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ACTA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
 

 
Identificació de la sessió: 
 
Caràcter: Ordinari 

Data: 26 de maig de 2004 

Horari: de 20,30 a 21,40 hores 

Lloc: Sala d’actes de la casa consistorial 

 
Hi assisteixen:  
 
FRANCESC TORNÉ VENTURA, alcalde           
JOSEP Ma. DIA GRAU, 1r. tinent d’alcalde                                                              
FERRAN JIMÉNEZ MUÑOZ, 2n. tinent d’alcalde                           
FRANCESC COLOMÉ TENAS, 3r. tinent d’alcalde             
JOSÉ RAMÍREZ ALAYA, 4t. tinent d’alcalde                 
RAMON COMA DOSRIUS, 5è. tinent d’alcalde                  
JOAQUIM MENDEZ ORTIZ, regidor 
NÚRIA CLAVERIA SOLER, regidora            
ROSA COLOMÉ SOLER, regidora                 
JOSÉ ANTONIO PALOMINO AGUILERA, regidor      
MANUEL MARTÍNEZ BALLESTEROS, regidor  
ESTEVE RIBALTA SÁNCHEZ, regidor                   
ANDREU MONTAÑES HUGUET, regidor   
GEMMA BISBAL OTERO, regidora         
JOSÉ JOAQUÍN GRAU RUEDA, regidor  
FERRAN GONTÁN FERRER, regidor 
JOSEP BADIA TORRENTS, regidor  
JOAQUIM BACH FABREGÓ, interventor 
FRANCESC ESTEVE BALAGUÉ, secretari 
 
 
 
1.- APROVAR ESBORRANYS ACTES SESSIONS ANTERIORS.- El Senyor 
ALCALDE obre la sessió i pregunta als senyors ponents si desitgen realitzar alguna 
esmena en relació al contingut de les actes de les sessions anteriors.  
 
Pren la paraula el regidor del grup municipal PSC-PM, senyor JOSÉ ANTONIO 
PALOMINO i manifesta: del primer Ple, el del 29 d’abril, a la pàgina 20,  sisena ratlla, 
suposo que hi ha una falta ortogràfica, on diu “...d’acusacions balades”, de la manera en 
què està escrit “balades” és una composició musical i                             
“velada” suposo que és el que es va dir, si és que es va dir, és participi de velar, que vol 
dir enfosquir la claredat. Després, nosaltres no recordem aquestes frases, de tota manera, 
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potser que simplement hagi estat una errada de memòria nostra. Però ho diem perquè hi 
consti.  
 
A continuació, pren la paraula el regidor del grup municipal EV, senyor FERRAN 
GONTÁN i diu: a l’últim paràgraf de la pàgina 15, al final de la primera línia diu “hi ha 

dues: una de bis...”, és evident que no és “de bis” sinó “d’avís”. I una altra, aquesta 
m’imagino perquè no surt a l’acta, però jo crec que és important que hagués sortit... A la 
pàgina 18, últim paràgraf, jo faig tota una sèrie de preguntes que el senyor Torné em va 
contestant, i no surten les respostes. Agrairia que sortissin les respostes. 
 
No produint-se cap més intervenció, es procedeix, a l’aprovació i signatura de 
l’esborrany de l’acta de la sessió anterior.  
 
A continuació es passa a estudiar els següents temes que conformen l’ordre del dia: 
 
 
2.- DONAR COMPTE DECRET DE L’ALCALDIA.- Per part del senyor SECRETARI 
es procedeix a donar lectura de la part dispositiva del Decret de l’Alcaldia núm. 
522/2004 de data 20 de maig:  
 
ATÈS que per part de la Intervenció s’ha procedit a formar la liquidació dels 
Pressupostos Generals d’aquesta Corporació, que inclouen els de l’Ajuntament, el 
Patronat Municipal de Cultura, el Patronat Municipal d’Esports, i les societats Les 
Franqueses Entorn Verd, S.A. i Les Franqueses Dinamització Econòmica, S.L., 
corresponent a l’exercici de 2003. 
 
ATÈS allò que disposa l’article 191.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març 
pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.  
 
VIST l’informe d’intervenció. 
 
ACORD: 

 
Primer.- APROVAR la liquidació dels Pressupostos Generals d’aquesta Corporació 

corresponent a l’exercici de 2003, de conformitat amb els estats que s’adjunten i 

formen part de la present resolució. 

 

Segon.- DONAR COMPTE al Ple en la primera sessió que es celebri. 

 

Tercer.- TRAMETRE una còpia de la liquidació del pressupost a la Delegació 

Territorial del Govern de la Generalitat i a la Delegació Provincial d’Hisenda. 

 

La PRESIDÈNCIA obre el torn d’intervencions. 
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Pren la paraula el regidor del grup municipal GIPF, senyor JOSÉ JOAQUIN GRAU i 
exposa: jo només vull fer un comentari. Amb l’aprovació definitiva d’aquests comptes... 
 
El Senyor ALCALDE diu: això és donar compte.  
 
El regidor senyor GRAU respon: ja ho sé. Es tracta de donar compte d’una decisió de 
Comissió de Govern, en la qual s’ha aprovat la liquidació dels Pressupostos Generals. 
L’únic comentari que vull fer és que aquests Pressupostos Generals del 2003, són els 
que principalment han portat a la ruïna econòmica de l’Ajuntament de les Franqueses.  
 
El senyor ALCALDE manifesta: és un bon economista!  
 
A continuació, pren la paraula el regidor del grup municipal PSC-PM, senyor JOSÉ 
ANTONIO PALOMINO i manifesta: donat que és donar compte, no tenim massa coses 
a dir. Però hi ha una cosa que ens ha sobtat, són els sis-cents i escaig mil euros, que he 
vist a la documentació que hi havia de dubtós cobrament... És així? 
 
El senyor INTERVENTOR respon: sí, és el càlcul de la provisió d’insolvències que la 
Llei obliga a fer.  
 

No es produeix cap més intervenció en aquest apartat.  
 

 
3.- APROVAR DEFINITIVAMENT ESTUDI DETALL PLA PARCIAL SANTA 
DIGNA.- El senyor SECRETARI dóna lectura de la part dispositiva de la següent 
proposta de l’ÀREA D’URBANISME:   
 
ATÈS que la Junta de Govern Local en sessió celebrada l’11 de març de 2004 va 
acordar, entre d’altres, “APROVAR INICIALMENT l’estudi de detall del Pla Parcial de Santa 

Digna, modificant el criteri sobre separacions establert en el plànol núm. 3 de l’Estudi de 

Detall, que quedarà definit de la següent manera: 

 

- A: longitud total de la façana en projecció paral·lela a l’alineació de vial. 

- B: separació mínima a carrer segons orientació:  

façana sud  9 m 

façana nord  6 m. 

- 2/3 de la façana total de l’edificació (A) hauran de situar-se paral·lels a l'alineació del 

vial en la franja de 6 m. definida a una distància B de l'alineació del vial. 

L'amplada mínima de la façana de l’edificació paral·lela a l'alineació de vial serà de 6 

m.” 
 
ATÈS que l’esmentat acord ha restat exposat al públic durant el període comprès entre 
els dies 3 i 29 d’abril de 2004, segons anuncis publicats en el diari AVUI, en el Butlletí 
Oficial de la Província núm. 81, de dates 2 i 3 d’abril de 2004 respectivament i en el 
tauler d’anuncis de la Corporació, a més de practicar notificacions als propietaris i 
interessats directament afectats.    
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VIST l’informe de Secretaria 
 
ATÈS el que disposen la lletra j de l’apartat 1 de l’article 21 i la lletra c de l’apartat 2 de 
l’article 22 de la Llei de l’Estat 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local i la 
disposició transitòria quarta de la Llei 2/2002, de 14 de març, d'urbanisme. 
 
AQUESTA ÀREA D’URBANISME proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels 
següents : 
 
ACORDS: 

 

Primer.- APROVAR DEFINITIVAMENT l’Estudi de Detall del Pla Parcial de Santa 

Digna, modificant el criteri sobre separacions establert en el plànol núm. 3 de l’Estudi 

de Detall, que quedarà definit de la següent manera: 

 

- A: longitud total de la façana en projecció paral·lela a l’alineació de vial. 

- B: separació mínima a carrer segons orientació:  

façana sud  9 m 

façana nord  6 m. 

- 2/3 de la façana total de l’edificació (A) hauran de situar-se paral·lels a 

l'alineació del vial en la franja de 6 m. definida a una distància B de l'alineació 

del vial. 

L'amplada mínima de la façana de l’edificació paral·lela a l'alineació de vial 

serà de 6 m.”  

 

Segon.- NOTIFICAR els presents acords als propietaris i interessats directament 

afectats en l'àmbit de l’estudi de detall i publicar-los en el Butlletí Oficial de la 

Província, al tauler d'Edictes de l'Ajuntament i en un dels diaris de major circulació de 

la província. 

 

Tercer.- TRAMETRE a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona un exemplar 

de l’estudi de detall i còpia de l’expedient administratiu, per tal de donar compliment al 

que disposa la disposició transitòria quarta de la Llei 2/2002, de 14 de març, 

d'urbanisme. 

 
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 JOSÉ ANTONIO 
PALOMINO i exposa: simplement manifestar que sabem de la dificultat que han tingut 
amb els propietaris per poder arribar a un acord en aquesta qüestió i felicitats per haver 
arribat a un acord. 
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A continuació, pren la paraula el regidor del grup municipal GIPF, senyor JOSÉ 
JOAQUIN GRAU i manifesta: vull justificar el vot negatiu perquè simplement estem en 
contra del Pla Parcial de Santa Digna.  
 
Tot seguit, pren la paraula el regidor del grup municipal EV, senyor FERRAN 
GONTÁN i manifesta: bàsicament nosaltres, per principis, no podem estar a favor 
d’una urbanització d’aquest estil. Ja sé que només aprovem les mides d’on han de 
començar els edificis, les alçades i poca cosa més, però voldríem deixar constància de 
que no haurien de promocionar aquest tipus de construcció ni aquest tipus 
d’urbanització perquè l’únic que fa és destruir territori a favor de pocs a costa de molts.   
 

Finalitzades les intervencions, el Senyor ALCALDE 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, ERC i PP, un vot en contra del regidor del grup 
municipal GIPF, una abstenció del regidor del grup municipal EV, i per tant, amb el 
quòrum legal. 
 
 
4.- APROVAR PROVISIONALMENT MODIFICACIÓ PGOU UA-22.- Per part del 
senyor SECRETARI es procedeix a donar lectura de la part dispositiva de la següent 
proposta de l’ÀREA D’URBANISME:   
 
ATÈS que el Ple de l'Ajuntament en  sessió de data  25 de març de 2004,  va acordar, 
entre d'altres, APROVAR INICIALMENT la modificació puntual del Pla General 
d’Ordenació Urbana en l’àmbit de la Unitat d'Actuació núm. 22.   
 
ATÈS que l'expedient  ha restat  exposat al públic, segons edictes  publicats en el diari 
AVUI i en el Butlletí Oficial de la Província núm. 98, de data 21 i 23 d’abril de 2004,  
respectivament.  
 
VIST l'informe de l'arquitecte municipal. 
 
VIST l'informe de Secretaria. 
 
DE CONFORMITAT amb el què disposen els articles  59 i  83 de la Llei 2/2002 
d’Urbanisme i l’article 52.2c) 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.   
 
AQUESTA Àrea d'Urbanisme proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels següents  
 
ACORDS: 
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Primer.- APROVAR PROVISIONALMENT la  modificació puntual del Pla General 

d’Ordenació Urbana en l’àmbit de la Unitat d'Actuació núm. 22 d’aquest terme 

municipal.    

 

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. 
 

Pren la paraula el regidor del grup municipal ERC, senyor ANDREU MONTAÑÉS i 
manifesta: quan aquest punt es va passar per l’aprovació inicial, no vam votar a favor, 
entre d’altres coses, perquè vam fer una pregunta que no se’ns va contestar, i era per què 
s’incloïa la rotonda en aquesta unitat d’actuació. És a dir, per què es sumava tota la 
rotonda aquí. No se’ns va contestar i aleshores no vam votar a favor. Ens agradaria 
saber-ho per poder decidir què fem ara.  
 
A continuació, pren la paraula el regidor del grup municipal EV, senyor FERRAN 
GONTÁN i exposa: al Ple de març, nosaltres no vam votar a favor perquè ja no veiem 
la necessitat en el seu moment, vam preguntar quina era la necessitat d’aquesta actuació, 
encara esperem resposta, perquè se’ns va contestar el que posava a la proposta. Seguim 
esperant, seguim pensant que no és justificable aquesta intervenció, no veiem la 
urgència. L’únic que entenem, ja ho veurem en el següent punt, és que cedint una part 
per habitatge social, aconseguim que pugui haver-hi una part per habitatge privat. I, per 
tant, feta la llei, feta la trampa. I, a més, es cola una rotonda, de la qual no en veiem la 
necessitat.  
 
Finalitzades les intervencions, la PRESIDÈNCIA dóna pas a la votació. 
 
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per catorze vots a favor dels regidors dels 
grups municipals CiU, PSC-PM, GIPF i PP, tres vots en contra dels regidors dels grups 
municipals ERC i EV, i per tant, amb el quòrum legal. 
 
 
5.- OFERIR TERRENY A LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER A LA 
CONSTRUCCIÓ D’HABITATGES DE LLOGUER.- El senyor SECRETARI 
procedeix a donar lectura de la part dispositiva de la següent proposta de l’ALCALDIA: 
 
ATÈS que el municipi de les Franqueses del Vallès històricament ha patit un dèficit 
important d'infraestructures i equipaments destinats als serveis a les persones, posat de 
manifest, sobretot, en la manca d'oferta d'habitatge de lloguer per joves, amb totes les 
conseqüències socials que això comporta. 
 
ATÈS que l'Ajuntament de les Franqueses del Vallès, un cop sigui aprovada 
definitivament la modificació puntual del Pla General d'Ordenació  de la Unitat 
d'Actuació núm. 22, aprovada inicialment pel Ple de l'Ajuntament en sessió de data 25 
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de març de 2004 i el projecte  de reparcel·lació del mateix àmbit d’actuació, disposarà 
d'un solar de propietat municipal, qualificat d'equipaments, de superfície 801,87 metres 
quadrats, que limita al Nord amb la finca A propietat del senyor  Francisco Girbau 
Cucurull; al Sud, amb la perllongació del carrer Cadí; a l'Est, amb la perllongació del 
carrer Cadí, i a l'Oest amb el límit del sòl urbà del nucli de Llerona, en el qual s'hi 
podria dur a terme una actuació consistent en la construcció d'habitatges socials de 
lloguer, que resoldria, en bona part, el dèficit històric que ha sofert el municipi en aquest 
àmbit. 
 
ATÈS que el Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del 
patrimoni dels ens locals de Catalunya permet als Ajuntaments la cessió gratuïta de béns 
a altres administracions o entitats públiques, en benefici de la població de l'ens local, i 
en el mateix sentit es manifesta l'article 159 de la Llei 2/2002, de 14 de març 
d'Urbanisme. 
 
TENINT EN COMPTE els principis generals de cooperació i col·laboració que han de 
regir les relacions entres les administracions públiques, establerts tant en la Constitució 
com en la legislació administrativa vigent. 
 
AQUESTA Alcaldia proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels següents 
 
ACORDS: 

 

Primer.- OFERIR a la Generalitat de Catalunya, la cessió gratuïta del solar de 

propietat municipal, qualificat d'equipaments, de superfície 801,87 metres quadrats, 

que limita al Nord amb la finca A propietat del senyor Francisco Girbau Cucurull; al 

Sud, amb la perllongació del carrer Cadí; a l'Est, amb la perllongació del carrer Cadí, 

i a l'Oest amb el límit del sòl urbà del nucli de Llerona, per  destinar-lo  a la 

construcció d'habitatges socials de lloguer supeditat a l’aprovació definitiva la 

modificació del Pla General d'Ordenació Urbana en l'àmbit de la Unitat d'Actuació 

núm.  22 i el projecte de reparcel·lació. 

 

Segon.- TRAMETRE el present acord al President de la Generalitat, al President del 

Parlament, al Conseller en Cap i al Conseller de Medi Ambient i Habitatge de la 

Generalitat de Catalunya. 

 
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 JOSÉ ANTONIO 
PALOMINO i manifesta: nosaltres estem d’acord amb que s’ofereixin aquests terrenys 
perquè, entre d’altres coses, suposo que la llei ho marca ..... la idea que pugui tenir 
envers això. Però jo em faig una pregunta: si això ho aprovem ara, vol dir que 
l’Ajuntament ofereix això a la Generalitat perquè es facin habitatges només de lloguer, 
o si la Generalitat, en un moment donat, digués que de lloguer no perquè no entraria 
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dintre d’aquest any aquesta possibilitat, però si digués que hi podria fer  altre tipus 
d’habitatge social, podria ser?  Amb aquest acord no valdria, seria per fer-ho només de 
lloguer?  
 
El Senyor ALCALDE diu: únicament serien de lloguer.  
 
A continuació, pren la paraula el regidor del grup municipal ERC, senyor ANDREU 
MONTAÑÉS i manifesta: nosaltres estem d’acord amb la proposta. Només volíem 
comentar una qüestió que potser seria d’ordre: a l’expedient no hi havia cap informe del 
Consell del Poble que segur que hi estan d’acord, perquè ho sabem. Els Estatuts del 
Consell del Poble es diu que s’ha d’informar de les qüestions urbanístiques, entenem 
que poden informar favorablement, negativament o abstenir-se, però que hi constés el 
parer del Consell del Poble perquè és l’òrgan consultiu. És un òrgan consultiu, al qual es 
suposa que se li consulta. Aleshores, pensem que estaria bé que a l’expedient hi constés 
aquesta resposta del Consell del Poble, perquè a l’hora de mirar l’expedient, tothom 
tindria molt més clar quina és la postura  del Consell del Poble. Estem segurs, perquè ho 
hem comentat,  i sabem que hi estan d’acord.  
 
Tot seguit, pren la paraula el regidor del grup municipal GIPF, senyor JOSÉ JOAQUIN 
GRAU i exposa: nosaltres, evidentment, estem a favor de que es facin habitatges socials 
de lloguer, però hem mirat dintre del que és el Pla, i si no estic mal informat, em sembla 
que només es pot fer planta baixa més un. Tècnics de l’Ajuntament m’han dit això. Ho 
dic perquè si és com diu vostè, ja em sembla bé. Jo vaig fer la pregunta i em van dir 
planta baixa més un. Amb tot el que s’ha construït al municipi de les Franqueses, si fos 
així, també es podria haver previst un altre lloc on es poguessin fer més habitatges. En 
aquest cas, si és planta... El que passa és que aquí ja hi ha una contradicció entre el que 
diu vostè i el que diuen els tècnics de l’Ajuntament. Segurament, però no és segur. En 
aquest moment, és planta baixa més un.  
 
Acte seguit, pren la paraula el regidor del grup municipal EV, senyor FERRAN 
GONTÁN i manifesta: ja sé que no és culpa d’aquest govern, bé, d’aquest govern 
municipal. Bàsicament és culpa de tots els grups que hi ha a la Generalitat. I transmeto a 
tots els representants del govern tripartit que estan aquí, que això s’hauria de mirar de 
canviar. La Llei del sòl marca que si es fan habitatges socials, ha d’haver-hi una part de 
privada. Això és una trampa, perquè així podem construir privat tranquil·lament. 
Aleshores, això, de cara als que teniu aquí representació del govern tripartit, un globus 
sonda. L’altra qüestió és que, evidentment, estem a favor de l’habitatge social però jo no 
sé si s’ha contemplat, si es té molt clar on es col·loca aquest habitatge social, perquè el 
col·loquem a Llerona on els serveis no són precisament els de Bellavista o de Corró 
d’Avall. Ja només parlant del transport, no hi ha un transport àgil per poder arribar i, per 
tant, no entenem que hàgim de col·locar habitatge social allà dalt, sense haver pogut 
plantejar en el seu moment habitatge social, jo que sé, a Bellavista nord, a la banda de la 
carretera de Corró d’Avall tampoc n’hi ha... És a dir, anem col·locant habitatge social 
allà on tenim terrenys que no són gaire interessants per la promoció privada. I això és 
una consideració que hauríem de tenir en compte de cara al futur.   
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Tot seguit, pren la paraula el regidor de l’àrea de CULTURA I EDUCACIÓ, senyor 
RAMON COMA i manifesta: d’entrada, com a President del Consell del Poble, dir que 
aquest tema, en el seu dia, es va exposar, es va parlar i, evidentment, és una de les 
demandes del Consell del Poble. Per tant, en aquest sentit, he de manifestar que celebro 
que es reculli aquesta petició i que això es pugui tirar endavant. D’altra banda, no 
entenc aquests arguments que ara estaves exposant dels serveis... Escolta, Llerona és un 
lloc tant digne com qualsevol altre per haver-hi habitatge social, no crec que s’hagi de 
diferenciar si ha de ser... Em sembla que aquesta serà la cinquena o sisena promoció 
d’habitatges, i el fet de que aquesta es faci a Llerona està bé. I, a més, era una vella 
demanda i, per tant, penso que és una plena satisfacció  que això es pugui tirar endavant. 
Espero que tothom sigui coherent i voti a favor perquè, a vegades, diem unes coses al 
davant, a determinats llocs diem unes coses i, després, a la pràctica, se’n fan unes altres. 
Són bastant incomprensibles. D’altra banda, per arribar a fer això que ens sembla que és 
el lloc més adequat per fer-hi habitatges s’ha hagut de fer aquest canvi de zona verda 
per zona verda i passar un a equipaments, em sembla que tots coincidirem, almenys a 
nivell del Consell del Poble, totes les persones que jo conec que hi ha al Consell 
coincidíem en què el lloc de la plaça Santa Margarida, on hi havia aquell triangle 
d’equipaments no era un lloc adequat per fer aquests habitatges i, en canvi, ara, en  el 
nou emplaçament queda molt ben ubicat, amb l’obertura del carrer i amb les altres cases 
que ja hi ha i les que es podran fer. Per tant, em sembla que és una bona alternativa i 
espero que tothom hi voti a favor.  
 
El regidor senyor GONTÁN replica: si se m’ha entès que Llerona no és digne per tenir 
habitatge social, no era la meva intenció, demano disculpes. La intenció era posar de 
manifest que hi ha una manca de serveis a Llerona i que enteníem que aprofitant això, 
s’hauria d’anar cap a la millora dels serveis. Res més.  
 
Finalitzades les intervencions, el Senyor ALCALDE dóna pas a la votació. 
 
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per unanimitat dels disset membres 
assistents, sobre els disset que de dret i de fet componen la Corporació, i per tant, amb 
el quòrum legal.  
 
 
 
6.- APROVAR INICIALMENT PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES 
GENERALS APLICABLES EXPEDIENTS DE CONTRACTACIÓ.- El senyor 
SECRETARI llegeix la part dispositiva de la següent proposta d’ALCALDIA:   
 
VIST que l’Ajuntament en Ple, a la sessió celebrada el dia 9 d’abril de 1996, va aprovar 
definitivament els Plecs de Clàusules Administratives Generals de contractació de 
l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, aplicables als tipus de contractes: 
 

- D’obres i instal·lacions. 
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- De consultoria i assistència, de serveis, de treballs específics i concrets no 
habituals i de subministraments, a altres contractes administratius i als privats. 

 
VIST aquesta aprovació definitiva va tenir el seu fonament en adequar els esmentats 
Plecs a la Llei 13/1995, de 18 de maig, de contractes de les administracions públiques. 
 
ATÈS que aquesta Llei, així com les Lleis que van procedir a la seva modificació, van 
ser derogades expressament per la Disposició Derogatòria única del 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. 
 
ATÈS que, a més, 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, ha sigut 
desenvolupat pel Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el 
Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques. 
 
VIST que totes aquestes modificacions legals fan necessari adequar els esmentats Plecs 
de Clàusules Administratives Generals de referència a la normativa vigent en matèria de 
contractació aplicable als ens locals. 
 
ATÈS que en data 11 de juliol de 2002, el President delegat de l’Àrea de Règim 
Interior, Hisenda i Planificació de la Diputació de Barcelona va dictar un decret 
mitjançant el qual aprovava la realització d’una actuació d’assistència als municipis i 
altres entitats locals de la província de Barcelona consistent en posar a la seva disposició 
uns models de Plecs de Clàusules Administratives Generals, adequats al 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 aplicables als tipus de contractes següents: 
 

- Obres i instal·lacions. 
 
- Consultoria i assistència, de serveis i subministraments, a altres contractes 
administratius i als privats. 

 
VIST que aquest decret, i el text íntegre dels esmentats Plecs de Clàusules 
Administratives Generals van ser publicats íntegrament en el Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona número 172 de 19 de juliol de 2002 (pàgines 22 a 52). 
VIST l’informe de la Secretaria de l’Ajuntament, de data 17 de maig de 2004, que 
consta a l’expedient. 
 
VIST l’informe de la Intervenció de l’Ajuntament, de data 17 de maig de 2004, que 
consta a l’expedient. 
 
VISTA la necessitat de que aquests Plecs de Clàusules Administratives Generals siguin 
d’aplicació a les societats mercantils de capital íntegrament municipal. 
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DE CONFORMITAT amb el que disposen l’article 48 i la Disposició Final primera del 
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; l’article 66 i la Disposició Final primera 
del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de 
la Llei de contractes de les administracions públiques; els articles 8.1.a), 177, 178, 179.2 
i 278 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya; els articles 60 a 66 del Decret 179/1995, 
de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens 
locals; i els articles 4.1, 47.1, 49 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
Bases del Règim Local.  
 
AQUESTA  Alcaldia proposa a l’Ajuntament Ple l’adopció del següents: 
 

ACORDS: 

 

Primer.- APROVAR INICIALMENT  els Plecs de Clàusules Administratives Generals 

de contractació de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, els seus Organismes 

Autònoms i les societats mercantils amb capital íntegrament municipal, aplicables als 

tipus de contractes: 

 

- D’obres i instal·lacions. 

- De consultoria i assistència, de serveis, de treballs específics i concrets no habituals 

i de subministraments, a altres contractes administratius i als privats.  
 
Segon.- El text d’aquests Plecs de Clàusules Administratives Generals és el mateix que 

el contingut en els models de Plecs de Clàusules Administratives Generals aplicables 

als tipus de contractes d’obres i instal·lacions i de consultoria i assistència, de serveis i 

subministraments, a altres contractes administratius i als privats, redactats per la 

Diputació de Barcelona, i el text íntegre dels quals va ser publicat en el Butlletí Oficial 

de la Província de Barcelona número 172 de 19 de juliol de 2002 (pàgines 22 a 52). 
 

Tercer.- SOTMETRE l’expedient als tràmits d’informació pública i audiència dels 

interessats, per un període de trenta dies hàbils perquè puguin presentar reclamacions i 

suggeriments. La informació pública s’ha de convocar mitjançant anuncis a inserir al 

Butlletí Oficial de la província de Barcelona, en el Diari Oficial de la Generalitat de 

Catalunya  i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament. 

 

Quart.- DISPOSAR que, prèvia l’aprovació definitiva, i, en el seu cas, després de la 

resolució expressa de les reclamacions i/o suggerències que es presentin, es sol·liciti 

informe preceptiu, mitjançant el Departament de Governació i Administracions 

Públiques de la Generalitat de Catalunya, a la Comissió Jurídica Assessora.  
 

Cinquè.- DONAR COMPTE dels presents acords als Consells d’Administració de les 

societat mercantil amb capital íntegrament municipal. 
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Sisè.- FACULTAR l'alcalde perquè subscrigui tots els documents que siguin necessaris 

per fer efectius els acords precedents. 

 
La PRESIDÈNCIA obre el torn d’intervencions. No produint-se cap, la PRESIDÈNCIA 
dóna pas a la votació. 
 
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per unanimitat dels disset membres 
assistents, sobre els disset que de dret i de fet componen la Corporació, i per tant, amb 
el quòrum legal.  
 
 
7.- PRECS I PREGUNTES.- Pel senyor Secretari es procedeix a donar lectura de la 
part dispositiva de la següent proposició presentada en data 20 de maig actual, RE núm. 
2004/5139, signada per: 
 
“Josep Badia Torrents, regidor i portaveu del grup municipal del Partit Popular. 
 
EXPOSO: 
 
La Llei 39/1981 del 28 d’octubre, regula l’ús de la bandera d’Espanya i el d’altres 
banderes e insígnies. 
 
Aquesta llei estableix en l’article primer que la bandera d’Espanya simbolitza la nació; 
és signe de la soberania, independència, unitat i integritat de la pàtria i representa els 
valors superiors exposats a la Constitució. 
 
La llei, art. 3 ens diu que la bandera d’Espanya hauria d’estar a l’exterior i ocupar el lloc 
preferent a l’interior de tots els edificis i establiments de l’Administració central, 
institucional, autonòmica, provincial o insular i municipal de l’Estat.  
 
Pel qual sol·licito: 
 
Que el pròxim Ple del mes de maig s’aprovi la següent proposta d’acord: 
 
Proposta d’acord: col·locació de la bandera espanyola al mastil del balcó de 
l’Ajuntament i a un lloc visible a la sala de Plens, junt amb les altres ja existents, com 
són la europea, la catalana i la de les Franqueses del Vallès, com a símbol d’unitat i 
integritat.” 
 
El Senyor ALCALDE pregunta als senyors regidors si desitgen realitzar alguna 
intervenció al respecte.  
 
Pren la paraula el regidor del grup municipal ERC, senyor ANDREU MONTAÑÉS i 
manifesta: avançar que nosaltres votarem en contra, com d’altra banda suposo que 
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tothom esperava. En tot cas, explicarem perquè. Votarem en contra perquè per nosaltres 
aquest símbol té unes connotacions ben diferents a les que s’exposa a la proposta 
d’acord, justament signifiquen la negació i és el símbol de totes les traves i dificultats 
que té la nostra nació per arribar a la normalitat. Ha significat i signifiquen, encara avui, 
sobretot, i més, quan ha manat el PP, la negació de la nostra llengua, les traves al 
creixement econòmic, significa la negació al reconeixement internacional de la nostra 
nació com a tal i significa la necessitat encara d’haver de reclamar i reivindicar el nostre 
patrimoni mentre que, per altra banda, es vetlla perquè la nostra cultura sigui una cultura 
de segona. Per tant, si com diu la proposta és “signe de la sobirania” i “representa els 

valors superiors exposats a la Constitució”, hem de dir que aquests valors no són els 
nostres perquè no admet la plurinacionalitat de l’Estat, ni reconeix com a oficial les 
seves llengües. A més, per alguns és símbol de patiment dels nostres pares, dels nostres 
avis que defensant la legalitat vigent d’aleshores perdien democràcia, llengua, pàtria i, 
en molts casos, eren víctimes d’arbitrarietats que encara no s’han reconegut i alguns la 
vida. M’agradaria que quedés molt clar, molt clar, que no ens sentim anti-espanyols 
perquè és gràcies als esforços de molts catalans que han vingut de lluny, que han entès 
el nostre país, que podem continuar lluitant pel seu reconeixement ple. Repeteixo que 
no ens sentim anti-res. Però sí hem de dir que aquesta bandera, avui per avui, no ens 
representa sinó el contrari. Si en el dia a dia ja tenim prou dificultats per viure en la 
nostra llengua materna al nostre país i en les condicions que mereixem com a nació, 
només ens falta el recordatori penjat que ens vagi dient perquè hem de viure d’aquesta 
manera. Tenim el que considerem un ajuntament normal al nostre país i, en aquest 
sentit, esperem que continuï sent un ajuntament normal. Potser en el futur, de portar-se a 
terme accions com les que ahir manifestava el senyor Bono i, fins i tot, potser s’hi 
apunta algun Ibarra, doncs, si es fan aquestes accions, si es porten a terme, que són 
accions simbòliques i se’n fan algunes de més reals, que realment tinguin a veure amb la 
implicació del nostre país, doncs, potser sí que acabarem sentint com a bona, com a 
pròpia, aquesta bandera, però, avui per avui, no és així.  
 
A continuació, pren la paraula el regidor del grup municipal GIPF, senyor JOSÉ 
JOAQUIN GRAU i exposa: nosaltres no volem fer qüestions polítiques dels símbols, 
com pot ser en aquest cas amb la senyera espanyola. Pensem que estem representant a 
un municipi, i potser ens hauríem de ficar més en altres problemes, però sí que entenem 
que potser és una qüestió que pot arribar a ferir sensibilitats. A nosaltres ens agradaria, 
si pot ser, deixar aquesta proposta sobre la taula i, en tot cas, tractar entre totes les forces 
d’arribar a un consens sobre aquest tema, tranquil·lament. Ho dic per a tu, evidentment a 
qui li faig aquesta proposta és precisament a qui l’ha presentat. I més que res, per això, 
perquè és un tema que potser hi haurà gent que li  es igual  que  hi sigui, potser li dona 
el mateix que les que hi són no hi siguin o potser volen que la bandera espanyola també  
sigui al costat de les altres. Pensem que és un tema que pot ferir sensibilitats i que potser 
s’hauria de tractar més tranquil·lament.  
 
Tot seguit, pren la paraula el regidor del grup municipal PSC-PM, senyor JOSÉ 
ANTONIO PALOMINO i diu: nosaltres no ho creiem oportú ni no oportú que es 
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presenti o que es vulgui presentar i les ferides i les suspicàcies que hi  puguin haver 
envers això poden  venir  havent-hi bandera o no. 
 
El senyor PALOMINO continua dient: nosaltres, al següent punt, tenim moltes 
preguntes per formular a l’equip de govern i em sembla que són realment importants 
perquè són respecte les coses que es podem decidir aquí. I sabem que tenim tres minuts 
per poder parlar respecte de les preguntes que després farem que em sembla que són 
importants. Amb aquesta qüestió, l’únic que volem dir és que s’està vulnerant la llei i el 
que aquesta diu al respecte de les banderes, això està clar. Però també està clar una altra 
cosa: d’això nosaltres no en farem raó per una qüestió molt simple, perquè considerem 
que les lleis estan per complir-les i qui no les compleix, no les compleix. I no és una 
qüestió que nosaltres puguem decidir o no, tant de posar com de treure. Estem a l’Estat 
que estem, nosaltres quan vam prendre possessió vam prometre amb la Constitució, 
d’altres van jurar, suposo, i d’altres ho van fer per imperatiu legal. Cadascú que sàpiga 
si difereix, si no difereix i que cadascú compleixi o no la llei envers  a com està 
redactada. Però nosaltres ens abstindrem i ho farem perquè això és una qüestió de 
complir-la o no, i no és una qüestió que nosaltres puguem decidir aquí, perquè tant si 
aquí es decideix que sí o que no, nosaltres no modificarem el redactat de la llei de l’any 
1981 quan, després de la Constitució, es va decidir com aniria i com no aniria el tema de 
les banderes.  
 
Acte seguit, pren la paraula el regidor del grup municipal EV, senyor FERRAN 
GONTÁN i manifesta: si em permeten, llegiré unes quantes cosetes. Article 45: Tothom 
té el dret a disposar d’un medi ambient adequat per al desenvolupament de la persona,  
així com el deure de conservar-lo. Els poders públics vetllaran per a la utilització 
racional de tots els recursos naturals, amb la finalitat de protegir i millorar la qualitat de 
vida i defensar i restaurar el medi ambient, amb el suport indispensable i la solidaritat 
col·lectiva. Article 47: Tots els espanyols tenen dret a un habitatge digne i adequat. Els 
poders públics promouran les condicions necessàries i establiran les normes pertinents. 
Article 128: Tota la riquesa del país en les seves diverses formes i sigui quina sigui la 
titularitat resta subordinada a l’interès general. Això també és una llei: és la Constitució 
Espanyola. I tot això no es compleix. Per tant, no sé perquè hem de complir una llei que 
ve imposada des de 1714 i que, a més, les lleis a part de per complir-les, també estan per 
saltar-se-les. Perquè sinó encara estaríem a l’esclavitud. I, per tant, jo crec que en aquest 
Ajuntament, la bandera espanyola sobra. I des del grup municipal Els Verds diem que 
aquesta bandera sobra.  
 
Sotmesa a votació la proposició, és desestimada per un vot a favor del regidor del grup 
municipal PP, tres vots en contra dels regidors dels grups municipals ERC i EV, tretze 
abstencions dels regidors dels grups municipals CiU, PSC-PM i GIPF, i per tant, amb el 
quòrum legal. 
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A continuació 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. 
 
El Senyor ALCALDE manifesta: respecte el tema de les preguntes, que tindran el 
mateix temps per grup al que tenen amb les intervencions generals, els he de suggerir 
una altra solució que tenen vostès amb el tema de les preguntes: tenen dos mesos entre 
els plens ordinaris per presentar totes aquelles preguntes que els hi enteressin per escrit, 
no fa falta que esperin dos mesos per fer les preguntes que creguin oportunes. Ho dic 
perquè ningú em digui que no, que li fa falta més temps per fer més preguntes, perquè 
han tingut dos mesos... Al Parlament, cada dia, els diferents grups interpel·len al govern 
perquè els hi respongui pels seus temes d’interès. Ho dic com a mecanisme que no 
utilitzen i crec que els hi de suggerir, està a la seva disposició el poder fer preguntes per 
escrit durant el període que hi ha entre Ple i Ple. Tindran els seus minuts i també els hi 
suggeriria, bàsicament perquè en tinguessin l’oportunitat de fer totes les que vulguin, 
que no en facin discursos sinó la pregunta concreta que es manifesta perquè sinó 
difícilment arribarem a realitzar les que vostès creguin oportunes.  
 
Inicia el torn el regidor del grup municipal PSC-PM, senyor JOSÉ ANTONIO 
PALOMINO qui passa a formular els següents precs: 
  
Primer.- Com que no hi ha preàmbuls, simplement, de cara a les festes majors que ara 
comencen en diferents llocs proposem que l’Ajuntament tingui en consideració, a l’hora 
d’atorgar les concessions, el tema dels gots reciclables. Ja presentarem una moció 
també.  
 
Segon.- Igualment pensem que la despesa en folis és excessiva i, com a altres llocs, 
nosaltres estem disposats a que les còpies ens les donin en paper reciclat.  
 
Intervé el Senyor ALCALDE dient: no potser que aquí al davant ...  
 
El regidor senyor PALOMINO diu: doncs, encara millor.  
 
Tercer.- També volem informar, per si no es sap, que s’ha fet una tala d’arbres bastant 
important a Can Bruguera. Sabem que es tracta d’un espai privat, però no sé si aniria bé 
que investiguessin si s’ha fet d’una manera regular o irregular, perquè ens sembla una 
mica exagerat tal com s’ha fet. 
 
Quart.- Respecte les retencions o no retencions de la declaració de la renda, hem de dir 
que nosaltres ens hem informat i se’ns ha dit que tenim dret, com qualsevol treballador, 
a que se’ns facin les retencions. L’Alcaldia ens va enviar una circular dient que s’havia 
de declarar el que rebíem en concepte de dietes i aquestes coses, ens sembla que si la 
cosa no està clara que s’aclareixi i sinó, nosaltres indagarem al respecte.  
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Cinquè.- Respecte la sortida del Centre de Formació Ocupacional, diversos veïns ens 
han dit que repetidament nois que sembla que estiguin treballant allà, a l’hora de sortir 
en comptes de donar la volta perquè és direcció prohibida, travessen i, per tant, es 
troben amb els cotxes que entren direcció a les casernes.  
 
Sisè.- Encara esperem resposta de les preguntes que vam fer al Ple del 29 d’abril. No les 
repeteixo, però sobre el tema de la sortida de l’IES, l’informe definitiu de DELSA i el 
Consell Escolar Municipal. També volíem reconèixer que s’ha donat solució al carrer 
Tagamanent, que ho vam preguntar a l’últim Ple, i també que s’han posat les tanques 
que vam reclamar al Mas Colomer. 
 
Tot seguit, el regidor del grup municipal PSC-PM, senyor ESTEVE RIBALTA 
manifesta: em queden dotze preguntes i trenta segons... Dubto que les pugui fer, em 
sembla que el Ple és l’àmbit on aquestes coses s’han de portar a terme i em sembla que 
és la manifestació democràtica... És igual, deixi’m parlar perquè si, a sobre, em treu el 
meu temps... És l’últim. 
 
El regidor del grup municipal PSC-PM, senyor ESTEVE RIBALTA formula les 
següents preguntes: 
 
Primer.- Al senyor Ramon Coma, li volia preguntar com és que l’Ajuntament no va 
donar permís a l’Associació Cívica i Cultural de Corró d’Avall per pintar un grafiti per 
Sant Ponç? Era un artista reconegut que, a més, havia fet una despesa important en això 
i, a més, em sembla que aquest és el grafiti  que el passaré Als mitjans de comunicació, 
em sembla que hagués dignificat el nostre municipi. Us el passo perquè el veieu, em 
queden onze còpies però ja les farem quan ens deixin.  
 
A continuació, el regidor del grup municipal ERC, senyor ANDREU MONTAÑÉS  
formula els següents precs: 
 
Primer.- Arbust al carrer Migdia, cantonada carrer de l’Església, carretera de Ribes, és 
perillós perquè tapa la visibilitat de la gent que travessa, els cotxes que es desvien a la 
carretera de Ribes i allà, algun dia, passarà un accident. S’hauria de mirar a veure si es 
pot arreglar.  
 
Segon.- Normalment, segurament que aquest prec no s’hauria de fer, però jo el faré: 
m’agradaria que es mantinguessin informats als presidents dels Consells del Poble, 
sobretot parlo pel de Corró d’Amunt, de totes aquelles gestions que es facin amb la 
Diputació o la Generalitat i que tinguin a veure amb Corró d’Amunt. Si pot ser al dia, 
no a pilota passada.  
 
Tercer.- Finalment, un petit discurs, ja sé que em renyaran. Comentar les conseqüències 
d’una qüestió que va treure un regidor de l’equip de govern al passat Ple quan no 
tocava, potser perquè estava neguitós i sap que encara que s’intenti dissimular, el fet és 
clar. Les conseqüències del fet, en el  que no hi entraré per no mostrar al públic assistent 
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el nivell en què es mou aquest Ajuntament és que per nosaltres, aquest regidor que 
sembla un home de bon humor, impulsor del “botijo” als Plens, se li va anar  la mà amb 
el tema de l’humor i va fer una acció que per nosaltres significa una clara burla a la 
meva tasca de regidor i com a president del Consell del Poble de Corró d’Amunt, li 
recordo que per delegació del senyor Alcalde. Si em volia negar el que jo li demanava, 
ho podia fer de moltes maneres, total, aquí també es fa d’una forma sovintejada, però no 
de la manera que ho va fer. Si es tractava d’una broma incompresa per part nostra, ha 
tingut molt de temps d’explicar-nos-ho i, segurament, ho entendríem, però tampoc ho ha 
fet. Em dirigeixo al senyor Alcalde, vostè sap que arrel d’això, li vaig adreçar un escrit 
dient que per nosaltres es tractava d’una burla, esperàvem potser una altra explicació 
pretesament  pedagògica sobre allò, del que en tenim dret i del que no en tenim dret, 
independentment del que digui la llei, potser positiva,  una disculpa o en el millor dels 
casos, una disculpa i una rectificació. Ves per on, ni la una ni l’altra ni l’altra, per tant, 
en termes “españoles”, “quien calla, otorga”. I constatem que efectivament es deu 
tractar d’una burla del regidor, malauradament avalada per l’Alcalde, i suposem que tal 
i com va aquest equip de govern, pels vuit regidors de Convergència i Unió. No 
m’estendré avui, simplement deixar constància en el Ple del tracte que rep aquest 
regidor i de la decepció que em provoca el meu Alcalde, que no sigui un Alcalde de 
tots, que vetlli pel compliment de la Llei, de la igualtat de tothom i que no sàpiga estar a 
l’alçada en certs moments i davant de certes actituds, en lloc de comportar-se com un 
Hooligan a favor de la discriminació, de la mala educació i del partidisme, ja he dit que 
avergonyant. Vostè és el meu Alcalde, i el meu prec és, a més, una exigència: jo li 
demano que actuï com a tal, com a Alcalde. 
 
Tot seguit, la regidora del grup municipal ERC, senyora GEMMA BISBAL formula el 
següent prec: 
 
Primer.- Com diu el ROM, el grup té dret a cinc minuts. Aleshores, esgotaré els quatre 
segons que em queden, més dos minuts més per poder fer les meves preguntes. Al ROM 
textualment posa “... no pot ser inferior a tres minuts ni superior a cinc”. 
 
Intervé el Senyor ALCALDE dient: perdoni, el President sóc jo. Escolti, vostè ha 
d’entendre una cosa: el President sóc jo i el que imparteixo l’aplicació del Reglament 
sóc jo, potser pot entendre el que entengui, fer el que cregui convenient...  
 
La regidora senyora BISBAL replica: el que té problemes de lectura és vostè. 
 
El Senyor ALCALDE diu: segurament, però jo li dic que la decisió és aquesta i, a partir 
d’aquí, vostè ha d’aprendre... 
 
La regidora senyora BISBAL diu: .... el ROM. 
 
El Senyor ALCALDE diu: la seva paraula no és la que ha de dirigir. D’acord. 
Escolti’m, em sembla molt correcte que vostè tingui aquesta interpretació, però vostè no 
és el President. A partir d’aquí, li dono la paraula al senyor Grau. 
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A continuació, inicia el torn el regidor del grup municipal GIPF, senyor JOSÉ 
JOAQUIN GRAU qui formula el següent prec:  
 
Primer.- Vull fer un prec precisament sobre la qüestió del temps limitat que tenim. Jo 
demanaria que el tema del rellotge fos una mica més flexible perquè sinó passarà com 
amb el “botijo” que estarem més estona parlant del “botijo” i del rellotge que d’altres 
temes que són molt més importants. Jo demanaria a l’equip de govern que es flexibilitzi 
una mica i que no en el moment en què toca la sirena, haguem de callar. Perquè, a 
vegades, et pot agafar que estàs acabant una exposició.  
 
Tot seguit, inicia el torn el regidor del grup municipal EV, senyor FERRAN GONTÁN 
i formula les següents preguntes: 
 
Primer.- Avui només porto una pregunta nova, però me’n  deuen dues. Senyor Ramírez, 
vostè em deu una del Ple de gener. Senyor Colomé, em deu una altra del Ple de gener 
que per fi me la contestarà, espero. Senyor Méndez, aquesta va cap a vostè o cap a 
l’Alcalde perquè n’hi ha instàncies presentades i no sé ben bé perquè... A veure, els 
veïns del carrer Orient de Bellavista, a dalt de tot, m’informen que al costat dels 
dipòsits, davant d’on estaven els antics barracons, s’ha convertit en un pàrking il·legal 
de camions, que engeguen a les cinc o sis del matí i desperten a tothom. Però, a més 
d’això, aquests senyors, i no només camions sinó també cotxes, surten en direcció 
contrària, dirigint-se al camí de Can Carreró en direcció prohibida. Sembla ser que hi ha 
veïns que han presentat instàncies demanant una solució i ningú els hi ha contestat les 
instàncies. Agrairíem que contestessin les instàncies, i si pogués, em contestés aquí a la 
pregunta i sinó al proper Ple.  
 
A continuació, el regidor senyor GONTÁN formula els següents precs:  
 
Primer.- Senyor Alcalde, tornar a insistir, si us plau, amb les ampolles i els gots de 
vidre. Senyor Alcalde, faci l’esforç, gràcies.  
 
El Senyor ALCALDE diu: ja  té les ampolles “PET”.  
 
El regidor senyor GONTÁN diu: jo no volia ampolles PET, jo volia ampolles i gots de 
vidre. Mai he demanat PET, això és una interpretació seva.   
 
Segon.- Per aprofundir més en la democràcia. Llei 7/1985, reguladora de les bases de 
règim local, article 77: Todos los miembros de las Corporaciones locales tienen derecho 
a obtener del Alcalde o Presidente o de la Comisión de Gobierno cuantos antecedentes, 
datos o informaciones obren en poder de los servicios de la Corporación y resulten 
precisos para el desarrollo de su función. La solicitud del ejercicio de derecho recogido 
en el párrafo anterior tendrá que ser resuelta motivadamente en los cinco días naturales 
siguientes a aquel en que se hubiese presentado. Text refós de la Llei municipal i règim 
local de Catalunya, Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. Article 164: Drets 
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d’informació. Tots els membres de les Corporacions Locals tenen dret a obtenir de 
l’Alcalde o Alcaldessa o del President o Presidenta, o de la Comissió de Govern, tots els 
antecedents, les dades o les informacions que són en poder dels serveis de la Corporació 
i són necessaris per desenvolupar llur funció. Jo vaig presentar una instància el 25 de 
febrer, que encara no se m’ha contestat, demanant a partir d’aquella data tots els 
documents que constin als expedients per preparar el Ple, ni se m’ha contestat la 
instància ni s’ha complert el que demanava. Per tant, demano una explicació. 
 
El Senyor ALCALDE pregunta: ja li vaig respondre a la Comissió Informativa,  vostè 
de què parla, de còpies o de consultes?  
 
El regidor senyor GONTÁN respon: de còpies. 
 
El Senyor ALCALDE diu: aquí no en parla de còpies.  
 
El regidor senyor GONTÁN diu: vol que li llegeixi?  
 
El Senyor ALCALDE replica: no, ja li dic jo, de  còpies, només li faran aquelles que 
realment siguin necessàries. De còpies, no de consultes d’expedients. Les consultes, les 
té obertes sempre vostè i fa les consultes que desitja de tota la documentació. Per tant, 
vostè no ha dit l’exercici del seu dret fins a quin lloc el fa. Només ha llegit un text que 
és conegut de tots.  
 
El regidor senyor GONTÁN contrareplica: jo li he preguntat respecte una instància de 
25 de febrer que no s’ha contestat. A la instància queda claríssimament  exposat el que 
demano.  
 
El Senyor ALCALDE diu: no demana res. 
 
El regidor senyor GONTÁN pregunta: com que no?   
 
El Senyor ALCALDE diu: vostè no especifica quina documentació vol sinó que parla 
genèricament. Digui quina documentació vol. 
 
El regidor senyor GONTÁN diu: tota la que aparegui a les comissions informatives dels 
expedients per preparar el Ple. Tota, absolutament tota. Això és específic, tota. És el seu 
criteri, senyor Alcalde.  
 
El Senyor ALCALDE diu: vostè té dret a la consulta i a l’accés a tota la informació.  
 
El regidor senyor GONTÁN replica: tinc dret a còpies.  
 
El Senyor ALCALDE contrareplica: a còpies, no. A partir d’aquí, sàpiga que se l’ha 
informat moltes vegades i que aquest és el dret que té. Vostè exercita el seu dret  i 
gaudeix de dotat la documentació que desitja per consultar. Una altra cosa és que les 
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còpies que se li donen, perquè se n’hi donen, li semblin insuficients, que en necessiti 
més. Però hi ha certs documents que no sortiran d’aquest Ajuntament.  
 
El regidor del grup municipal ERC, senyor ANDREU MONTAÑÉS diu: ... i amb el 
format que es cregui convenient.  
 
Acte seguit, inicia el torn el regidor del grup municipal PP, senyor JOSEP BADIA i 
formula el següent prec: 
 
Primer.- M’agradaria que es controlés la zona de Mil Pins, perquè la gent va contra 
direcció, sobre les tres i les vuit del vespre. I, a més, aparquen contra direcció.  
 
I formula la següent pregunta:  
 
Primera.- M’agradaria saber la freqüència amb què es netegen els contenidors 
d’escombraries.  
 
A continuació, el regidor de l’Àrea de Cultura i Educació, senyor RAMON COMA  
respon al primer prec formulat pel regidor del grup municipal PSC-PM, senyor JOSÉ 
ANTONIO PALOMINO, relatiu als gots reciclables a les Festes Majors. Puc compartir 
aquesta idea i penso que des del Patronat la recomanem, però ja saben que les Festes 
Majors: les organitzen entitats i associacions lliures i independents. Per tant, depèn 
d’aquestes comissions de Festa Major. Una altra cosa és que nosaltres hi estiguem 
d’acord i ho recomanem. 
 
Tot seguit, el regidor senyor COMA dóna resposta al sisè prec formulat pel regidor del 
grup municipal PSC-PM, senyor JOSÉ ANTONIO PALOMINO, relatiu al Consell 
Escolar Municipal. El Consell Escolar Municipal es reuneix regularment, quan hi ha 
temes. Si hi ha algunes entitats que en algun moment consideren que s’ha de reunir, pel 
que sigui, saben que convocant només una quart part dels membres, ja es pot reunir el 
Consell Escolar Municipal. I, de fet, en els últims Consells que hi ha hagut, no hi ha 
hagut cap demanda en aquest sentit.  
 
El regidor senyor COMA respon a la primera pregunta formulada pel regidor del grup 
municipal PSC-PM, senyor ESTEVE RIBALTA, referent al grafiti de Sant Ponç. És 
una altra cosa que no depèn exclusivament del Patronat de Cultura: la festa de Sant 
Ponç funciona amb una comissió de l’Associació Cívica i Cultural i, aleshores, nosaltres 
tenim unes reunions amb aquesta associació per organitzar-ho, perquè col·laborem amb 
la majoria d’actes i els patrocinem. I, en aquest cas, va haver-hi un problema. Aquesta 
comissió ha funcionat durant mesos per programar tot el que es feia per Sant Ponç i, 
després, dos dies abans, ens arriben amb una proposta de fer un grafiti.  A veure, jo, ni a 
nivell personal ni a nivell del Patronat de Cultura, no hi tenim res en contra, perquè 
vostè ha plantejat la pregunta com si nosaltres no reconeguéssim la vàlua d’aquest 
pintor. Escolti, amb tots els respectes, i a més li dic que, mica en mica, estem intentant 
fer un fons de pintura de gent de la nostra comarca, de gent coneguda i reconeguts 
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artistes. Però, clar, el que no es pot fer és dos dies abans... Per què? Sincerament, per 
una cosa molt clara: si vostè ja s’ha llegit el llibre de l’Inventari del patrimoni 
arquitectònic, per fer una actuació en el que és el patrimoni arquitectònic, abans s’ha de 
consultar als tècnics pertinents, etc. Igual com a l’Escola de Música, hem de fer-hi una 
porta, doncs, s’ha consultat a un especialista, com és el senyor Cuspidera. Aleshores, es 
farà una porta que ha de reunir unes certes condicions. I el que no es pot fer és que si hi 
ha una comissió de Sant Ponç que funciona, que dos dies abans aparegui una cosa de 
que s’ha de fer un grafiti en aquesta porta d’aquesta manera... No, ho sento molt, perquè 
hi ha coses que funcionen, han de funcionar més correctament, en el sentit de que s’han 
d’estudiar. A veure, no hi ha prou amb dir que hi farem un grafiti. Amb tots els 
respectes, però, clar, les coses no es fan així. Les coses s’han de fer ben fetes i abans 
s’ha de valorar. Simplement ha estat això. 
 
Intervé la regidora del grup municipal ERC, senyora GEMMA BISBAL dient: heu 
esgotat els tres minuts? És del mateix grup que el senyor Coma.  
 
El Senyor ALCALDE diu: miri, ja hem acabat el Ple! 
 
La regidora senyora BISBAL diu: que al ROM posa dos minuts. No veig perquè no 
poden ser cinc minuts.  
 
El Senyor ALCALDE replica: té dos mesos per fer totes les preguntes que vulgui. 
 
La regidora senyora BISBAL diu: no pateixi, que les farem. No fos cas que ens tornés a 
dir que no fem la nostra feina.  
 
Intervé el regidor del grup municipal ERC, senyor ANDREU MONTAÑÉS dient: si 
després les contesteu...  
 
La regidora senyora BISBAL diu: ara, a veure si feu la vostra i les contesteu.  
 
El Senyor ALCALDE exclama:  som-hi, tots treballem una mica.  
 
A continuació, el regidor de l’Àrea d’Obres, Serveis i Medi Ambient, senyor 
FRANCESC COLOMÉ  respon al segon prec formulat pel regidor del grup municipal 
PSC-PM, senyor JOSÉ ANTONIO PALOMINO, referent a la despesa de folis. 
Comentar-vos que la idea és que tot vagi a través de noves tecnologies, ho intentarem. 
Ara bé, aleshores no ho imprimiu perquè seria com si no féssim res. També us he de dir 
que està programada una auditoria ambiental als edificis municipals i dintre d’aquesta 
auditoria, el tema del consum de paper també es tocarà.  
 
Tot seguit, el regidor senyor COLOMÉ dóna resposta al tercer prec formulat pel regidor 
del grup municipal PSC-PM, senyor JOSÉ ANTONIO PALOMINO, relatiu a la tala 
d’arbres de Can Bruguera. Pel que fa a la tala d’arbres de la zona privada de Can 
Bruguera, recordar-vos que es demana permís a la Generalitat i, després, és la 
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Generalitat  qui informa a l’Ajuntament. No tinc constància de que ens hagin informat 
de cap tala d’arbres. Posaré a la meva tècnica de Medi Ambient a treballar i almenys 
que ens doni raó el propietari.  
 
El regidor senyor COLOMÉ respon al sisè prec formulat pel regidor del grup municipal 
PSC-PM, senyor JOSÉ ANTONIO PALOMINO, referent a l’informe definitiu de 
DELSA. Recordar-vos que al mes de gener vaig presentar un informe definitiu, al qual 
vam donar un marge de quinze dies perquè algú presentés alguna al·legació. Es va dir 
que es presentaria un mail i, de fet, no s’ha presentat res. El que sí farem, m´he reunit 
amb algun altre grup, és elevar a definitiu l’informe final i en la propera sessió plenària, 
si s’escau, discutir aquest informe.  
 
El regidor senyor COLOMÉ dóna resposta al primer prec formulat pel regidor del grup 
municipal ERC, senyor ANDREU MONTAÑÉS, referent a l’arbust del carrer Migdia. 
Si veritablement és perillós per a la circulació, jo us prego que ho parleu amb la policia 
o que la policia ens faci un informe si veritablement aquest arbust és perillós o no, per 
tal que es prenguin les mesures adients.  
 
El regidor senyor COLOMÉ respon al segon prec formulat pel regidor del grup 
municipal ERC, senyor ANDREU MONTAÑÉS, relatiu a la informació als Consells 
del Poble. Entenc que el President del Consell del Poble ha d’estar informat de totes les 
gestions que es facin des d’aquí, però també entenc que això ha de ser recíproc, és a dir, 
que les gestions que faci el President del Consell del Poble, no a “toro passat”, sinó 
d’antuvi, que ens ho facin saber també.  
 
El regidor senyor COLOMÉ dóna resposta a la primera pregunta formulada pel regidor 
del grup municipal PP, senyor JOSEP BADIA, referent a la freqüència amb què es 
netegen els contenidors d’escombraries. Em sembla recordar que la neteja és cada 
quinze dies. De tota manera, si la gent fes el que hagués de fer i tot estès amb bosses 
tancades, possiblement no faria falta fer-ho cada quinze dies. Tot i així, aviat engegarem 
una campanya de sensibilització en tots aquests temes: en el tema de recollida 
d’escombraries, en el tema de la selectiva, i també ho farem properament quan 
implantem el tema de l’orgànica.  
 
El regidor senyor COLOMÉ pregunta: respecte la pregunta d’Els Verds, me la pots 
refrescar, si us plau? A vegades, les coses... 
 
El regidor senyor GONTÁN respon: és del mes gener, és evident que no la recordis. La 
tala indiscriminada d’arbres que hi ha a tot el municipi. I deixa’m aprofitar, parlar de 
DELSA, per qüestions directament d’al·lusions... 
 
El regidor senyor COLOMÉ diu: contesto, contesto... 
 
A continuació, pren la paraula el regidor de l’Àrea d’Urbanisme, senyor JOSÉ 
RAMÍREZ i manifesta: señor Montañés, le pregunto a usted... 
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El regidor senyor MONTAÑÉS pregunta: per al·lusions? 
 
El regidor senyor RAMÍREZ diu: por alusiones, sí. No, yo le contesto a usted a las 
preguntas que me ha hecho y a las alusiones que me ha hecho. Le pregunto, por favor... 
quien que no está demostrando educación es usted, por favor, escúcheme. La carta que 
usted me dijo o me reenvió, ¿la hizo en concepto de regidor en la cual usted alega sus 
derechos, sus obligaciones y todas sus historias, o como Presidente del Consell del 
Poble de Corró d’Amunt? Si us plau, contesti vostè. 
 
El regidor senyor MONTAÑÉS respon: President del Consell del Poble de Corró 
d’Amunt. 
 
El regidor senyor RAMÍREZ diu: ¡correcte! És veritat que vostè al Consell del Poble té 
tot un totxo de la revisió del Pla General, amb els plànols i tota la informació que vostè 
necessita? Perdó, si o no? 
 
El regidor senyor MONTAÑÉS replica: això no és un interrogatori!  
 
El regidor senyor RAMÍREZ contrareplica: vostè no vol entrar en el tema, però jo sí 
que vull entrar-hi. Més, ¿es verdad que usted me dijo que quería estos planos para hacer 
unos dibujos y escribir sobre ellos? 
 
El regidor senyor MONTAÑÉS respon: li vaig dir al tècnic. 
 
El regidor senyor RAMÍREZ diu: oiga, cójalo, llévelo a una fotocopiadora y haga 
fotocopias. No me haga hacer un duplicado de todo un plano de revisión del Plan 
General para pintar sobre él y hacer unos dibujos. Fueron sus palabras y sus frases. 
Usted no ha querido entrar en el tema, yo sí. Es más, usted me pedía una información, 
en los planos que yo le envié tenía toda la información, y no le envié uno, le envié dos. 
Porque tenía toda la información que usted necesitaba.  
 
El regidor senyor MONTAÑÉS diu: suposo que podré contestar per al·lusions, 
breument. Després? Si és després, cap problema. Però per al·lusions. 
 
A continuació, pren la paraula el regidor de l’Àrea de Governació, senyor JOAQUIM 
MÉNDEZ diu: permeteu-me que, d’una tirada, contesti al senyor Palomino, senyor 
Montañés, senyor Gontán i senyor Badia. Us agraeixo molt que estigueu pendents 
d’això, perquè com més gent hi hagi denunciant coses d’aquestes, va millor perquè es 
pot fer un control més bo. El que no pot ser és que hi hagi un policia a cada cantonada, 
això és impossible. De totes maneres, gràcies a vostès, incrementarem la zona de 
vigilància o control, si ho podem dir així, en aquestes zones i ja els aniré notificant el 
que va succeint i com va el control. Si hi ha alguna cosa més... Jo li volia demanar al 
senyor Montañés que em fes el que m’ha fet: un plànol, que ja el tinc, gràcies. Si voleu 
alguna cosa més, estic a la vostra disposició.  
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Tot seguit, el regidor senyor GONTÁN demana al  Senyor Alcalde la paraula  per 
al·lusions... Ah, encara queda per respondre? 
 
El Senyor ALCALDE diu: el que diu el Reglament o la Llei de bases de règim local és 
que una pregunta s’exercita i es contesta, no hi ha debat. Ho dic perquè ho sàpiguen.  
 
El regidor senyor PALOMINO pregunta: encara que sigui fora de micròfon? 
 
El Senyor ALCALDE respon: em pot dir el que vulgui. 
 
El regidor senyor PALOMINO diu: jo, aquest matí, he trucat al senyor Secretari al 
respecte d’aquest tema i m’ha dit que s’ho miraria, s’ho estudiaria i tal. Jo, fins i tot, li 
he dit que ho parlés amb el President, amb el senyor Alcalde, ja que no és una qüestió 
estrictament tècnica... I se m’ha dit que això era un punt més, on teníem tres minuts i, 
després, teníem el dret a rèplica.  
 
El Senyor ALCALDE diu: això no és un prec ni una proposta. Si vostès es miren al 
Reglament què significa una pregunta, diu ben clar que és un exercici de preguntar i hi 
ha una resposta, però no hi ha debat. Dintre de la Llei, hi ha tres conceptes: precs, 
preguntes i mocions. I quan parlem de preguntes, vostès tenen el dret de preguntar, quan 
ho fan oralment i l’interpel·lant pot respondre o no, si considera que ho ha de fer en un 
altre moment, ho pot fer per escrit o oralment en un altre Ple i si pot fer-ho, pot fer la 
contesta en el moment, però és només una contesta, no un debat. Ho dic perquè si a 
vostès els hi agrada mirar la Llei de bases, si miren quan defineix què és una pregunta,  
veuran que és el que els hi estic dient, excepte als precs on sí pot haver-hi debat. Però a 
les preguntes, només és pregunta i resposta, no hi ha debat. Ja em sembla bé repassar la 
Llei de bases de règim local, però és això. I jo els convido a mirar  que significa una 
pregunta, i també que quan l’exerceixen oralment, no vol dir que la resposta hagi de ser 
obligatòria. Per això, els hi recordo l’exercici de fer-les per escrit perquè així sí que 
s’han de contestar per escrit o en un Ple, i no les que siguin orals perquè poden ser 
contestades al moment o quan l’interpel·lant cregui oportú, tant si ho fa per escrit com si 
ho fa en un altre Ple. Ho dic perquè aquest és el funcionament de les preguntes orals, 
m’estranya que en facin tantes quan tenen dos mesos per fer-les en qualsevol moment.  
 
El regidor senyor PALOMINO diu: suposo que podem escollir l’opció que volem.  
 
El Senyor ALCALDE diu: poden fer-ho com vulguin, evidentment. El que no pot fer és 
qualsevol cosa, això no és així. Vostè volia per al·lusions, li donaré un minut que és el 
correcte.  
 
El regidor senyor PALOMINO replica: ..... 
 



Ple 26 05 04.doc – pàg. 25 

El Senyor ALCALDE diu: quan hi ha una al·lusió directa a un regidor, pot haver-hi un 
temps per respondre o interpel·lar una al·lusió. És menys temps que si fos la resposta 
d’una interpel·lació normal.  
 
El regidor senyor MONTAÑÉS diu: el prec anava adreçat a vostè, no volia entrar... 
Però, bé, jo també llegeixo la Llei de bases: els serveis de la Corporació han de facilitar 
directament informació als membres de les Corporacions, quan exerceixen funcions 
delegades. El President del Consell del Poble és una funció delegada. I la informació 
que es refereixi a assumptes propis. Per tant, s’ha d’informar directament, no s’ha de 
demanar per escrit sinó que s’ha de donar directament. Jo vaig parlar amb els tècnics, 
els hi vaig dir perquè era, em van dir que el millor era aquest, te’l farem, me’l van fer, 
vine demà passat, vaig anar, escolta, el tens? Sí, el tinc aquí, mira-te’l, però l’has de 
demanar per escrit. Li vaig demanar a vostè per escrit i el que em van enviar va ser el 
que donen a la policia. Això és riure’ns de la gent. Ho mirem com ho mirem. Que potser 
va ser una broma, home... S’agafa i es diu, ei, que era una broma i ja està. Doncs, ja 
està, no passa res. Que va ser un malentès, ei, s’arregla, però després de dos mesos i 
havent enviat una carta a vostè dient-li que jo interpreto que és una burla, no costava res 
dir, no, hi ha hagut un malentès, tal i qual... Però no ha estat així, per tant, la 
interpretació que fa un és pensar si jo li dic al meu Alcalde que interpreto que s’estan 
burlant de mi i no em contesta... clar, és que aleshores l’Alcalde, no sé. Sap greu. I és 
això el que transmeto i el que vull dir en aquest Ple. Em sembla que és molt greu, que 
segurament era un broma, potser, però, clar, a algú se li ha anat de la mà. 
 
El Senyor ALCALDE diu: molt bé, jo li contestaré dues coses... 
 
El regidor senyor GONTÁN diu: no, si era per al·lusions... Puc? Sí, directament. El 
senyor Colomé ha parlat del tema de DELSA, no havia dit res per una simple raó: hi ha 
una denúncia presentada al fiscal de Medi Ambient, que estem esperant que s’admeti a 
tràmit. Sembla ser que dintre de la propera setmana o l’altra s’admetrà a tràmit i, per 
això, la cosa està així de penjada. Sàpiga que no només som nosaltres, hi ha un sindicat, 
hi ha ecologistes en acció al darrera. Per això, jo crec que no s’ha de portar al proper 
Ple.  
 
El Senyor ALCALDE diu: jo només contestaré a dues coses, abans de concloure el Ple, 
bàsicament perquè crec que val la pena contestar-les.  
 
El Senyor ALCALDE respon al segon prec formulat pel regidor del grup municipal 
ERC, senyor ANDREU MONTAÑÉS, respecte la informació als Presidents dels 
Consells del Poble. Si l’Alcaldia o alguna àrea té alguna informació del Consell del 
Poble, em penso que el lícit és donar-la i si no n’hi ha, no es pot donar.  
 
El Senyor ALCALDE contesta al tercer prec formulat pel regidor del grup municipal 
ERC, senyor ANDREU MONTAÑÉS, relatiu al tracte rebut. Amb tot el “carinyo” del 
món, perquè el “carinyo”, de vegades, es perd per un mal exercici de les relacions de 
parella, li he dir que, en tot cas, el que ha estat més castigat en els últims mesos i anys, 
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en referència a la relació entre vostè i jo, he de ser jo, perquè vostè m’ha atacat a la 
família, a mi, a la meva dona, al meu partit, m’ha empaitat, m’ha denunciat, m’ha 
perseguit, m’ha investigat... I, jo, la veritat és que menys mal que sempre tens on agafar-
te. A part d’acusacions molt baixes i molt rastreres que, en definitiva, s’han intentat fer, 
jo li he de dir que em sembla molt bé la seva exposició, per dir-ho així, perquè la gent 
ho sàpiga i perquè, a vegades, es vol rentar la imatge, però sàpiga que a nivell 
institucional i a nivell personal sobre aquests drets que vostè demana, vostè ha fet 
totalment el contrari i ha intentat fer tot el mal possible a la gent, i, ara, no pot demanar 
cap tipus de fair-play que no sigui el jurídicament imprescindible. Per tant, dir-li amb 
tota la cordialitat del món, i si us plau calli perquè jo no el molesto, que a nivell de 
relació personal i política ha baixat molt de grau en els últims mesos, en fer aquestes 
baixeses  de tracte personal i d’acusació política personal. Perquè dintre de l’exercici del 
càrrec puc aguantar, perquè el càrrec ho porta inherentment, políticament s’ataqui a una 
persona, a un grup o una idea, una acció, perquè això és normal i, com diu aquell, entra 
dintre del sou, si és que es pot dir així. Però superar aquesta ratlla desacredita a la 
persona i la posa en una altra dimensió que és superar la ratlla de les persones i superar 
la ratlla de la família, fins i tot  de l’entorn més arran de qualsevol relació. Em penso 
que és bastant denigrant. Molt bé, dita la llibertat d’expressió que és el que un ha de fer, 
explicar-ho i poder-se defensar, aixecarem la sessió.   
 
I no havent-hi més assumptes per tractar, el Senyor ALCALDE, aixeca la sessió, de la 
que s’estén la present ACTA, la qual després de llegida i trobada de conformitat, és 
signada pel que hi ha intervingut, i de què com a SECRETARI, CERTIFICO. 
 


