentar embrutar la imatge de la gent perquè realment així li fem mal o
l’embrutem. Si aquesta és la seva actuació, endavant, ja saben on estaran vostès i què és
el que faran, faran un partit marginal. Però, home, si han de fer alguna acusació, si us
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plau, facin-la fundada, amb proves perquè sinó callin perquè l’únic que fan és fer mal a
tothom i la veritat no és cap benefici per a ningú. Em penso que això és una cosa que
han d’aprendre, ni per molt candidat que ara l’hagin posat, no pateixi, embrutar als
demés no li farà guanyar més punts. La veritat, necessita alguna cosa més que això per
desmerèixer a un equip de govern que està fent les coses ben fetes, necessita alguna
cosa més que una simple acusació sense fonaments.
El regidor senyor RIBALTA replica: realment, he de dir que estic molt sorprès de la
seva reacció. Jo no he parat de dir sobre aquest punt de l’escola a les reunions que hem
tingut al Patronat de Cultura, les vegades que hem portat aquest tema al Ple i en altres
punts de l’ordre del dia del Ple d’avui que no ho entenc. No entenc com vostès envien
una escola a una zona de la punta del poble, a una zona marginal, i obliguen als
ciutadans de les Franqueses a agafar el cotxe per anar a l’escola. Això és un error
gravíssim i no ho entenc. A més, això es fa requalificant una zona d’especial protecció.
No ho entenc. I quan no entenc una cosa, em passa això, com és, com és, la veritat és
que no ho entenc. Em sobta molt que vostès podent oferir als ciutadans de Corró
d’Avall un mapa escolar equilibrat on tots els ciutadans puguin portar els seus fills a
l’escola caminant, que és una opció que no tenen tots els governants, no la tenen tots,
podent fer això que no ho facin? No ho entenc. És això el que no entenc i encara no
m’ho han explicat. Parlen dels vuit mil metres. Hi ha escoles digníssimes amb un espai
com el que hi ha a la plaça de Can Prat on volen fer un mausoleu, no un mausoleu sinó
un Centre Cultural que tenim un altre lloc per aquest Centre Cultural, ja tenim el lloc
per al Centre Cultural que és on hi ha l’actual. Per tant, a mi no em quadra, jo els hi
pregunto perquè m’ho expliquin. Estan privant als ciutadans de les Franqueses d’una
possibilitat que és anar caminant tots a l’escola. Ja voldrien molts municipis tenir
aquesta oportunitat i com que no entenc que podent fer les coses d’aquesta manera, les
facin d’una altra manera, posin l’escola allunyadíssima de moltes cases del municipi
perquè el que vostè ha dit, senyor Colomé, que aniria a peu, no és veritat, no aniria a
peu a les nou del matí a portar els seus fills allà dalt. Desenganyem-nos, mirem les
coses com són. Aleshores em sembla que s’està perdent una oportunitat d’or i no ho
entenc. No entenc que s’hagi de requalificar una zona agrícola quan hi ha espais i llocs
que beneficien encara més als ciutadans de les Franqueses. I em sobta la seva reacció, se
senten no sé... No sé si per alguna cosa als mitjans de comunicació perquè jo estic dient
que no entenc què és el que els mou a posar l’escola allà, quan hi ha opcions molt
millors per als ciutadans de les Franqueses. Jo he dit això, que no entenc què els hi mou
per posar l’escola allà, requalificant un terreny especialment protegit.
El Senyor ALCALDE manifesta: però la pregunta no l’ha contestat. Vostè té alguna
prova per dir que l’equip de govern té algun interès concret per aquesta proposta, que és
del que ens ha acusat? Si o no? Respongui sense embuts perquè al final estarem tota la
nit discutint el mateix.
El regidor senyor RIBALTA diu: molt bé, doncs la meva pregunta és aquesta: quin
interès té l’equip de govern a obligar als pares de Corró d’Avall a anar...
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El Senyor ALCALDE diu: té vostè alguna prova per acusar-nos d’aquest fet tant greu
que ha dit en aquest Ple? Té alguna prova? Si o no?
El regidor senyor RIBALTA diu: la pregunta la faig jo.
El Senyor ALCALDE diu: no en té cap, doncs aleshores retiri l’acusació.
La regidora senyora BUIGUES manifesta: anava a felicitar l’alcalde per mantenir un
grau de tranquil·litat en aquest Ple, però ho retiro. Senyor Colomé, es pot anar caminant
a qualsevol escola, a Montserrat o fins a Madrid i més enllà. Això no és un problema.
Sí, també fer el “camino de Santiago” també. Nosaltres tenim un temor i és que aquesta
modificació d’aquesta zona serveixi per a una futura modificació per fer edificacions
que no siguin escoles i ho dic sincerament. Que no passa, doncs millor. Tenim aquest
temor i ho diem, tenim el dret a dir-ho. Segurament si jo fos la propietària d’aquells
terrenys, també podria ser que volgués que m’ampliessin la zona perquè, clar, cinc mil
metres i mil dos-cents en zona industrial és molt llaminer, donen més que un terreny
agrícola però no parlem d’això i, evidentment, aquí no podem defensar uns interessos
particulars, aquí defensem uns interessos molt més amplis. Em sembla molt bé que
aquests senyors, si és així, perquè jo no ho sé, demanin que s’ampliï, però no deixa de
ser un “trueque”, un canvi d’ubicació, no? Ramírez, espero que m’ho contestis, paro
perquè en tinc interès.
El regidor senyor GRAU exposa: reconec que encara estic tremolant una mica i tinc una
mica de por per si dic alguna cosa que els hi sembli malament. Jo només em vull
reiterar en el què he dit. És una conseqüència de la, a veure si ho dic bé, si hi ha alguna
cosa que els ofèn, m’ho diuen i jo ho retiro ràpidament. Si hi ha una mala planificació,
en aquest punt es demostra. Jo reconec que la idea d’un equip de govern davant d’una
necessitat doncs a vegades pot ser una solució d’urgència. Ens sortim una mica, fem una
mica jocs de mans i transmutem un terreny en un altre. A veure, això està bé i és
discutible, podem estar d’acord o no. El que m’ha dolgut una mica i penso que així ho
vaig fer veure a l’últim Ple amb el senyor Colomé és el teatre que fa amb l’oposició a
l’hora de vinga, fem una reunió, afegiu idees i ara deia no sé què d’unes zones verdes
que volien tirar endavant... No m’enrecordo. Crec que la meva idea era fer l’escola a la
plaça de Can Prat, que pot ser una idea igual de bona o igual de dolenta que la que han
tingut vostès de posar l’escola allà al costat del cementiri. Quan mirem de parlar amb
l’oposició perquè jo parlo, com a mínim, per mi i em consta que la resta de grups de
l’oposició també ho fan amb la mateixa intencionalitat, suposo, d’anar a donar idees per
col·laborar per al bé del municipi que, després, se’ns tracti d’aquesta manera. Jo estic
acumulant moltes reunions, no és només aquesta del senyor Colomé, n’hi ha més, potser
sortiran més al llarg del Ple. Estic una mica fart de què l’equip de govern només perquè
tingui la majoria absoluta estigui jugant amb regidors de l’oposició que també tenim el
dret de treballar per fer-nos perdre el temps. Només per fer la parafernàlia, va, vosaltres
què penseu que, després, nosaltres farem el que ja tenim pensat. Sincerament, a mi no
m’hi agrada jugar.
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El regidor senyor GONTÁN diu: només pel tema del diàleg. Respecte la ubicació de
l’escola ja els hi he dit que ens sembla incorrecte, és cert que nosaltres proposàvem a
Cal Gabatx; però posats a requalificar, vostès que estan acostumats, podríem fer
l’ajuntament en zona verda. Ja ho tindríem resolt, si és per això, no es preocupi. D’altra
banda, que quedi clar: vostè ha remarcat el diàleg com una cosa extraordinària, ho ha
remarcat constantment a totes les seves intervencions. És més, al Patronat de Cultura
també. Miri, nosaltres som un govern democràtic, no sé de què us queixeu si, fins i tot,
parlem. Miri, democràcia és més que això. Democràcia és parlar constantment. Per això
li proposo que el proper dia que tingui alguna cosa, no quedem a l’hora del Patronat de
Cultura, quedem a un bar, m’ho explica i jo li diré, miri, Francesc, no m’agrada o que
bé, ja et recolzaré. I així ho solucionem més fàcil, no cal muntar pantomines. Allà es
van tractar més temes que l’escola i vam donar més propostes que l’escola, vam parlar
del Centre Cultural, vam parlar de la ubicació de l’institut i res, absolutament res, del
que va sortir de l’oposició, no sé si vostès ho han valorat per altres coses, però no han
tingut en compte res a l’hora de plantejar les propostes ni del Centre Cultural ni de
l’institut ni de l’escola. Per tant, diàleg és molt més que això, democràcia és molt més
que això. Insisteixo, estic encantat de quedar amb vostè i crec que anar-me de “farra”
amb vostè deu ser divertit, però, miri, prefereixo anar-me’n de “farra” que perdre el
temps.
El regidor senyor COLOMÉ manifesta: quan jo tingui un tema d’aquests, us seguiré
convocant. Si veniu, bé i si no, doncs no veniu. I amb vostè, senyor Gontán, quedarem a
un bar fotent una cervesa que també em va bé i m’agrada. Sabeu que la nova escola està
a tres-cents metres escassos de l’escola Joan Sanpera? Tres-cents metres escassos, vol
dir que està a una zona marginal, segons ha dit vostè, senyor Esteve Ribalta. Zona
marginal? Això és kafkià. No ho entenc. Tres-cents metres escassos d’una escola que és
el Joan Sanpera que vosaltres dieu que és cèntrica, no? I per tres-cents metres no és
cèntrica. No ho entenc, ho sento. Senyor Ribalta, em sap greu que ha tingut l’oportunitat
de rectificar i ha deixat encara l’acusació sobre la taula. La senyora Buigues, puc
compartir o no la seva opinió, però ella ha donat un raonament, tinc por que a aquesta
requalificació en segueixin d’altres. És un raonament, fundat o no fundat, jo li diré que
no, però ella ha donat un raonament, vostè no n’ha donat cap. Només ha dit que no ho
entenia. Llegiré l’acta pel que vostè ha dit, interessos ocults i aquestes històries. Això no
són interessos ocults, són molt clars el que ha dit la senyora Buigues. Interessos ocults
són interessos foscos i això és el que jo no permeto, que es posi en dubte la meva
honorabilitat, i més en el temps que corren. I jo li demano, si us plau, que ho rectifiqui.
El regidor senyor RAMÍREZ exposa: senyora Teresa, vaig a puntualitzar-li una simple
cosa perquè quedi clar davant de tothom. Vostè ha dit cinc mil metres de terreny no
urbanitzable per mil dos-cents metres de zona industrial, en aquest cas.
La regidora senyora BUIGUES diu: he dit cinc mil metres, més mil dos-cents metres de
zona industrial
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El regidor senyor RAMÍREZ continua dient: pensi vostè que no és només terreny per
terreny, vostè em dóna això i jo li dono això. A més, aquest propietari ha de pagar la
urbanització de tot l’entorn. Que quedi clar davant de tothom. No només és vostè em
dona aquest terreny i jo li dono aquest. A més, per equiparar, vostè ha d’urbanitzar tot
allò.
Finalitzades les intervencions, el Senyor ALCALDE dóna pas a la votació.
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per deu vots a favor dels regidors dels
grups municipals CiU i PP, sis vots en contra dels regidors dels grups municipals PSCPM, ERC, GIPF i EV, i per tant, amb el quòrum legal.

11.- ASSENYALAR NOM A DIFERENTS CARRERS SITUATS AL SECTOR W.El senyor SECRETARI llegeix la part dispositiva de la següent proposta de
l’ALCALDIA:
ATESA la necessitat d’identificar i dotar de nom als carrers, places o passatges públics
situats a diferents indrets del municipi, per facilitar la seva ubicació.
ATÈS que els vials situats al Sector W d’aquest terme municipal, que es descriuen a
continuació, no tenen nom assignat:
-

Passatge situat entre el carrer Sant Isidre i el carrer Puigsacalm.
Carrer situat entre el carrer Sant Isidre i la carretera de Ribes, al nord de la
plaça Joan Sanpera i Torras.

AQUESTA ALCALDIA, proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents,
ACORDS:
Primer.- ASSENYALAR nom als vials situats al Sector W d’aquest terme municipal,
que descriuen a continuació, tal com s’indica en el plànol annex:
-

Passatge Guilleries, situat entre el carrer Sant Isidre i el carrer Puigsacalm.
Carrer Cingles de Bertí, situat entre el carrer Sant Isidre i la carretera de
Ribes, al nord de la plaça Joan Sanpera i Torras.

Segon.- SOTMETRE l’expedient a informació pública durant el termini de trenta dies,
mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la Província i
al tauler d’edictes de l’Ajuntament, per tal que es puguin presentar suggeriments i/o
al·legacions.
La PRESIDÈNCIA obre el torn d’intervencions.
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Pren la paraula la regidora del grup municipal ERC, senyora Ma TERESA BUIGUES i
manifesta: a mi m’agrada el nom de Cingles de Bertí i Guilleries, però aquesta vegada
no votaré a favor com la vegada anterior quan es va posar nom a carrers perquè penso
que quan s’assenyala nom als carrers, val la pena tenir en compte el que opinen... És a
dir, fer-ho d’una manera àmplia, convidar a la gent a què hi participi en l’elecció dels
noms. Nosaltres vam fer una proposta i torno a reiterar aquesta proposta, no en la seva
totalitat, si més no perquè quedi en acta. El carrer Cingles del Bertí que és molt proper a
l’ajuntament, fa pràcticament part de l’ajuntament, demanaria que es tingués en compte
el nom de l’Alcalde-President d’aquest municipi durant els anys més durs de la nostra
història recent. Se’m pot dir que s’ha decidit no posar noms de polítics a cap carrer de
les Franqueses, això no se m’ha dit oficialment però em sembla que la cosa va per aquí.
Jo no sé si Francesc Montserrat era de cap partit o simplement era un home honest que
va saber evitar un ball de sang al poble, va saber portar aquest poble molt bé, va saber
protegir possibles víctimes i que va ser Alcalde-President d’aquest municipi durant els
anys més durs. Crec que aquest municipi li deu aquest reconeixement com a persona,
com a home i com a figura històrica. Per tant, ho torno a reclamar, no en nom de cap
partit, si és que militava, que no em consta. Segurament era un republicà honrat i
segurament va ser una persona molt honesta en el desenvolupament del seu càrrec. Per
tant, com a Alcalde-President de les Franqueses durant els anys 1937 al 1939, crec que
s’hauria d’honorar aquest senyor Francesc Montserrat, tot i que ja no hi sigui entre
nosaltres.
El Senyor ALCALDE manifesta: escolti, li accepto la seva proposta però sàpiga que és
tradició en aquest ajuntament des de l’època democràtica de no entrar en aquests tipus
debats polítics o personalistes. Sempre s’han fet però jo no l’he instaurat. Jo segueixo
totes aquelles qüestions que no impliquin darrera una qüestió molt personal o política
amb personatges. Jo no tinc res en contra ni res a favor d’aquest senyor, que estic
d’acord amb vostè que segurament va ser una persona molt honorada i que va fer-ho
molt bé, però no és per això que estem jutjant el posar el nom d’aquesta persona o d’una
altra sinó que moltes vegades el posem d’indrets, com vostè veurà, que no tenen res a
veure amb una qüestió política ni ideològica en molts dels casos. Des de l’època
democràtica, aquesta ha estat sempre la tradició d’aquest ajuntament, que jo he seguit i
no he entrat en altres valoracions. Em sembla molt bé la seva valoració, però no
entrarem a discutir.
Tot seguit, pren la paraula el regidor del grup municipal PSC-PM, senyor ESTEVE
RIBALTA i manifesta: segurament sense intenció però aquesta argumentació em
sembla que és la que dóna altres grups polítics de l’Estat espanyol molt conservadors
per no recordar la memòria històrica. Em sembla que no és un tema que es polititzi ni
que tingui cap connotació política recordar l’Alcalde de les Franqueses durant la
República i la Guerra Civil. Segurament que no ha tingut aquesta intenció, senyor
Torné, però és l’argumentació que dóna, per exemple, el PP per no portar a terme
determinats temes de memòria històrica.
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El Senyor ALCALDE diu: em sembla molt bé, però sàpiga que jo li estava parlant de la
tradició del grup socialista de les Franqueses. Jo no sé si sap de què parlava. Sàpiga que
aquesta la va instaurar el seu grup i jo l’he seguida. No es pensi que jo he canviat una
cosa que s’havia fet fins ara. Si vostè reconeix que això és així, sàpiga que aquest tema
a l’ajuntament no l’he canviat i, per tant, respecto la tradició que va instaurar en el seu
dia el grup socialista de les Franqueses en aquest consistori. Per tant, en aquest tema, no
en d’altres, segueixo la tradició.
La regidora senyora BUIGUES exposa: m’agradaria que un dia ens poséssim d’acord en
què és un debat ideològic o polític perquè té moltes interpretacions, com tot. Jo no sé si
tots els presents som conscients que l’estat més petit del món es diu Vaticà i que el seu
cap de govern és el cap de l’església i que un d’aquests caps de l’església, però també
d’aquell govern, té un carrer a les Franqueses, posat recentment. Jo no sé si això és
política, però, en tot cas, potser que quedéssim un dia per parlar-ne.
Finalitzades les intervencions, la PRESIDÈNCIA dóna pas a la votació.
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per onze vots a favor dels regidors dels
grups municipals CiU, GIPF i PP, cinc abstencions dels regidors dels grups municipals
PSC-PM, ERC i EV, i per tant, amb el quòrum legal.

12.- APROVAR INICIALMENT L'EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE
CRÈDITS EN EL PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT NÚM. 2/2006.- El senyor
SECRETARI llegeix la part dispositiva de la següent proposta de l’ÀREA
D’HISENDA:
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
2006 consignacions específiques, aquestes es preveuen insuficients.
VISTA la memòria que s'ha incorporat a l'expedient de modificació de crèdits 2/2006,
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, a l’Ajuntament en Ple proposo l'adopció
del següents
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ACORDS:
Primer.- APROVAR inicialment l'expedient de modificació de crèdits en el Pressupost
de l’Ajuntament, núm. 2/2006, per habilitació de suplement de crèdit, segons el detall
que figura en la relació que s'uneix al present acord.
Segon.- EXPOSAR al públic l'expedient durant el termini de quinze dies hàbils,
mitjançant la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província, dins els quals els
interessats podran examinar l’expedient i formular, si escau, les al·legacions pertinents.
Tercer.- FACULTAR a l’Alcalde per elevar-lo a definitiu en cas que no es formulin
al·legacions.
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: només volia deixar constància que la partida que més s’augmenta en aquesta
modificació de crèdit, la partida a la qual van a parar més recursos, com no podia ser
d’una altra manera, són les despeses de defensa jurídica que ascendeixen a noranta-cinc
mil euros més dels que s’havien pressupostat. Només deixar constància d’aquest fet que
és prou significatiu.
Tot seguit, pren la paraula la regidora del grup municipal ERC, senyora Ma TERESA
BUIGUES i exposa: d’entrada, la modificació de crèdits és un exercici normal de
reajustament pressupostari a qualsevol administració gran o petita, però realment aquí
ens trobem amb coses curioses. S’incrementa una partida perquè s’incrementen
notablement les hores extraordinàries de la policia local degut a la marxa continuada de
membres d’aquest cos. Si no estic mal informada, des del març, cinc. Parlant un dia
d’aquest tema amb el regidor Méndez, em deia que no és possible retenir a la gent al seu
lloc de treball. Jo crec que quan es produeix això, no és un problema de tirar un envà. Hi
ha un problema que algun dia s’haurà d’afrontar perquè segur que la gent no marxa
perquè sí, marxa per altres raons. Potser caldria que afrontessin d’una vegada que quan
es crea una comissió en un Ple per fer un seguiment d’aquest tema, que és un tema
problemàtic, aquesta comissió només té l’objectiu de dir si un envà es tira d’una manera
o d’una altra. Jo crec que hem de ser seriosos, això és una cosa que porta molt de temps
amb problemes i no és normal que la gent marxi d’aquesta manera. Hi ha un problema,
fem-ho mirar. I, és clar, s’ha de modificar el pressupost per poder fer front a la quantitat
d’hores extraordinàries que ha de fer la policia perquè no hi ha servei suficient. D’altra
banda, hi ha aquesta quantitat en defensa jurídica. Jo crec que quan s’acaba el camí del
diàleg i tot s’ha de resoldre als jutjats i fem pressupostos de cent vint, cent trenta mil
euros a l’any i després s’han d’augmentar en noranta, vuitanta o cent, és que alguna
cosa no es fa bé, alguna cosa no funciona. O s’ha trencat el diàleg o es tira pel dret però
no s’entén que tots els problemes d’un poble de setze mil habitants s’hagin de resoldre
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als jutjats. Per tant, com podem aprovar una modificació? Hi ha d’altres coses, hi ha
targes de bus, altres coses..
A continuació, pren la paraula el regidor del grup municipal GIPF, senyor JOSÉ
JOAQUIN GRAU i exposa: des del meu punt de vista, evidentment, votarem en contra i
volia fer una mica de resum del que és aquesta modificació de crèdit. Penso que el més
important ja s’ha dit, el tema de la defensa jurídica, l’augment sobre el pressupost
d’aquests noranta-cinc mil euros més en despesa de defensa jurídica. Si podem mirar
actes de Plens d’anys anteriors, veurem que sempre és un clàssic perquè ha estat una de
les despeses que sempre ha anat pujant i suposo que és fruit del tracte que té l’equip de
govern amb els ciutadans de les Franqueses en general. Per una altra banda, el tema de
la policia. Respecte el pressupost que hi havia, i com a conseqüència de què molta gent
s’ha anat o ha causat baixa dintre de la nostra policia, entre el que l’ajuntament s’ha
estalviat de sous i seguretat social d’aquesta gent que ja no hi és, però, per una altra
banda, el que ha hagut de pagar en hores extres, etc., als que ja hi són per poder cobrir
no el servei, perquè el servei evidentment ha estat pitjor perquè no es pot donar el
mateix servei amb menys persones que amb més, doncs el dèficit en aquesta àrea ha
estat, només en aquest tema, una mica més de vint-i-quatre mil euros. Això traslladat a
tota la plantilla de l’ajuntament, ens posaríem en un dèficit de cent mil euros, fent el
mateix. No estic dient que totes les baixes no siguin justificades. Les de la policia,
evidentment, no m’ho semblen i ja en parlarem després. Per una altra banda, també
detecto varis centenars de milers d’euros d’augment per qüestió de manteniment
d’infraestructures, del que sigui, del nostre ajuntament. Això ha estat una cosa de la que
hem avisat moltes vegades, totes aquestes obres faraòniques que es fan i que després
estan infrautilitzades doncs també necessiten un manteniment i això està pujant la llista
de despeses de l’ajuntament molt ràpidament.
Acte seguit, pren la paraula el regidor del grup municipal EV, senyor FERRAN
GONTÁN i manifesta: entenem que les modificacions de crèdits a final d’any és
normal, raonable, res a dir. De la defensa jurídica ja n’hi entraré perquè és el clàssic,
toca modificacions de crèdit, defensa jurídica, bàsic i, per tant, no hi entraré. Del tema
de la policia, cada vegada és més evident, s’haurà de resoldre d’alguna manera. Després
hi ha el Patronat Municipal d’Esports que, per sorpresa meva, se li fa una modificació
de crèdit ampliant-li en quaranta-un mil cinc-cents euros aproximadament però en el seu
propi pressupost tira de romanent per pagar un manteniment d’instal·lacions esportives
de cinc mil euros. D’alguna manera s’haurà de justificar això. Però, a més, tenim la
despesa en manteniment d’enllumenat, seixanta mil euros. Jo recordo que des de que
sóc aquí que cada Ple en què parlem de pressupostos o dels comptes, jo insisteixo en la
despesa elèctrica. Seguim tenint el problema, segueixen sense fer res. Avisat per
enèsima vegada. Però jo hauria de votar a favor d’aquesta modificació de crèdit, no ho
faré però l’hauria de votar a favor perquè em dóna la raó, a mi, al meu grup i a tots els
companys que van treballar en el projecte de residus per a aquest municipi. Nosaltres ja
vam dir a la nostra proposta que aquesta l’any 1995 era noranta-cinc mil euros més
barata que la seva, la que fa Fomento de Construcciones y Contratas. Noranta-cinc mil
euros que, a més, aquí, ningú, ni el senyor Colomé quan manava ni el senyor Alcalde
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que encara mana a Obres i Serveis va justificar el perquè es va posar aquella quantitat,
ningú. Jo sé perquè es va posar aquella quantitat però no ho puc dir perquè les fonts
s’han d’ocultar. Però ningú ho va dir i aprofito per insistir-hi. Resulta que del que
nosaltres creiem, noranta-cinc mil euros. Resulta que dels noranta-cinc mil euros que en
un any, en el 2005, nosaltres dèiem que era més barata la nostra, el primer any del seu
sistema hem perdut cent noranta-set mil euros, no noranta-cinc mil. S’ha hagut de fer
modificació de crèdit allà. Miri, servei de recollida de RMO, setanta-cinc mil. Servei de
transport de RMO, deu mil. Aportació al Consorci de residus del tractament i
eliminació, que nosaltres ja l’eliminàvem perquè fèiem servei porta a porta, trenta mil.
Aportació al Consorci de residus de selectiva, vint-i-dos mil. I neteja viària, seixanta
mil. Això és gairebé loteria. Cent noranta-set mil euros el primer any de la seva
aplicació.
A continuació, pren la paraula el regidor del grup municipal PP, senyor JOSEP BADIA
i manifesta: com han dit tots els companys, amb les modificacions de crèdit cada any
passa el mateix: mala gestió del govern. Tema de la policia, moltes hores de la policia,
surt més car fer hores que tenir una persona. Tema de la defensa jurídica, igualment.
Manteniment, exagerat, cada vegada més. No es porta control.
Tot seguit, pren la paraula la regidora de l’ÀREA D’HISENDA, senyora NÚRIA
CLAVERIA i exposa: com tots vostès han dit, efectivament, les modificacions de crèdit
a final de l’exercici és una pràctica habitual i necessària perquè, com tots saben també,
un pressupost és viu, dinàmic, que no es pot tancar i encotillar. Pel que fa als comentaris
que han fet vostès respecte l’increment que hi ha hagut en despeses d’hores
extraordinàries de la policia local, bé, pensin en una cosa: jo no entraré ara en la
discussió del perquè o perquè no alguns policies pleguen o han plegat de l’ajuntament
però sí que els hi he de dir que aquestes hores extraordinàries obeeixen no només a la
marxa de persones del seu lloc de treball sinó també a baixes per malaltia, que n’hi ha
hagut i variades, i també a necessitats per actes extraordinaris que han estat necessaris.
És a dir, no és només perquè un policia avui plegui i no es cobreixi la seva plaça. En
quant als contenciosos o defensa jurídica, doncs, què volen que els hi digui? Tothom es
veu amb cor que quan una cosa no li agrada, doncs posa un contenciós i l’ajuntament
s’ha de defensar. Si es fes recompte de tots els contenciosos que hi ha, segurament ens
adonaríem que tot es concentra en un grup bastant reduït de persones que crec que
potser ja ho tenen com a una cosa habitual i mira, provem-ho, a veure si surt bé. Sí que
ens costa uns diners, evidentment, però l’avantatge de tot això és que afortunadament,
mica en mica, tots els contenciosos que se’ns van posant, els anem guanyant, ens van
donant la raó. Pel que fa a les diferències de despesa de manteniments, sí, és cert que hi
ha unes diferències, com hi poden ser segurament l’any que següent, encara que en el
pressupost d’aquest any es prevegi un increment d’aquestes partides, perquè es donen
moltes situacions, nous equipaments que s’han de cuidar, que s’han de mantenir, que
s’han de netejar i que, en un principi, de l’any anterior no s’hi comptava. Però, bé, en
definitiva, com deia abans, aquesta és, com tots vostès han dit, una pràctica habitual i no
crec que ens hagi de posar nerviosos perquè no hi ha cap partida que sigui descabellada
o extraordinàriament desorbitada.
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Tot seguit, el regidor senyor RIBALTA manifesta: dir només quatre coses a la senyora
Núria. A nivell de personal, ja sap que li han plegat cinc membres de la guàrdia urbana
des del febrer? Ho sap? Diu que ho atribueix a altres causes externes, no, la gent plega.
Amb anterioritat, el cap de la policia també va plegar, una persona molt vàlida per al
càrrec. És a dir, la gent va plegant. No hi ha cap partida descabellada però la manca de
previsió, ara ho diré en pessetes, hem parlat tota l’estona en euros, de més de sis milions
de pessetes en neteja d’escoles... Jo no entenc aquesta manca de previsió. Segurament és
un oblit, però no digui que és normal. Són molts diners que no estaven previstos. I el
tema dels contenciosos, em sembla que fereix la sensibilitat de molts ciutadans de les
Franqueses el fet que digui que són les mateixes persones quan vostè sap que
històricament tots els contenciosos que aquest ajuntament està rebent des de que
governa l’actual govern, molts són de persones molt afectades, que han vist molt
afectada la seva situació personal. Jo no banalitzaria tant les coses, més que res és això.
Em sembla que han plegat cinc persones, els contenciosos històricament són de moltes
persones i alguna despesa sí que no és lògic que se’ns en vagi, jo ho dic ara en pessetes,
sis milions de pessetes en neteja i que no havíem previst.
La regidora senyora BUIGUES manifesta: jo no voldria entrar en un debat però crec que
no s’ha de minimitzar alguna cosa que s’està donant. Em resisteixo a què el tema de la
policia quedi així perquè sé que hi ha un problema, no d’ara, de temps i ho venim dient.
Núria, les baixes es donen sempre, els actes extraordinaris es donen sempre i això no
modifica el pressupost amb hores extraordinàries, perquè és una cosa que va passant, la
gent agafa baixes, es fan actes que, fins i tot, els programeu vosaltres. Per tant, això no
pot alterar d’aquesta manera les coses. Les coses s’alteren perquè, a més, costa diners
que, en aquest moment, tinguem nou interins a la policia local i que estiguin passant o
hagin de passar l’acadèmia. Això costa diners i, després, se’n van, se’n van a treballar.
Per tant, Houston, tenim un problema, o no? Jo crec que sí. I no ho minimitzem,
afrontem-ho.
El regidor senyor GRAU exposa: em sembla que algú ha fet la pregunta però al Patronat
d’Esports, aquests cent mil euros que hi ha del tema del manteniment... Com que no ho
sé, ho pregunto. De què són exactament? De reparacions? Què no s’havia fet bé alguna
cosa? Estem parlant de la coberta del pavelló d’esports? És el que volia preguntar,
perquè com que representa aproximadament un quinze per cent sobre el pressupost.
El regidor senyor GONTÁN manifesta: veig que no ha entrat en el tema dels residus. Jo
insisteixo, i ara li donaré números. Resulta que el pressupost de residus per a un any era
nou-cents dinou mil euros i vostès han tingut un desviament de més del 20 per cent.
Això no és previsió, no és un bon càlcul. Si hi sumem, a més, els noranta-cinc mil euros
que nosaltres considerem que era més barata la nostra proposta, ens anem més enllà del
30 per cent. Per tant, insisteixo, hauríem de votar a favor perquè ens dóna la raó, però
això són uns mals números. Està demostrat que el seu sistema de recollida
d’escombraries és nefast econòmicament, ja no parlem de qualitat perquè de qualitat ja
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vindrà el dia en què ho traurem. Els índexs de qualitat dels residus són nefastos, com els
econòmics. Parli d’això, digui’m com defensa una diferència d’un 20 per cent.
Tot seguit, la regidora senyora CLAVERIA exposa: miri, senyor Gontán, jo diria que no
em pertoca a mi defensar, o no, els avantatges o inconvenients d’aquest sistema de
recollida. Jo l’únic que li puc dir, com he dit en moltes altres ocasions, que un
pressupost es fa, és una previsió, ja ho diu la mateixa paraula, es pressuposa, però poden
haver-hi circumstàncies durant tot l’any que facin modificar-lo. Perdoni’m, sí que és
una quantitat important, totes les quantitats són importants dintre d’un pressupost, però
jo diria que la diferència de la que estem parlant, comparada amb el pressupost de la
Corporació és bastant insignificant. No dic que no sigui important perquè totes les
quantitats ho són però, en fi, deixem-ho aquí. En quant al tema de la policia, senyora
Teresa, jo no vull minimitzar el problema, evidentment les persones van i venen, entren
i surten i el que crec és que nosaltres no els podem lligar, si un cop han cobert les seves
necessitats, el que buscaven o els seus objectius en una primera instància decideixen
marxar d’aquest lloc de treball i buscar-ne una altre. El que jo he dit abans en quant a
l’increment d’aquesta partida econòmica és que tota ella no es deu exclusivament a la
marxa d’agents a altres municipis o a altres feines sinó que s’havia de matisar que una
part era aquesta que, evidentment existeix i no tinc perquè ocultar-ho però també una
altra part es devia a actes extraordinaris que, evidentment, s’han produït i que, en un
principi, no es podien preveure i amb baixes mèdiques que encara es poden preveure
menys, perquè la gent es posa malalta quan es posa malalta.
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 del
grup municipal CiU, set vots en contra dels regidors dels grups municipals PSC-PM,
ERC, GIPF, EV i PP, i per tant, amb el quòrum legal.

13.- RESOLDRE AL·LEGACIONS I APROVAR DEFINITIVAMENT LA
MODIFICACIÓ DE DIFERENTS ORDENANCES FISCALS PER A
L'EXERCICI 2007.- El senyor SECRETARI llegeix la part dispositiva de la següent
proposta de l’ÀREA D’HISENDA:
ATÈS que el Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada el dia 28 de setembre de 2006, va
aprovar provisionalment la modificació, amb efectes de primer de gener de 2007, les
ordenances fiscals.
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 241 de data de 9 d’octubre de
2006, així com la seva publicació en el diari Avui del dia 6 d’octubre de 2006, per tal
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que els interessats puguin examinar l’expedient i formular les reclamacions que estimin
oportunes.
ATÈS que durant l’esmentat termini s’ha present escrit amb NRE 11936 i data de 9 de
novembre de 2006, presentat per part dels senyors Rosa Pruna, Joaquim Cassà, Ramón
Viure i Josep Corbera, actuant en nom propi i en representació d’entitats agràries i
explotacions ramaderes del municipi de les Franqueses del Vallès, mitjançant el qual es
proposa la revisió de l’ordenança fiscal número 10, reguladora la prestació dels serveis
d’intervenció integral de l’administració municipal en les activitats i instal·lacions.
ATÈS que l’article 18 de l’esmentat Text Refós preveu que es consideraran interessats a
efectes de reclamar contra els acords provisionals de modificació d’ordenances fiscals,
els qui tinguin un interès directe o resultin afectats pels acords, així com els col·legis
oficials, cambres oficials, associacions i demés entitats legalment constituïdes per velar
pels interessos professionals, econòmics o veïnals, quan actuïn en defensa d’aquests.
ATÈS que en el tràmit d’aprovació provisional es van detectar uns errors tipogràfics en
el quadre de tarifes de l’ordenança fiscal número 10, reguladora la prestació dels serveis
d’intervenció integral de l’administració municipal en les activitats i instal·lacions, el
qual s’ha esmenat degudament.
VIST l'informe d'Intervenció.
VIST l’informe de Secretaria.
VISTA la memòria relativa a les al·legacions presentades.
DE CONFORMITAT 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 parcialment les al·legacions presentades per part dels senyors
presentat per part del Senyors Rosa Pruna, Joaquim Cassà, Ramón Viure i Josep
Corbera, actuant en nom propi i en representació d’entitats agràries i explotacions
ramaderes del municipi de Les Franqueses del Vallès, respecte l’acord de modificació
de les Ordenances Fiscals per a l’exercici 2007, aprovat provisionalment pel Ple de
data de 28 de setembre de 2006, i en conseqüència modificar l’ordenança fiscal número
10, reguladora la prestació dels serveis d’intervenció integral de l’administració
municipal en les activitats i instal·lacions, amb el contingut que obra en l’annex
d’aquest acord.
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Segon.- ESMENAR d’ofici els errors tipogràfics detectats en l’ordenança fiscal número
10, reguladora la prestació dels serveis d’intervenció integral de l’administració
municipal en les activitats i instal·lacions.
Tercer.- APROVAR DEFINITIVAMENT la modificació amb efectes de primer de gener
de 2007, 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 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.
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Quart.- PROCEDIR a la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona, de conformitat amb el que preveu 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.
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 onze vots a favor dels regidors dels
grups municipals CiU, GIPF i PP, quatre vots en contra dels regidors dels grups
municipals PSC-PM i EV, una abstenció de la regidora del grup municipal ERC, i per
tant, amb el quòrum legal.

14.- APROVAR INICIALMENT EL PRESSUPOST GENERAL DE LA
CORPORACIÓ PER A L'EXERCICI 2007.- El senyor SECRETARI dóna lectura de
la part dispositiva de la següent proposta de l’ÀREA D’HISENDA:
VIST el projecte de Pressupost General de la Corporació per a l’exercici de l’any 2007,
format pel de l’Ajuntament, els Patronats Municipals d’Esports i Cultura, les societats
de capital públic Entorn Verd, SA i Dinamització Econòmica, SL, als quals s’hi uneix
l’annex de personal comprensiu de la plantilla i el catàleg de llocs de treball, juntament
amb tota la documentació preceptiva, de conformitat amb l’article 169 i següents del
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals.
VIST que l’esmentat projecte de Pressupost General de la Corporació ha estat informat
favorablement per la Intervenció.
VIST allò que disposen els articles 168 i següents del citat Text Refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals.
AQUEST Àrea d’Hisenda proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents,
ACORDS:
Primer.- APROVAR INICIALMENT el Pressupost General de la Corporació per a
l’exercici de l’any 2007, format pel de l’Ajuntament, els Patronats Municipals
d’Esports i Cultura, les societats de capital públic Entorn Verd, SA i Dinamització
Econòmica, SL, als quals s’hi uneix l’annex de personal comprensiu de la plantilla i el
catàleg de llocs de treball.

Ple 30 11 06 – pàg. 48

Segon.- EXPOSAR AL PÚBLIC el present acord en la forma prevista en l’article 169
del Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, mitjançant la inserció
d’edicte en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, durant el termini 15 dies,
dins el qual els interessats podran examinar la documentació de l’expedient i formular,
si s’escau, les al·legacions pertinents.
Tercer.- FACULTAR a l’Alcalde per elevar-lo a definitiu en el cas que no es
formulin reclamacions.
La PRESIDÈNCIA obre el torn d’intervencions.
Pren la paraula el regidor del grup municipal PSC-PM, senyor ESTEVE RIBALTA i
manifesta: el nostre grup polític votarà en contra d’aquests pressupostos per una qüestió
purament ideològica. Tornem a prioritzar, com s’ha dit repetidament durant aquest Ple,
les grans inversions, que des de diferents grups de l’oposició s’han qualificat com a
faraòniques, ja hem dit que el Centre Cultural, repartit en tres anys, costarà set milions
d’euros, dels quals està previst pagar-ne una part aquest any. La zona esportiva de Corró
d’Amunt costarà gairebé tres milions d’euros. Ens sembla que aquest tipus
d’equipaments es poden realitzar igual de dignes, igual d’útils per als ciutadans del
municipi i ens sembla un cost desproporcionat per a la utilització que se n’ha de fer. Un
Centre Cultural de set milions d’euros ens sembla una barbaritat. També ens sembla una
barbaritat preveure tres milions d’euros per a un equipament esportiu a Corró d’Amunt
i, si us plau, no interpreti que no volem un equipament esportiu a Corró d’Amunt, no
interpretin això perquè són especialistes en tergiversar les paraules. Sí, volem un
equipament esportiu a Corró d’Amunt, el que no volem és gastar dos milions vuit-cents
cinquanta mil euros en aquest equipament esportiu per fer-hi, fins i tot, pistes de pàdel,
em sembla que s’havien previst. Millor que no digui les persones que conec que juguen
al pàdel. Em sembla que és una inversió exagerada. Aleshores, em sembla que el senyor
Torné està escanyant la gallina dels ous d’or, i mai millor dit, no sé si en benefici propi
però el que sí que tinc clar és que no és en benefici públic. Ho dic a nivell de gestió,
perquè les interpretacions d’aquí al Ple, sort en tenim que les coses consten en acta, ho
estic dient pels futurs alcaldes, ni que siguin del seu grup polític. Estem generant uns
beneficis, vostè pretén generar uns beneficis de molts milions d’euros amb la
urbanització del sector N i aquests beneficis, i he dit que votarem en contra per motius
ideològics, ens sembla que no van al lloc adequat on haurien d’anar aquests milions
d’euros que generarà la urbanització del sector N. Aquest és el motiu de fons. Per això
estem dient que ens sembla que la gestió econòmica no és la correcta, va a grans
infraestructures quan l’ajuntament és deficitari en altres temes que penso que s’han
d’afrontar, com és el transport públic a Corró d’Avall, com són programes de
dignificació de barri a Bellavista, que em sembla que requereixen més urgència i més
necessitat que aquests mausoleus que es preveuen. Ens sembla que el mateix
equipament, li recordo que no ens hem oposat al Centre Cultural, hem dit que ha d’anar
a un altre lloc i no ens hi em oposat, el mateix equipament es pot fer amb una despesa
inferior als deu milions d’euros que generen aquests dos equipaments, el Centre
Cultural de Corró d’Avall i la zona esportiva de Corró d’Amunt. Bàsicament això,
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continuem amb un deute de dotze milions d’euros, un deute molt exagerat. Ja parlaré del
deute a la segona intervenció.
Tot seguit, pren la paraula la regidora del grup municipal ERC, senyora Ma TERESA
BUIGUES i manifesta: com que tenim tant poquet temps, seré molt breu i no entrarem
en números, sinó només una mica en el que ens sembla que hauria de començar a ser la
filosofia dels pressupostos. Pensem que donada la situació de deute que hi ha en aquest
ajuntament és hora de començar a posar una mica el fre, de començar a eixugar deute,
no crear-ne més, encara que es tingui alguna capacitat endeutadora pensem que cal anar
poc a poc. Aquest ajuntament està molt endeutat i les noves infraestructures necessàries
o menys necessàries crearan o generaran, fins i tot, molta més despesa i, per tant, el que
demanem és que si a part de la quota mensual d’eixugament de deute, s’aminorés,
s’anés amb la idea de minorar aquest endeutament, evidentment, hi votaríem a favor. En
aquest cas, com que això no ho hem vist als pressupostos, ens ho hem mirat, hi votarem
en contra.
A continuació, pren la paraula el regidor del grup municipal GIPF, senyor JOSÉ
JOAQUIN GRAU i exposa: yo considero que el presupuesto es algo tan importante que
igual deberíamos estudiar alguna vez en el ayuntamiento el poder tener más tiempo para
consultarlo, estudiarlo, incluso tener más tiempo para poderlo debatir en un Pleno. En
esta ocasión, hemos tenido los tres días de rigor que hemos tenido siempre, a mi me
consta que no es por su política de entorpecer la labor de la oposición, me consta que no
es así, pero lo parece. En lo que yo he podido ver, es prácticamente una clonación del
presupuesto del año 2006, sólo que hay que sustituir el pelotazo del sector P por el
pelotazo del sector N. Por otro lado, también observo, y creo que es bueno entrar en
cifras para que la gente lo sepa, que se están pagando anualmente quinientos mil euros
solamente en intereses con entidades financieras. Seguimos manteniendo la deuda de
casi doce millones de euros, lo único que ahora durante más largo tiempo. No estamos
de acuerdo con algunas de las inversiones que vienen en el presupuesto, como ya hemos
hablado de algunas de ellas en este mismo Pleno. Sigo pensando que los sueldos que
cobran los regidores son abusivos, sobretodo en algunos casos confrontándolos con el
trabajo realizado o con los objetivos alcanzados. Por supuesto, el reparto de las
aportaciones a los diferentes grupos políticos creo que es una buena fuente de
financiación para el partido de Convergència i Unió de les Franqueses. Continúa
existiendo una partida importante para defensa jurídica, fruto de las malas relaciones
personales con la gente del municipio. En gobernación no veo una partida
presupuestaria para mejorar los medios informáticos de la policía, con lo cual entiendo
que seguiremos teniendo una policía totalmente desfasada y cada vez más lejos de las
nuevas tecnologías. En Bienestar Social, Juventud y Sanidad, que son tres áreas
comprimidas en una sola, creemos también que está bastante dejado, en el sentido de
que entre las tres áreas no llega al 2 por ciento del presupuesto anual. La construcción
en nuestro municipio sigue siendo una importante fuente de ingresos para el
ayuntamiento. Yo me pregunto qué ocurrirá el día que esto se termine y tengamos que
cambiar esos ingresos por servicios que tenemos que prestar. Y, evidentemente, lo que
quiero, como siempre, que es un clásico en nuestro grupo, solicitar la famosa auditoria
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económica para mejorar la salud económica de las arcas del ayuntamiento. Y como
decía antes, votaremos en contra.
Acte seguit, pren la paraula el regidor del grup municipal EV, senyor FERRAN
GONTÁN i exposa: als pressupostos és realment on es demostra l’estil polític de
cadascú. Evidentment, vostès en tenen un, nosaltres en tenim un altre i vostès, en aquest
pressupost, simplement ho plasmen. Segueixen amb l’estil bola de neu, fent grans
inversions urbanístiques, dit de pas es carreguen un corredor biològic, defensi el que
defensi el senyor Ramírez, ja no entrarem en discussions d’això. El pressupost global
són gairebé quaranta-quatre milions d’euros, doncs, trenta-un i escaig són les actuacions
urbanístiques que les gestiona Entorn Verd, empresa opaca en la qual l’oposició no està
representada en el seu Consell d’Administració. Per tant, s’ha convertit en una
immobiliària. Jo no sé si s’han fixat en tots aquests anys que porten fent-ho, crec que
no, o potser sí i no tenen una altra sortida, si és així, digui’ns-ho i ens ho plantejarem
d’una altra manera. Però jo crec que no s’han plantejat que com més urbanitzen, més
serveis necessiten els ciutadans i això genera més despesa que els beneficis de la
urbanització. Per tant, potser caldria aturar-ho, potser caldria plantejar-se un altre tipus
de política, que no és el moment d’anar estirant més el braç que la màniga, i potser
caldria ser més restrictiu, sobretot amb els diners dels ciutadans que no són els diners de
cap de nosaltres. Per tant, hauríem d’anar amb més cura. Insisteixo amb el tema dels
residus, si vostès haguessin optat per l’opció que nosaltres els hi plantejàvem, ja no dic
en la seva totalitat, però en una part, potser tindríem més estalvi. Senyora Claveria,
entenc que no ha de saber de residus, però vostè sap de diners i vostè és la que controla
els diners i, per tant, hauria de dir a les àrees, quan es desmadren d’aquesta manera, ei,
afluixeu que no anem bé, potser que ens ho replantegem tot. I això no ho fa. Cadascú
viu al seu territori i no es molesta l’un a l’altre, i ja n’hi ha prou. Insisteixo en el tema
dels residus perquè, no sé si jo estaré l’any que ve en aquest debat de modificació de
pressupostos, però estic segur que també hi haurà desviació de residus perquè el seu
sistema és erroni i cada vegada anem pitjor. Torno a insistir: control de la despesa
energètica, no ho han fet. Porto quatre anys insistint-hi, quatre anys que no ho fan. Ja
hem acabat? Com que tinc el cronòmetre girat, no el puc veure.
A continuació, pren la paraula el regidor del grup municipal PP, senyor JOSEP BADIA
i manifesta: torno a demanar el mateix de cada any. Són uns pressupostos molt
interessants i, com sempre, ens deixen tres dies perquè els puguem mirar. Nosaltres ens
dediquem a treballar i, per tant, ja no són tres dies. Després, ja que fa uns pressupostos,
li demanaria que siguin participatius perquè les associacions de veïns també poden
participar-hi i saben moltes coses que no sabem la resta. Respecte l’endeutament, devem
crèdits fins al 2025, ens tornem a endeutar per inversions. Sobre el tema d’urbanisme,
estudis i treballs tècnics, cent cinquanta mil euros, suposo que es pot buscar alguna
solució a la Diputació o a la Generalitat. Retribucions de personal, quaranta-tres mil
euros. Continuem amb Hisenda, beques i estudis, onze mil. Respecte el tema
d’interessos de préstecs d’entitats, quatre-cents noranta-quatre mil nou-cents, cada any
anem pujant. Respecte el tema de la policia, senyalització viària, vint-i-sis mil;
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manteniment, vint-i-set mil, anem pujant. Gratificacions, seixanta mil. I amb el temps
que he tingut, podria anar mirant.

Tot seguit, pren la paraula la regidora senyora CLAVERIA i manifesta: sí, senyor
Badia, això, desgraciadament, és així. La tendència natural dels pressupostos, de les
institucions, de les empreses, etc., és que pugin cada any, unes vegades més i unes altres
vegades menys. Jo lamento que tingui tants pocs dies i que tingui tanta dedicació a la
seva feina que no pugui dedicar-se a mirar prou bé els pressupostos de la casa però li
recordo que, a més d’aquests tres dies que comenten, hi ha els dies posteriors per poder
acabar-ho de revisar i fer les al·legacions que cregui oportunes. I, a més, a part d’això, a
partir del dia en què s’aprova aquest pressupost té tres-cents seixanta-cinc dies, menys
els tres dies, menys el temps que es marca per fer-hi al·legacions per poder revisar-ho i
fer les anotacions, les propostes i les consideracions que estimi oportunes de cara al
pressupost de l’any següent. Comentaré també una altra qüestió que sembla que els té
molt preocupats i que han comentat aquí, i és el tema de l’endeutament, de l’escandalós
endeutament que sembla que té aquest ajuntament. Doncs bé, jo els hi recordaré només
amb quatre números que el 31 de desembre de 2004 hi havia un endeutament al voltant
del 105 per cent, era un moment en què, tot i que no havíem arribat al límit permès
d’endeutament, sí que era una mica angoixant. En aquests moments, a 31 de desembre
de 2007, és a dir, a l’acabar aquest pressupost que estem presentant avui, el percentatge
d’endeutament serà del 78 per cent. En aquests moments, aquest percentatge
d’endeutament està al voltant del 82-83 per cent. La reducció d’aquest endeutament,
d’aquests crèdits, que han estat necessaris per fer tota la inversió, etc., es va produint
any rere any, sense cap problema, està previst. A més a més, com saben perquè ja ho he
comentat en alguna altra ocasió, quan es fan les previsions, es fan unes previsions
bastant optimistes en quant a despeses i pessimistes en quant a ingressos. Per tant, els hi
he de dir que no es fan pressupostos a la babalà ni amb aquella alegria desmesurada.
D’altra banda, també els hi volia comentar que avui, precisament, ha arribat l’informe
de l’auditoria que any rere any a través de la Diputació de Barcelona es fa dels comptes
de l’ajuntament i aquesta vegada és el referit al 2005. Dos apunts breus perquè si volen
informació directa, ja els hi faré arribar la còpia corresponent. Per una banda, a finals
del 2005 estàvem amb un endeutament del 84,8 per cent, amb uns nivells segons la
Diputació de Barcelona molt adequats i l’informe, entre d’altres coses, també ens diu
que la capacitat fiscal del municipi.
El regidor senyor RIBALTA exposa: aquestes dades que està donant la senyora Núria jo
les deixaria una mica en entredit. A mi m’agradaria que vostè expliqués als ciutadans de
les Franqueses que durant l’any 2007 pagaran mig milió d’euros només en concepte
d’interessos dels crèdits. Aquesta és la realitat. Vostè sap amb aquest mig milió d’euros,
les actuacions que es poden afrontar des d’un ajuntament? Em sembla molt bé que ens
faci el discurs de sempre però digui’ns quins són els números. A la meva primera
intervenció, he parlat del concepte ideològic dels pressupostos i he explicat aleshores el
perquè no estàvem d’acord. A la segona intervenció volia parlar del deute i volia parlar
d’això. També durant aquest Ple, hi ha hagut tres membres de l’equip de govern que han
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saltat com una molla per la paraula “obscur” i em sembla que és un cert obscurantisme
oferir als grups de l’oposició només tres minuts per parlar de pressupostos en el Ple, tres
minuts en dos torns. Oferir només quaranta-vuit hores per llegir-nos els pressupostos.
Que el 70 per cent dels pressupostos siguin d’una empresa, com ha dit el company,
opaca, en la qual no hi pot participar ningú. Per tant, em sembla que això sí que és una
política d’amagar les coses, d’ofuscar-les, de no voler-les ensenyar, de no voler-ne
parlar. I no em vingui, senyora Claveria, amb aquest eufemisme. La seva obligació és
preparar els pressupostos i em sembla que la seva obligació democràtica és tenir el
màxim d’interlocutors que pugui en el moment en què els preparen, no quan ja estan
fets. Per tant, no ens vingui amb el discurs de cada any, si us plau.
Tot seguit, el regidor senyor GRAU diu: señora Nuria, usted ha hecho el discurso que
tenía que hacer, lógicamente. Comprenda usted que yo no puedo permitir que, además,
tengamos que felicitar al equipo de gobierno por los resultados económicos del
ayuntamiento, con la deuda que tienen. Ha empezado a hablar de porcentajes, bueno los
porcentajes son los que son pero no me diga usted que la situación es mejor que la del
año 2004, a pesar de este setenta y ocho por ciento, claro, el presupuesto del
ayuntamiento también aumenta, con lo cual el porcentaje de endeudamiento representa
que disminuye pero seguimos en doce millones de euros de endeudamiento, dígame
usted si no es verdad. Se supone que en enero empezaremos con once millones
seiscientos setenta y nueve mil novecientos cincuenta y un euros con noventa. ¿Es esto?
Vale. Quinientos mil euros de intereses que se están pagando, y subiendo porque no
olvidemos el factor euribor que está subiendo. Y no olvidemos también que se han
realizado operaciones no hace demasiado tiempo en este ayuntamiento, ampliando
créditos que ya teníamos concedidos, con lo cual, la deuda es la misma, a más largo
plazo, pagando más intereses por los dos factores, tanto la subida de intereses como la
ampliación del tiempo de la deuda. Creo que esto se tiene que decir así de claro, tal y
como es. No hay que esconder nada, hay que hablar con números que están escritos
encima de la mesa, y que los han escrito ustedes.
El regidor senyor GONTÁN manifesta: no m’ha donat temps però ja, fins i tot, li
demana el PP, pressupostos participatius. No és la primera vegada que li demano però si
ja ho demana el PP... Pensi que vostès ja estan més a la dreta que el PP. Miri si és fàcil,
li torno a dir el mateix que cada any. Doni l’oportunitat, ja sense jo creure-hi, als
Consells del Poble que decideixin què volen, només això.
Acte seguit, el regidor senyor BADIA exposa: només li vull dir que com que tinc un any
per mirar els pressupostos, suposo que els fan vostès perquè jo no els faig. Jo els rebo
dos o tres dies abans. Li torno a dir: compti amb mi per participar en aquests
pressupostos, ja que no vol comptar amb els ciutadans doncs compti amb mi.
La regidora senyora CLAVERIA manifesta: crec que sempre he comptat amb tots
vostès. Torno a dir ara, com he repetit en moltes altres ocasions, i em sap greu haver de
repetir sempre el mateix discurs, perquè no em donen una altra opció. Sempre em
demanen i em diuen exactament el mateix; per tant, evidentment, jo repeteixo el meu
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discurs i vostès repeteixen el seu. Ho he dit en moltes ocasions, jo no aniré al darrera de
vostès a buscar-los perquè s’ha d’elaborar el pressupost. Nosaltres comencem a elaborar
el pressupost en el moment en què aquest nou comença a estar viu, ho entenen? Per tant,
si vostès tenen coses a dir, coses a comentar, coses a suggerir, respecte el pressupost de
l’any següent, sobre la base del 2007 que és el que estem presentant en aquests
moments, poden fer-ho perfectament i saben que sempre he estat a la seva disposició,
que sempre m’han pogut trucar i m’han trobat quan m’han buscat. Per tant, si no ho fan,
jo evidentment també en tinc molta feina i no aniré perseguint a ningú perquè vingui a
reunir-se amb mi. Són vostès que, si ho volen, amb propostes concretes o menys
concretes i les acabarem de debatre, doncs són vostès els que m’han de buscar. Una
altra vegada, voltes amb l’evolució de l’endeutament. Com deia abans i parlava de
percentatges, anem a parlar de quantitats: des del 31 de desembre de 2004 o 1 de gener
de 2005 a 31 de desembre de 2007, és a dir, a final del pressupost que estem presentant
en aquests moments, el deute financer s’haurà disminuït per valor d’un milió cent
noranta mil quatre-cents vuitanta-sis euros. Però és que no hem de perdre de vista que
les inversions, en el mateix període, s’han incrementat molt més. Per tant, sí que és cert
que ens hem endeutat molt més però també s’han generat més ingressos. I, tot i així, el
deute ha disminuït. En aquests moments, el pressupost d’inversió del 2007 és de trenta
milions cent quaranta mil euros. L’acumulat des del 2004 és de setanta-quatre milions
tres-cents trenta-set mil euros. Em sembla que això és poca broma, relacionant-ho amb
el percentatge d’endeutament que té aquest ajuntament. Repeteixo, per a qui no ho hagi
captat, a 31 de desembre del 2007 no només haurem baixat aquest percentatge que es
situarà en el 78 per cent i que equival a deu milions nou-cents mil euros,
aproximadament, sinó que, a més, no s’haurà hagut d’endeutar més l’ajuntament, ni
haurà hagut de demanar més crèdits ni res, perquè es finançarà amb les despeses, amb
ingressos atípics i amb resultats precisament d’Entorn Verd.
El Senyor ALCALDE manifesta: ho sento molt, em sap molt greu però sàpiga que vostè
ha tingut les seves intervencions generoses. Per tancar una mica el debat que és el més
important de l’any, el de pressupostos, només dir-vos bàsicament dues qüestions perquè
quedin ben clares perquè a les seves intervencions no ho han fet suficientment.
Sàpiguen que el pressupost d’enguany segueix la mateixa tendència que els altres, que
és el manteniment dels serveis creats i la seva potenciació i un fort desplegament de la
inversió per seguir garantint els nous serveis que es volen oferir a la ciutadania, que són
importants i és per donar-li contingut. També dir per aquella preocupació que vostès
sempre esmenen, no en parlen de continguts sinó que parlen de números, que
l’endeutament de les Franqueses baixa en percentatge i en quantitat i per l’any que ve
no hi ha cap operació de crèdit per augmentar aquest endeutament. Dir-ho clar perquè hi
ha hagut intervencions que no han estat en aquesta línia i el pressupost no conté cap
operació de crèdit per augmentar l’endeutament, el finançament es fa per les vies
d’ingressos extraordinaris i ordinaris però cap per via d’endeutament i, per tant, aquests
números de baixar del 105 per cent al 78 per cent i reduir el milió cent noranta mil
euros són els números que hi ha. Només destacar una cosa: la inversió per habitant/any
a les Franqueses segueix sent de mil vuit-cents amb divuit euros que són de la banda
alta dels municipis de Catalunya perquè volem dotar al municipi d’uns serveis i d’unes
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infraestructures de les què no disposava. Aquest és el nostre compromís que tenim des
de fa anys. Aquí ens trobaran, amb la creació de serveis i d’infraestructures que
serveixin perquè els ciutadans de les Franqueses gaudeixin de més qualitat de vida, que
serveixin per restablir moltíssim un municipi de qualitat, d’excel·lència, com el que
volem. Amb això sí que ens trobaran, a parlar de projectes, a parlar de serveis i a parlar
de creacions noves. I els números són els que són. No els que vostès d’una manera
tergiversada, puguin o no puguin donar de l’endeutament. Són els que són i no són, ja li
dic jo, encara que per la rabieta d’algú, de final d’etapa de ningú sinó que és l’inici
d’una nova etapa.
Finalitzades les intervencions, la PRESIDÈNCIA dóna pas a la votació.
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per nou vots a favor dels regidors del
grup municipal CiU, set vots en contra dels regidors dels grups municipals PSC-PM,
ERC, GIPF, EV i PP, i per tant, amb el quòrum legal.

15.- PRECS, PREGUNTES I PROPOSICIONS.- El Senyor ALCALDE dóna compte
que hi ha una proposta de resolució presentada, que el secretari de la Corporació en
donarà lectura.
El senyor SECRETARI llegeix la proposta de resolució presentada en data 27 de
novembre, RE núm. 2006/12621:
“Josep Martínez Clavell, regidor portaveu del grup municipal d’Esquerra Republicana
de Catalunya i Ferran Gontán Ferrer, regidor portaveu del grup municipal Els Verds,
EXPOSEN:
Atès que el municipi de les Franqueses del Vallès és un dels municipis afectats pels
possibles traçats del IV Cinturó o Cinturó Orbital de Barcelona i la C-60.
Atès que tots els grups polítics municipals del consistori s’han mostrat en contra
d’aquestes i que en reiterades ocasions el Ple municipal ha aprovat mocions, esmenes i
al·legacions a diferents tràmits administratius referents a aquestes infraestructures.
Atès que l’ajuntament de les Franqueses, amb el seu alcalde al capdavant, han liderat
l’oposició a aquestes infraestructures en el que als ajuntaments del Vallès Oriental es
refereix.
Atès que els veïns de les Franqueses han mostrat reiterada i obertament la seva
oposició pública al projecte.
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Atès que el proper diumenge dia 3 de desembre de 2006 hi ha convocada una
manifestació contra el IV Cinturó a Sabadell (Plaça Antoni Llonch, a les 12 hores).
PROPOSEN al Ple de l’Ajuntament de les Franqueses, l’adopció de les següents
propostes:
1.- Instar a l’ajuntament de les Franqueses del Vallès que pengi les pancartes
d’oposició a aquesta infraestructura a llocs estratègics i visibles del municipi, així com
al balcó d’aquest ajuntament, a fi i efecte que aquells qui passin pel nostre municipi
siguin coneixedors de l’oposició municipal a aquesta infraestructura.
2.- Instar a l’ajuntament de les Franqueses del Vallès que convidi als veïns de les
Franqueses del Vallès a participar a la manifestació contra el quart cinturó que tindrà
lloc el proper diumenge dia 3 de desembre de 2006, a les 12 hores a Sabadell.
3.- Instar a l’ajuntament de les Franqueses del Vallès que publiqui i informi de la
celebració de la manifestació contra el quart cinturó del proper dia 3 de desembre al
web de l’ajuntament.
4.- Instar a l’alcalde de l’ajuntament de les Franqueses del Vallès, com a màxim
representant dels veïns de les Franqueses i màxim exponent de l’oposició a aquesta
infraestructura, a formar part de l’encapçalament de la manifestació contra el quart
cinturó del proper dia 3 de desembre de 2006 a Sabadell.”
La PRESIDÈNCIA obre el torn d’intervencions.
Pren la paraula el regidor del grup municipal EV, senyor FERRAN GONTÁN i
manifesta: a veure, nosaltres, els que presentem la moció, i vostès, el govern, vam
arribar un a acord a la comissió informativa, en la qual vostès avui havien de dir alguna
cosa perquè no estaven d’acord amb alguna part de la moció. Espero.
Tot seguit, pren la paraula el regidor del grup municipal PSC-PM, senyor ESTEVE
RIBALTA i exposa: jo volia instar al senyor Gontán i a tots els regidors d’aquest
ajuntament, i també al públic assistent i a la població en general del municipi, doncs que
aquest tema tenia una certa prudència. Som conscients que l’equip de govern que ha
governat a Catalunya durant els últims vint-i-tres anys no va fer res per canviar un Quart
Cinturó que trinxava el nostre municipi. Aleshores demano aquesta prudència perquè en
els últims tres anys hi ha hagut un nou equip de govern que sí que ha mogut, i ha mogut
molt, per intentar canviar aquest recorregut del Quart Cinturó per tal que no trinxi el
nostre territori. Dic això perquè no ens posem nerviosos. Nosaltres som els primers que
defensem els interessos del municipi de les Franqueses, per davant de tot i, per tant, si
se’ns presenta un traçat de Quart Cinturó, que continua com el dels últims anys o el de
l’època anterior que no es va fer res per moure’l, que trinxi el nostre territori, serem els
primers que hi votarem en contra i que ens posarem al capdavant d’una manifestació o
del que faci falta per defensar els interessos de les Franqueses. Però com que això ha
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canviat i sembla que hi ha persones interessades en fer veure que no ha canviat res,
demano prudència i paciència per veure quin és el projecte que hi ha. Em sembla que les
possibilitats són moltes i hi ha possibilitats de què aquest projecte no ens trinxi el
territori. Si, com he dit, ho fa, nosaltres serem els que anirem al davant de tot i
defensarem els interessos del municipi. Només volia dir això, em sembla que a vegades
hem de tenir una mica de confiança en les propostes que es fan de canvi.
A continuació, pren la paraula el regidor del grup municipal GIPF, senyor JOSÉ
JOAQUIN GRAU i manifesta: estem en contra del Quart Cinturó. Ja està.
El Senyor ALCALDE manifesta: estem fent un debat participatiu que és el que hem de
fer. Mirant la moció que han presentat que és molt interessant perquè suposo que a
vostès els hi interessa molt certes coses. El nostre grup que s’ha reunit ha fet una
proposta alternativa de moció que li presentem.
El senyor SECRETARI llegeix la proposta d’acord presentada pel grup municipal CiU:
VIST que l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès ha adoptat, d’uns anys ençà, un
seguit de resolucions contràries a la infraestructura anomenada QUART CINTURÓ, en
concret:
1. Acord del Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada el dia 11 d’octubre de 1994, pel qual
es va acordar rebutjar la construcció de l’autovia anomenada Eix Prelitoral, així com la
construcció del Quart Cinturó, previst en el Pla de Carreteres aprovat per Decret
311/1985, de 25 d’octubre.
2. Acord del Ple de l’Ajuntament de data 28 de febrer de 1997, pel qual es va acordar la
formulació d’un seguit de suggeriments i alternatives al projecte d’autovia orbital de
Barcelona i s’informava desfavorablement l’Estudi Informatiu previ a l’estudi
d’impacte ambiental tramès pel Ministeri de Medi Ambient.
3. En data 21 d’octubre de 2003, l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès va presentar
un recurs d’alçada davant del Conseller de Política Territorial i Obres Públiques contra
l’acord de la Comissió d’Urbanisme de Barcelona de data 9 d’abril de 2003 mitjançant
el qual es donava conformitat al text refós de la revisió del Pla general d’ordenació de
Les Franqueses del Vallès, amb la incorporació d’ofici d’un seguit de prescripcions
entre les quals s’incloïa la previsió de la reserva urbanística del traçat del IV Cinturó en
els plànols de la sèrie 5 de la documentació gràfica, així com les determinacions que es
desprenen de l’informe emès per la Direcció General de Carreteres.
4. Acord del Ple de l’Ajuntament de data 31 de març de 2005 pel qual es va resoldre
reiterar el rebuig al projecte anomenat “Tancament de l’Autovia Orbital de Barcelona
(IV Cinturó), així com, fer arribar al Ministeri de Medi Ambient les mancances i els
impactes negatius mediambientals de l’estudi informatiu del projecte esmentat.
5. Acord del Ple de l’Ajuntament de 26 de gener de 2006 pel qual es va aprovar la
formulació FORMULAR AL·LEGACIONS al projecte de Pla d’Infraestructures de
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transport de Catalunya (PITC) elaborat pel el Departament de Política Territorial i
Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya i sol·licitar l’exclusió de les dues
actuacions contemplades en l’apartat de xarxa viària i que afecten al terme municipal de
les Franqueses del Vallès, en concret:
Xarxa transeuropea. Corredor Mediterrani: Nova autovia A-7: entre Vilafranca i Sant
Celoni.
Xarxa bàsica primària. Eixos a l’entorn metropolità de Barcelona. Eix Vallès Oriental –
Maresme (C-60 – Les Franqueses-Mataró. C-60: perllongament des de la Roca del
Vallès a les Franqueses (Marata).
Així com manifestar l’oposició i el rebuig de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès
a les dues actuacions esmentades.
6. Acord del Ple de l’Ajuntament de data 27 de juliol de 2006 pel qual es va resoldre
MANIFESTAR el rebuig de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès al DECRET
310/2006, de 25 de juliol, pel qual s'aprova el Pla d'infraestructures del transport de
Catalunya-Infraestructures terrestres: xarxa viària, ferroviària i logística, publicat en el
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 4685, de 27 de juliol de 2006, aprovat
pel Consell executiu del Govern de la Generalitat en sessió de data 25 de juliol de
2006, i que contempla dues actuacions en l’apartat de xarxa viària i que afecten al terme
municipal de les Franqueses del Vallès, en concret:
Xarxa transeuropea. Corredor Mediterrani: Nova autovia A-7: entre Vilafranca i Sant
Celoni.
Xarxa bàsica primària. Eixos a l’entorn metropolità de Barcelona. Eix Vallès Oriental –
Maresme (C-60 – Les Franqueses-Mataró. C-60: perllongament des de la Roca del
Vallès a les Franqueses (Marata).
ATÈS que la construcció d’aquesta infraestructura viària tindria un gran ventall d’impactes que
afectarien seriosament al medi més immediat i especialment als components hidrològics,
atmosfèric i humà, disminuint bruscament la viabilitat de l’explotació de les finques afectades i
per tant, dificultant la supervivència de les activitats agrícoles tradicionals, en les que hi treballa
un percentatge molt elevat de la població del nostre municipi.
TENINT EN COMPTE que és de preveure que la construcció d’aquestes infraestructures
viàries posi en perill espècies amenaçades d’extinció, que modifiqui el paisatge perdent la seva
fisonomia natural característica i que incrementi la pressió urbanística facilitant l’ocupació
contínua del territori amb urbanitzacions, polígons industrials vulnerant directament els
conceptes de desenvolupament urbanístic sostenible i utilització racional del territori que
propugna el recent Decret Legislatiu 1/2005, de 28 de juliol, pel qual s’aprova el Text Refós de
la Llei d’Urbanisme de Catalunya.
Es proposa la següent:
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PROPOSTA D’ACORD:
Primer.- MANIFESTAR, una vegada més, l’oposició i el rebuig de l’ajuntament de les
Franqueses del Vallès davant la construcció del Quart Cinturó, tal i com reiteradament
hem posat de manifest en diferents actes i acords de l’ajuntament.
Segon.- FER LA DIVULGACIÓ NECESSÀRIA dels acords en contra del Quart Cinturó
que històricament ha adoptat l’ajuntament en Ple per al coneixement de la ciutadania i
es penjarà una pancarta al balcó de la Casa Consistorial.
Tercer.- TRAMETRE aquest acord al president de la Generalitat de Catalunya, al
conseller de Política Territorial i Obres Públiques, al president del Govern Espanyol,
al ministre de Foment, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya i als grups
parlamentaris del Congrés dels Diputats.
Intervé el regidor senyor GONTÁN i manifesta: avui no toca perquè hem de ser
pragmàtics, no entraré ni en batalles polítiques amb vostè. Imagini! Només dir-li que
aquest paper és la línia del què hem seguit els últims anys. Tots. Ara creiem que no és el
moment dels papers sinó és el moment de l’acció. Dit d’una altra manera, no contestaré
de la seva visió sinó de la realitat. La realitat és que tenim dibuixat un Quart Cinturó en
un tram que no ens agrada a cap dels que hi ha aquí, a nivell de les Franqueses. La
realitat és que hi ha una proposta que ha presentat el govern actual de la Generalitat que
tampoc ens acaba d’agradar i segueix trinxant el territori perquè li poden dir autovia
orbital o perllongació de la C-60 però acaba trencant el territori. És més, per dir-ho
d’alguna manera, la proposta Herce passa pel mig del Caprabo, això és inassumible. Hi
ha una tercera proposta que aprofita la Ronda com a Quart Cinturó. Evidentment, la
Ronda no té capacitat per això ni per allò al que està destinat. Però ara és el moment de
l’acció, de dir clarament a tothom que no al Quart Cinturó i demostrar-ho. Ja està bé de
papers. La campanya, com vostès saben i sinó ho haurien de saber perquè tant aquest
ajuntament com tots els partits, absolutament tots, el GIPF no però en el seu moment
quan es va adherir, sí, que era PSC, tots estan adherits a la campanya, absolutament tots.
Tots han tingut l’oportunitat d’anar a les reunions de la campanya i si hi haguessin anat,
sabrien que hi ha una alternativa que no passa pel municipi i que és viable i que, fins i
tot, tècnics de la Generalitat l’estan considerant viable. I no és la proposta Herce, que
passa per sota de Granollers. Per tant, ara és el moment de l’acció perquè la proposta
que defensa el govern del senyor Montilla, dit públicament el dia de la investidura, i que
per acció o omissió defensen el partit d’Esquerra Republicana o, com a mínim, la
direcció d’Esquerra Republicana i d’Iniciativa per a Catalunya, ens trinxa el territori.
Per tant, diumenge hi ha una manifestació. Si vostè no ho fa, ja ho faig jo, senyors,
tenim una manifestació, és el moment d’anar-hi. Hi ha autobusos per anar-hi, surten de
Corró d’Avall a dos quarts d’onze del matí. I des de Marata també, d’aquí em sembla
que la costa està plena. Ja entenc que vostè no vol entrar en disputes polítiques, o com a
mínim partidistes. Ja ho entenc, jo no li demano això. Li demano que defensi el territori
de les Franqueses, a les Franqueses, és l’únic que li demano. Per tant, si us plau, faci-ho
públic, no em val cap paper. Deixi’m trenta segons, si us plau. Amb papers ja ho sabem
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tots, ho hem dit reiteradament, jo hi confio en els seus papers però ara és el moment de
demostrar-ho obertament, sense tenir por. Penjar pancartes no ens passarà res. Penjar
una pancarta a la balconada de l’ajuntament ens afermarà a tots, els ciutadans del nostre
municipi sabran que aquest ajuntament no vol el Quart Cinturó trinxant el territori.
Només li demanem això: que pengi les pancartes que tenim històricament fetes i que no
sabem perquè es van despenjar. Només li demanem això. Per tant, si la proposta que
vostè presenta, podem fer un matxambrat entre l’una i l’altra, a l’estil de deixem-ho en,
si vol fem tots els “atesos” que vulgui i hi afegim, només, penjar pancartes. Aleshores ja
estaríem tots contents i crec que estaríem amb la voluntat de tots. Podríem arribar a
aquest consens perquè, fins i tot, el partit socialista defensa el no al Quart Cinturó tal
com està plantejat a les Franqueses. A més, ara ja no és un no al Quart Cinturó i prou,
sinó que és un no amb una alternativa viable. Per tant, jo crec que és el moment de
l’acció. Només li demanem això, que en el punt dels acords aparegui que pengin les
pancartes.
Tot seguit, pren la paraula el regidor del grup municipal PSC-PM, senyor ESTEVE
RIBALTA i exposa: breument perquè tampoc vull entrar a debatre aquest tema. Ja he
expressat el nostre punt de vista a la intervenció anterior. Penso que si es fa un traçat
que realment és un atemptat al medi ambient i perjudici per al municipi de les
Franqueses, ens posarem en contra però ja he dit que em sembla que ara no és el
moment. Tu mateix has entrat en contradicció quan has dit que a la Generalitat hi ha un
estudi que potser passa pel sud de Granollers, que hi ha tècnics de la Generalitat que
estan considerant aquesta possibilitat. Doncs aleshores ho has dit malament perquè a mi
em consta que hi ha la possibilitat d’aprofitar una Ronda, et recordaré que és una Ronda
a la que t’oposaves d’una manera vehement. I em sembla que ha estat un gran benefici
per al municipi de les Franqueses. Jo dic que un Quart Cinturó ben fet, tocant zones
urbanes, no malmetent cap, també pot ser un gran benefici. Aleshores, per això demano
prudència.
A continuació, el Senyor ALCALDE manifesta: escolti, sàpiga una cosa, en principi, i
no hem canviat gens de parer, ho dic per fonamentar-ho, estem en contra del Quart
Cinturó, ahir, avui i demà. I ho diem clarament i fortament. Jo li vaig expressar a la
comissió quan ens vam trobar que no estem a favor amb l’ús impropi de certes
campanyes. I això és una cosa diferent a defensar el territori, a defensar el poble. Amb
això, estem totalment d’acord, fins aquí, que és el que posem. Nosaltres, com a
ajuntament i com a govern, estem en contra del Quart Cinturó. Si és un tema només
explicar això, de penjar les pancartes per dir això del Quart Cinturó, cap problema. Però
no estem a favor de certes campanyes i certes manipulacions, utilitzant una cosa per a
altres qüestions. I amb això, deixi’m que ho deixi ben clar. Quan barregem certs
interessos polítics per finalitats no sobrevingudes, aquest ajuntament o aquest equip de
govern, digui-li com vulgui, a nosaltres no ens satisfà i tampoc necessitem ser
representats. Ara, les hem penjat, les seguim penjant i ho seguirem defensant, diem que
no i fem totes les actuacions possibles per aconseguir-ho, per aconseguir resoldre el
problema a les Franqueses. I res més, ho deixo molt clar. Amb això, cap problema. Ara,
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amb tota la resta, que són d’altres qüestions no. A partir d’aquí, ja sap la nostra
resposta.
El regidor senyor GONTÁN diu: jo ho mato ràpid. Tots els seus atesos els posem a la
proposta que presentem nosaltres, tots, absolutament tots, i l’únic punt que posem a la
part dels acords és el primer de la nostra proposta, l’únic.
El Senyor ALCALDE replica: no, perdoni, la meva contraproposta no va per aquí. Si la
qüestió que li hem dit és amb aquesta proposta alternativa que li hem refet, posar que hi
penjarem les pancartes, això ja li he dit que sí i prou. Això li acceptem, això que ha dit
que li havíem d’incloure. Doncs ja està, està inclòs dintre de la proposta alternativa que
li hem fet, però escolti’m és el que li acceptem perquè ho hem fet i ho seguirem
defensant.
El regidor senyor GONTÁN contrareplica: li acceptem, no, la proposta la presentem
nosaltres.
El Senyor ALCALDE diu: no, perdoni, s’ha presentat una moció alternativa que s’ha de
debatre i votar.
El regidor senyor GONTÁN replica: el primer que s’ha de fer és votar la urgència.
El Senyor ALCALDE diu: sí, cap problema.
El regidor senyor GONTÁN diu: la que estem debatent ara és aquesta, que és la que
hem presentat nosaltres. En tot cas, si s’han de fer esmenes, és sobre aquesta.
El Senyor ALCALDE diu: nosaltres li acabem de presentar una proposta d’esmena i,
ara, si vol, procedim.
El regidor senyor GONTÁN diu: tinguem-ho clar, quan l’oposició presenta mocions, la
urgència no és tal.
El Senyor ALCALDE diu: no, ho tramitem i ho votem, ja està. Però ara, quan
comencem, acabem. Després ja no hi ha volta enrere. Si vostè em diu que comencem la
votació, jo començo. Després del senyor Grau, acabem i anem a votació, primer, de la
urgència i després de l’esmena.
A continuació, pren la paraula el regidor del grup municipal GIPF, senyor JOSÉ
JOAQUIN GRAU i manifesta: jo no tenia pensat parlar massa perquè jo tenia clar el
que havia de dir, pensava que era un tema molt més senzill però vostè raó en què és un
debat molt interessant. Pel que s’està comentant aquí, o jo tinc la impressió, i us ho
pregunto, si no estem fent una mica el ridícul davant de la població d’estar discutint
aquí si estem en contra del Quart Cinturó d’una manera o d’una altra. O estem en contra
o no estem en contra i ja està. Jo estic en contra, si penjo una pancarta, és que allà no hi
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pot anar, ha d’anar... A veure, estem en contra, amb pancartes, sense pancartes, amb el
que sigui, i ja està. Penso que en aquest moment, sincerament, em sento una mica
ridícul de parlar d’aquest tema. Sincerament, jo no ho trobo gens interessant. Parlo
globalment, m’estic incloent-hi. No estic dient que penso que esteu fent el ridícul, jo
també m’estic incloent. Penso que aquest debat no hauria d’anar per aquí, fins i tot,
penso que aquest debat ni s’hauria d’haver fet. Abans d’arribar al Ple, haver arribat a un
acord amb totes les forces de l’ajuntament i ja està, es presenta i punt. Ara parlar de que
si la manifestació, que si el no sé què, que si jo... Jo respecto les opinions, però penso
que no és el debat que la gent del municipi potser està esperant sobre el Quart Cinturó.
Potser s’hauria de parlar de temes molt més concrets.
El regidor senyor RIBALTA manifesta: pel que convé, tots tenim temps i pel què no
convé, no en tenim.
El regidor senyor GONTÁN diu: he callat per respecte. Deixi’m. El debat és clar, és el
moment d’entrar en acció. S’ha de passar dels papers perquè ja tothom sap que aquest
ajuntament ho fa però no hem passat a l’acció. Per què és el moment de passar a
l’acció? Perquè discrepem del posicionament del PSC, per exemple, perquè el PSC
pretén tranquil·litat, ja hi trobarem solucions. De moment, hi ha una manifestació i des
de la campanya, a la qual, insisteixo, tothom hi està adherit, fins i tot el PP està adherit a
la campanya contra el Quart Cinturó, ha decidit que és el moment d’entrar en acció. I és
que és la clau perquè en aquest moment es pot generar pressió, simplement, no es tracta
de debatre més. I això de les pancartes és molt clar perquè és una visualització clara.
Gràcies.
El regidor senyor GRAU manifesta: potser m’he expressat malament o no se m’ha
entès. No estic criticant cap proposta. Ho dic des del punt de vista no d’un regidor.. Jo
comprenc la teva motivació, estic d’acord amb la teva proposta i comprenc la motivació
de l’equip de govern i també n’estic d’acord perquè també està dient que no al Quart
Cinturó. A veure si m’enteneu. El que estic dient és que potser la sensació que pot tenir
el poble de les Franqueses sobre el Quart Cinturó quan parlem en aquests termes
d’aquest debat doncs pot ser que hi ha més interessos, potser polítics, que no reals
respecte el mal que pot fer aquest Quart Cinturó. Per això deia, que és el que tu vas
proposar a la informativa, on jo hi era, fem una proposta conjunta, vas donar aquesta
oportunitat i això penso que és el que s’hauria d’haver fet.
El regidor senyor GONTÁN diu: senyor Torné, ara ha estat molt evident. Faci el que
vulgui, però ara ha estat molt evident. Ha tallat en el moment en què entrava contra
vostès.
El Senyor ALCALDE manifesta: primer, s’ha de votar la urgència de la moció
alternativa.
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El regidor senyor GONTÁN diu: jo no he dit res encara. S’inclourà a la seva que es
penjaran les pancartes? Si? Com quedarà? Les que té històricament el municipi. Senyor
Ramírez, són institucionals. LA proposta nostra, la retirem. Votem la urgència.

El Senyor ALCALDE manifesta: doncs passaríem a votació. Primer votarem la
urgència.
Pren la paraula el regidor del grup municipal PSC-PM, senyor JOSÉ VEGA i diu:
perdó, no es pot acabar només per una banda. Jo només vull recordar que el traçat de la
Ronda, tal com estava dissenyat, feia mal a tot arreu. El nou govern de la Generalitat va
dir que ho soterraria i s’està soterrant. El govern que hi ha a la Generalitat ha dit que
s’està fent un estudi del traçat del Quart Cinturó. Què hem de fer ara? Posem la vena
abans de la ferida? Perquè és el que fem ara, perquè jo crec, com deia el Grau, que
estem fent el ridícul. Per què no esperem a veure com va el traçat i aleshores, si no ens
agrada, ens hi oposem? I si ens agrada, callem. Perquè aquí hi ha molta gent que quan es
feia el traçat de la Ronda deia que passen cada dia per la Ronda perquè és molt més
còmode, ens evitem les cues del pont de Bellavista i arribem tots al lloc més d’hora i
més ràpid. Només això.
Finalitzades les intervencions, la PRESIDÈNCIA dóna pas a la votació.
El regidor senyor BADIA s’absenta de la sala
Sotmesa a votació la urgència de la moció alternativa, és acceptada per dotze vots a
favor dels regidors dels grups municipals CiU, ERC, EV i GIPF i tres abstencions dels
regidors del grup municipal PSC-PM i, per tant, amb el quòrum legal.

Sotmesa a votació la moció alternativa, és aprovada per dotze vots a favor dels regidors
dels grups municipals CiU, ERC, GIPF i EV i tres abstencions dels regidors del grup
municipal PSC-PM i, per tant, amb el quòrum legal.

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
passa a formular el següent prec:
Primer.- Volia treure un tema que em sembla que en parlarem tots. El senyor Torné ha
fet un discurs al final dels pressupostos, omplint-se la boca de què oferíem uns serveis i
una excel·lència al municipi i per això el motiu d’aquests pressupostos. Jo li volia dir
una cosa: tenim un problema amb la policia local, tenim un problema greu. Ja hem
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explicat abans que han plegat cinc persones des del mes de febrer. Ens pleguen els caps
de la guàrdia urbana, en fi.. Volia dir que tenim un municipi que té trenta quilòmetres
quadrats. La ràtio de policia que tenim per quilòmetre quadrat és d’un policia per cada
dos quilòmetres quadrats, gairebé, una mica més però no gaire més. Quan a municipis
veïns, com per exemple Granollers, tenen cinc policies per quilòmetre quadrat o deu per
dos quilòmetres quadrats. La ràtio és molt més elevada. Si vol, li diré amb habitants
perquè em preocupa més per habitants que per quilòmetres quadrats. Aquí tenim
aproximadament un policia per cada nou-cents habitants quan a Granollers surt gairebé
el doble de policies per habitants. Sí, feu el càlcul, setze mil habitants, divuit policies..
Si vol, ja li faig jo el càlcul. No em descomptin aquest temps perquè no m’estan
escoltant. Jo parlo perquè se m’escolti. Com a mínim, dissimulin i facin veure que
m’escolten. Si aquí hi afegim que el 50 per cent d’aquesta plantilla són interins, em
sembla que en tenim un problema. Crec que s’ha d’afrontar aquest problema de cara al
futur.
Inicia el torn la regidora del grup municipal ERC, senyora Ma TERESA BUIGUES qui
passa a formular la següent pregunta:
Primera.- Li he de fer la pregunta al senyor secretari, suposo que és correcte. No? És
que és ell qui signa un decret. Doncs li faig la pregunta al senyor Alcalde. Voldria que
m’aclareixi en aquest Ple si el nomenament de caporal de la policia local, decretat el
passat dia setze, reuneix íntegrament tots els requisits que estableix l’article 30 de la llei
16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals de Catalunya. O sigui, ara no contesta.
Per això li feia al secretari. Quedo a l’espera. No sempre tenim aquesta sort.
Tot seguit, inicia el torn el regidor del grup municipal GIPF, senyor JOSÉ JOAQUIN
GRAU i formula la següent pregunta:
Primera.- Yo quería preguntar al regidor de Governació, el señor Méndez, la primera, si
se siente orgulloso de su área. Si la respuesta es afirmativa, la segunda pregunta sería
¿qué méritos cree que ha hecho usted en esta legislatura para sentirse orgulloso de su
área? Y la tercera, ¿piensa usted en volver a convocar algún día aquella comisión que se
aprobó por el Pleno? Parece ser que todos los problemas de la policía pasaban por
mover un tabique medio metro más para allá, en la cuál, además, no hubo opción, como
en otras reuniones que ya hemos comentado en el transcurso del Pleno, a la
participación de los grupos de la oposición sino que ya venía todo hecho y era esto o
esto. Y para finalizar, si conoce usted, y es consciente, del enorme problema que existe
actualmente en la plantilla de su policía.
Tot seguit, inicia el torn el regidor del grup municipal EV, senyor FERRAN GONTÁN
i formula la següent pregunta:
Primera.- Senyor Méndez, ja s’ha convocat el concurs per designar el nou caporal en els
noranta dies que hi ha? Quan farà, de nou, pràctiques de tir la policia? Perquè tenen
l’obligació de fer-ne una a l’any. I, bàsicament, pel nou problema que s’ha generat, si
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això fos futbol, per reiteració, li ensenyarien targeta vermella, jo li demano que plegui.
Amb tots els “follons” que s’han generat aquesta legislatura a la policia, no està a
l’alçada, plegui.
A continuació, pren la paraula el regidor del grup municipal PP, senyor JOSEP BADIA
i formula la següent pregunta:
Primera.- Quants policies nous hi ha? Ja li vaig preguntar la última vegada. I quina arma
fan servir els policies?
Tot seguit, el regidor de l’ÀREA DE GOVERNACIÓ, senyor JOAQUIM MÉNDEZ i
manifesta: vosaltres sabeu que aquest tema de la policia l’hem tocat ja moltes vegades.
Sempre que veniu a tocar el tema de la policia és perquè us ha arribat algun rumor
d’algun policia que està descontent amb no sé què, sempre que toqueu el tema de la
policia és per això. Jo estic molt content del que estic fent a la policia, crec que ho porto
bastant bé i sinó aquí hi ha l’alcalde que em pot fer fora en qualsevol moment. De
moment crec que està content amb mi i jo també estic molt content. Ara, que hi hagi
algun policia que no pugui estar content amb la feina que estigui fent, sí n’hi ha algun.
Que esteu fent cas d’aquesta persona, evidentment, esteu fent cas sempre d’una persona
que té un problema. Jo he parlat amb tots els policies que han marxat d’aquí, fins i tot,
amb el cap de la policia, i han marxat per qüestions personals. Referent a l’arma que heu
dit, és l’arma reglamentària que porta la policia, és completament legal, no té cap
problema, funcionen bé i el dia que no funcionin bé, es poden arreglar com qualsevol
altre. De moment, mentre siguin legals, es faran servir aquestes fins que l’any que ve,
com ja estava parlat, començarem a comprar pistoles noves. Si comencem a dir
tonteries, doncs més val que callem i no diguem res.
El Senyor ALCALDE manifesta: només us contestaré... Quines? No n’hi ha cap més,
totes són de la policia.
Intervé el regidor senyor MÉNDEZ dient: sí, perdó.
El Senyor ALCALDE continua dient: al reglament ho diu. A les preguntes orals, vostès
poden fer totes les preguntes que creguin convenients. Aquelles que es puguin contestar,
es contestaran en el moment i les que no es puguin contestar, se’ls hi transmetrà a
vostès. Vostès ja saben què posa al reglament. Bé, ja se li enviarà. Totes aquelles
preguntes que vostès facin oralment, no per escrit, el reglament ho diu, es contestaran
aquelles que es puguin contestar i les que no, se’ls ha de transmetre, ho entén? Això és
el que realment està escrit i suposo que en són coneixedors. Aquelles que no se’ls hi
contesta en el moment, se’ls ha de contestar en un altre moment.
El regidor senyor MÉNDEZ respon la primera pregunta formulada pel regidor del grup
municipal EV, senyor FERRAN GONTÁN, relativa a les pràctiques de tir de la policia.
Com ja saps, tots els anys hem anat a Barcelona, a unes sales de tir que són de la policia
de Barcelona, mal aconsellat per l’antic inspector que hi havia i jo me’l vaig creure. Em

Ple 30 11 06 – pàg. 65

deia que a l’Escola de Policia anava molt malament fer les pràctiques de tir perquè el
material que tenien no era bo i la sala de tir estava defectuosa i feia les gestions perquè
la policia anés a fer el tir a Barcelona, que costava uns cèntims que s’havien de pagar.
Aquest any ja es faran a l’Escola de Policia que està en condicions, no passa res i no ens
costa res, gratis, les pràctiques de tir: zero euros. Ja s’estan fent els tràmits i ja tenim
hora demanada per fer el tir.
El Senyor ALCALDE manifesta: no, les preguntes ja les han fet, s’ha acabat el seu torn.
Fins a cinc minuts, podien fer totes les que volguessin. Només aclarir un parell de coses
que són de concepte general. Aclarir quina és la situació general de les policies a
Catalunya, ho dic perquè he sentit a algú dir que hi havia problemes. No, perdoni, el
problema de les policies locals a Catalunya no és de l’ajuntament de les Franqueses, és
un problema de tot Catalunya i li explicaré el perquè, és molt fàcil. Bàsicament perquè
jo em reuneixo amb tots els alcaldes de diferents indrets de Catalunya i que hi hagi
moviments de policies locals és un problema reiteratiu. Què està passant a Catalunya
amb les policies? Doncs està passant que hi ha una forta demanda de policies de la
Generalitat que cada any demanen moltes places que no es poden cobrir i l’Escola té un
volum concret per fer places de policies per a Catalunya, tant de mossos d’esquadra
com de policies locals, que és el que acredita per ser titular d’un policia local i, alhora,
el mateix curs, per ser mosso d’esquadra. Què està passant? Que al haver-hi més
demanda que oferta, clar, quan passen per l’Escola de Policia, de seguida tenen llocs
perquè no n’hi ha de policies, i menys amb carnet, que cobreixin les places no només
dels mossos d’esquadra sinó dels diferents municipis que necessiten policies locals a
Catalunya. I, per tant, com que hi ha més demanda que oferta, els moviments són
constants a tots els municipis. Si vostès tenen partit i coneixen altres municipis en els
quals governin els seus partits, poden preguntar-ho i veuran que el moviment és
constant a tots els municipis. I es mouen per això perquè hi ha una demanda constant,
tant dels mossos d’esquadra que no cobreixen i els policies locals que fan que
constantment estiguin evolucionant en llocs que els hi puguin interessar més
laboralment, en condicions millors de proximitat o econòmiques per als seus interessos
com a professionals que ho són. Si hi hagués estabilitat en aquest tema laboral o hi
hagués una altra qüestió que també l’han de tenir en compte, que ningú de vostès l’ha
esmenada, la llei de policies que tenim, aprovada pel Parlament, que no permetés això o
ho permetés d’una altra manera. És a dir, una persona que acaba el curs de l’Escola de
Policia hagués d’estar cert temps treballant al municipi que li ha pagat la formació i el
temps de formació que no ho posa o no ho regula, aquell senyor quan arriba aquí amb el
carnet, que li has pagat nou mesos de sou més el cost de policia, aquell senyor se’n va a
un altre lloc a treballar perquè li interessa més, o de mosso d’esquadra o a un municipi
més gran, perquè n’hi ha demandes, hi ha moltes places vacants. Per tant, miri, no li
passa a les Franqueses, passa a molts municipis de Catalunya. Quan tenen el carnet de
professional de policia, sigui local o de mossos d’esquadra. Hi ha un moviment
constant. Les Franqueses és un municipi normal, com qualsevol altre i també passa.
Això ho han de saber. Aquest és el problema general. Els altres problemes puntuals que
pugui haver-hi com, per exemple, aquest, que hi hagi un moment en què a algú no li
agrada una cosa o li agrada una altra, com passa en aquests moments, que abans no
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passava, però les baixes i les altes hi segueixen estant. Què és el que passa? Doncs que
hi ha gent que, a part d’aquesta problemàtica general, aquesta persona que li ha generat
això, no se’n pot anar enlloc perquè no té el carnet professional de policia a nivell de
curs de la policia local i no pot. Però, és clar, escolti’m, després, les problemàtiques que
realment generen són a nivell laboral i d’altres entorns. Jo li he de dir molt clarament,
nosaltres hem de governar, fer les coses perquè funcionin i que tinguin un cert ordre i
una legalitat vigent. I amb això ens trobaran. Si vostès volen saber quina és aquesta
legalitat, els hi explicarem tantes vegades com vulguin, com els hi vam explicar, quan
ens ho van demanar, què va passar amb l’últim cap de policia que no se’n va anar, se li
va convidar a marxar. No, perdoni, jo els hi vaig intentar explicar aquí i vostès van dir
que no ho expliqués més, però quan m’ho han preguntar, jo els hi vaig dir, escolti’m, no
ha marxat, se li va convidar.. perquè li anàvem a fer un expedient disciplinari. Si ho
volen saber, jo els hi explico. En el moment en què jo els hi explico i em diuen no, no,
això no ho volem saber, doncs, aleshores, jo em callo. Sàpiguen que hi ha problemes
que no són això que vostès diuen. El problema que va passar amb l’anterior cap de la
policia, els hi he explicat i els hi torno a reiterar, va ser un problema d’incompliment de
la seva responsabilitat i en el moment en què anàvem a obrir l’expedient, va dir que
plegava. Doncs ja està, es va acabar. Sàpiguen que va passar alguna cosa més. I si volen
saber quin va ser aquest incompliment, li puc demostrar amb la fitxa i amb totes les
responsabilitats que ha infringit perquè ho sàpiguen. Ara, clar, quan jo els hi explico
això, vostès no m’escolten ni em volen escoltar. Sap per què? Perquè quan hi ha
qüestions que no lliguen, aquesta responsabilitat ja ningú la vol afrontar. Quan jo li puc
demostrar que hi ha una persona que incompleix la seva responsabilitat laboral i
professional, aquí tothom surt d’estudi. Tothom parla, se’n va, no vol saber res i
desconnecta de la realitat però sàpiga que aquesta és la qüestió i això és el que passa.
Ara ja no, li estic donant la resposta que és el que m’han demanat. A partir d’aquí,
senyors, sàpiguen que la realitat és una altra ben diferent i moltes vegades amanides
amb altres connotacions que no s’expliquen.
Intervé el regidor de l’ÀREA D’URBANISME, senyor JOSÉ RAMÍREZ i manifesta:
precisament, en els pressupostos s’ha parlat d’una entitat que administra molts diners, la
major inversió de l’ajuntament l’administra Les Franqueses. Entorn Verd, i, clar, jo sóc
el vice-president d’Entorn Verd i aquí s’ha parlat i s’ha dit que nosaltres tergiversem les
coses, quan sou vosaltres. Han parlat d’ocultisme, opacitat i aquí, davant de tothom, a la
sala, vull deixar molt clar, i d’una vegada per sempre, el següent: se’ls hi explica, se’ls
convoca i se’ls dóna, cada vegada que hi ha un Consell executiu d’Entorn Verd, el
mateix dossier que a nosaltres. No diguis que no perquè és que sí. Se’ls explica els
projectes, se’ls ensenya. Es posa a la seva disposició l’auditoria anual que es fa a
Entorn Verd, està a la seva disposició, no van a mirar-la, exigeixen una auditoria quan
s’està fent cada any. Està a la seva disposició. Teniu permís per examinar qualsevol
expedient, qualsevol projecte, qualsevol factura. Se’ls entrega, com he dit abans, cada
vegada que hi ha un Consell d’Administració, se’ls convoca a part, això sí que és
veritat, i se’ls dóna el mateix dossier, amb els expedients dintre i sobre la taula, amb els
plànols, amb els projectes, les factures... No digui que no perquè és veritat. El que passa
és que alguns, tot i haver-vos convocat, ni tant sols hi assistiu. Opacitat, no. Ocultisme,
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no. Tergiversem? Sou vosaltres els que tergiverseu. Perquè us donem tota la informació
d’Entorn Verd. Una altra cosa és que vulgueu participar i no us hi deixem. Però que
quedi clar que d’opacitat.. Ara ho has dit! Una altra cosa és que es digui aquí
públicament, davant de tothom, aquest ocultisme i que som opacs. Això no és veritat!
El President aixeca la sessió, de la qual, com a secretari estenc aquesta acta.

