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ACTA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

Identificació de la sessió:
Caràcter: Extraordinari
Data: 30 de juny de 2004
Horari: de 20,30 a 21,50 hores
Lloc: Sala d’actes de la casa consistorial
Hi assisteixen:
JOSEP Ma. DIA GRAU, alcalde accidental
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
S’ha excusat:
FRANCESC TORNÉ VENTURA, alcalde

1.- APROVAR ESBORRANY ACTA SESSIÓ ANTERIOR.- El Senyor ALCALDE
accidental obre la sessió i pregunta als senyors ponents si desitgen realitzar alguna
esmena en relació al contingut de l’acta de la sessió anterior.
Pren la paraula el regidor del grup municipal EV, senyor FERRAN GONTÁN i
manifesta: només una, a la pàgina 25, al paràgraf de la meva intervenció, on diu “... hi
ha ecologistes en acció al darrera.”, Ecologistes en Acció és una organització i, per tant,
crec que hauria d’anar en majúscules.
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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 ACORDS JUNTA DE GOVERN LOCAL.- El senyor
SECRETARI dóna lectura de la part dispositiva dels següents acords, adoptats per la
Junta de Govern Local en les sessions que s’indiquen:
•

La de 20 de maig de 2004

S’ACORDA, per unanimitat dels assistents, aprovar la següent proposta de l'Alcaldia:
ADHESIÓ A LA CAMPANYA “PER UN DOMINI.CAT PER A LA
COMUNITAT LINGÜÍSTICA I CULTURAL CATALANA”
EL FENÒMEN de la globalització pot provocar una pèrdua dels valors i dels sentiments
de pertinença a una cultura i una comunitat social i lingüística. Aquest fenomen es
presenta en diverses manifestacions; una d’aquestes és l’omnipresència de l’anglès com
a llengua de comunicació. Cal, però, que l’eina comuna, la nova lingua franca ,
convisqui i es complementi amb les altres llengües.
LA MATEIXA globalització, i en aquest cas mitjançant les noves tecnologies, pot
funcionar beneficiant l’ús, la preservació i, àdhuc, l'extensió d’una llengua, fomentant la
diversitat cultural i la sostenibilitat lingüística, com a patrimonis que hem de llegar a les
futures generacions. En aquest cas, Internet pot afavorir i reforçar la utilització del
català, tot enfortint la identificació del nostre àmbit cultural.
LA CONSECUCIÓ d'un domini propi de primer nivell d’Internet (TLD) ha estat des de
fa anys una aspiració de la comunitat internauta catalanoparlant. En la mesura que
Internet influeix cada cop més en l'activitat econòmica, social i cultural de tots els
col·lectius humans, es fa evident la necessitat que la nostra llengua i la comunitat
humana que l’empra tinguin una presència pròpia a la xarxa. I que aquesta presència
sigui fàcilment identificable.
FINS AL MOMENT, Internet ha donat una solució universal que fa que hi hagi dos
tipus de dominis: uns, genèrics, d’orientació clarament anglòfona. Uns altres,
territorials, que corresponen a realitats geopolítiques, que són sovint – però no sempreEstats, i que també sovint identifiquen els seus continguts amb la llengua majoritària
d’aquell Estat o territori. Dins del sentit de comunitat d’interessos, base d’Internet,
hauria de tenir sentit també que les comunitats lingüístiques i culturals - més enllà dels
estrictes territoris on són majoritàriament parlades -, com és el cas de la catalana, es
vegin reconegudes amb un TLD.
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DAVANT d’aquestes consideracions, l’Associació puntCAT, formada per 67 entitats, i
que vol ser una associació representativa de la societat civil catalanoparlant a nivell
mundial (en els àmbits de la promoció lingüística, cultural i d’Internet), va presentar, el
16 de març de 2004, a la Internet Corporation for Assigned Names and Numbers
(ICANN), que és l’entitat responsable d’atorgar nous dominis d’Internet, la candidatura
per obtenir el domini .CAT, per la llengua i la cultura catalana. Això es va fer
precisament en resposta a la sol·licitud de la ICANN de propostes per a dominis
específics per a comunitats d’interessos o d’ús.
EN AQUESTS moments s’ha entrat en una fase decisiva per tal d’aconseguir el domini
.CAT. La ICANN ja ha iniciat el període de consultes i avaluació dels deu dominis
destinats a comunitats específiques que se li han presentat, entre els quals hi ha el
domini .CAT.
Sota el domini .CAT, s’hi podran registrar dominis d’aquelles entitats, empreses,
institucions i persones que s’expressin en llengua catalana i/o es dediquin al foment de
la cultura catalana.
ARA CAL que aquesta candidatura compti amb el suport de la major part de la
comunitat de llengua i cultura catalana, mitjançant entitats, empreses, particulars, etc, ja
que la ICANN requereix que una candidatura rebi el suport de la comunitat a la qual
s’adreça.
EN RELACIÓ als antecedents exposats, i tenint en compte la importància de donar
suport a la iniciativa de l’Associació puntCAT, proposem al Ple l’adopció dels següents
AQUESTA Alcaldia proposa a la Junta de Govern Local, de conformitat amb el que
disposa el Decret de l’Alcaldia núm.1091/2003, de 4 juliol l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer. – QUE L’AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS
S’ADHEREIXI a la campanya “Per un domini .CAT per a la comunitat lingüística i
cultural catalana” de l’Associació puntCAT, per tal de donar suport davant la ICANN
a aquesta iniciativa de la societat civil.
Segon. - INICIAR una campanya informativa des d’aquest Ajuntament, amb el suport
de l’Associació puntCAT, adreçada a tots i totes els ciutadans i ciutadanes, així com al
teixit associatiu i empresarial local, per tal de donar a conèixer arreu del municipi
l’existència de la campanya “Per un domini .CAT per a la comunitat lingüística i
cultural catalana” i promoure el major nombre d’adhesions. Aquest Ajuntament
facilitarà a totes les persones interessades la informació necessària per adherir-se a
aquesta iniciativa, i posarà un enllaç de la campanya a la pàgina web de l’Ajuntament.
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Tercer. – L’AJUNTAMENT POSARÀ a disposició de tota la ciutadania durant les
diades festives, punts d’accés a internet, en les zones de major afluència de població en
aquests dies, per tal que totes les persones interessades puguin donar suport a la
iniciativa des de la pàgina web: http://www.puntcat.org .
Quart. - TRAMETRE còpia del present acord a l’Associació puntCAT, a tots els grups
del Parlament de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i la
Federació de Municipis de Catalunya.
•

La de 17 de juny de 2004

“DONAR COMPTE de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
núm. 4153, de 14 de juny de 2004, de l’EDICTE del Departament de Governació i
Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya, de data 14 de juny de 2004,
d'informació pública de l'aprovació inicial de la planificació quadriennal del Pla únic
d'obres i serveis de Catalunya, 2004-2007, corresponent al programa general i als
programes específics formulats per l'Administració de la Generalitat, i que afecta al
nostre municipi en els següents termes:
1.- Programa general
TÍTOL “Acabament de la zona esportiva municipal de Corró d’Avall, Fase 1B: Pista
poliesportiva coberta”.
ANUALITAT
SUBVENCIÓ PROPOSADA

2005
300.000 €

TÍTOL “Rehabilitació de la Masia de Can Font”
ANUALITAT
SUBVENCIÓ PROPOSADA

2005
200.000 €

2.- Programa específic de municipis petits i nuclis de població
TÍTOL “Xarxa de distribució d’aigua potable al nucli rural de Llerona Fases I i II”.
ANUALITAT
SUBVENCIÓ PROPOSADA

2006
30.000 €

TÍTOL “Remodelació de la travessera urbana (de la BV-5151), al seu pas pel nucli de
Corró d’Amunt”.
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ANUALITAT
SUBVENCIÓ PROPOSADA

2005
50.000 €

3.- Programa específic d’acció territorial
TÍTOL “Adequació de serveis existents, canalització de fibra òptica, paviments i
acabats dels carrers Ametllers, Menorca, Eivissa, Ponent i complements d’altres carrers
de Bellavista”.
ANUALITAT
SUBVENCIÓ PROPOSADA

2005
200.000 €

4. Programa Específic d’àmbit comarcal i provincial (Consell Comarcal del Vallès
Oriental)
TÍTOL “Pavimentació del passeig fluvial de Llerona fins al polígon industrial del
Congost de la Garriga”
ANUALITAT
SUBVENCIÓ PROPOSADA

2006
280.708,39 €”

“DONAR COMPTE de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
núm. 4153, de 14 de juny de 2004, de l’ EDICTE del Departament de Governació i
Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya, de data 14 de juny de 2004,
d'informació pública sobre la selecció d’actuacions dels ens locals susceptibles de
cofinançament pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), i que afecta
al nostre municipi en els següents termes:
Actuacions locals cofinançades pel FEDER 2004-2005:
TÍTOL “Pavimentació del passeig per vianants i bicicletes al marge esquerre del riu
Congost (Fase I i II)”
SUBVENCIÓ: 150.000 €”
La PRESIDÈNCIA obre el torn d’intervencions.
Pren la paraula el regidor del grup municipal PSC-PM, senyor JOSÉ ANTONIO
PALOMINO i manifesta: primer, volem fer esment del que els mitjans de
comunicació han dit a partir d’aquesta publicació. M’estic referint al tema del PUOSC
i FEDER, o sigui, diverses actuacions que es van demanar en el seu moment. Dir que
ha tingut altres repercussions, perquè resulta que les Franqueses del Vallès ha estat
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dels municipis que percentualment ha rebut més subvenció, la qual cosa indica que per
part del govern de la Generalitat, no es manifesta cap mena de discriminació, tot i que
aquí alguna vegada s’havia mig dit, allò dels colors polítics... Resulta que els colors
polítics, almenys en aquesta primera tongada de diners de subvenció que arribarà per
l’execució d’aquestes obres, i espero que els Pressupostos estiguin ben elaborats.
Perquè això ens ve a dir que entre els anys 2005 i 2006, aquest Ajuntament ha
d’habilitar almenys un milió i mig d’euros per poder fer aquestes actuacions. És
fantàstic, però bé això significa que “este Ayuntamiento se tendrá que atar los
machos” a l’hora de veure d’on treu aquests recursos per poder executar aquestes
obres. Nosaltres ens felicitem de que hagi arribat aquesta subvenció i posar de
manifest precisament això: que el govern de la Generalitat almenys, pel que estem
veient, no està fent distincions de colors, sinó que està repartint uns diners que suposo
que s’haurà fet de la forma més equitativa i en base a les necessitats que ha pogut
veure.
A continuació, pren la paraula la regidora de l’Àrea d’HISENDA, senyora NÚRIA
CLAVERIA qui manifesta: jo només volia fer un petit comentari respecte el que ha dit
el senyor Palomino i és precisament en el mateix sentit: crec que tots hem d’estar molt
contents, molt satisfets d’aquest vot de confiança que el govern de la Generalitat ha
dipositat en el nostre Ajuntament i, per nosaltres, això té una lectura que és molt
important: comprovar que efectivament la gestió del nostre Ajuntament és el
suficientment solvent com perquè aquesta entitat confiï en nosaltres per atorgar-nos
aquestes subvencions.
Tot seguit, el regidor senyor PALOMINO: a mi m’agradaria que precisament el vot de
confiança no l’hagi de donar la Generalitat sinó que l’ha de donar l’Ajuntament, en el
sentit de que la Generalitat ha confiat en què tindrem els diners suficients per poder fer
aquestes actuacions. Espero que això quedi de manifest.
Acte seguit, pren la paraula el regidor del grup municipal ERC, senyor ANDREU
MONTAÑÉS i manifesta: jo el que demanaria és que per allò de la confiança amb la
Generalitat que a partir d’avui comencéssim compartir i tot això....
Tot seguit, pren la paraula el regidor de l’Àrea de CULTURA I EDUCACIÓ, senyor
RAMON COMA i diu: només volia comentar una cosa. No facin demagògia ni
aquestes coses. El que està clar és que la Generalitat rep tota una sèrie de peticions
dels Ajuntaments, de projectes, i aleshores, la Generalitat els estudia. Són projectes
solvents i en funció d’això... Per tant, jo penso que a part de si donen més o menys,
sota d’això o darrera d’això, és que hi ha uns projectes amb cara i ulls, solvents i, per
tant, la Generalitat recolza aquests projectes si veu que són interessants per tal que es
tirin endavant. Si els projectes que haguéssim presentat fossin una porqueria
segurament no hauríem rebut ni la meitat d’aquestes ajudes.
Pren la paraula la regidor del grup municipal ERC, senyora GEMMA BISBAL i
manifesta: que, si els projectes que es van presentar haguessin estat una porqueria, i
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la Generalitat no els hagués acceptat, aleshores el discurs en aquesta sala hagués estat
que, clar, nosaltres no havíem fet res. És això el que volem dir.
El regidor senyor COMA replica: això no ho pots dir perquè els projectes no són
porqueria.
Tot seguit, pren la paraula el regidor del grup municipal GIPF, senyor JOSÉ JOAQUIN
GRAU i manifesta: en referència al que ha dit la senyora Núria, respecte la confiança de
la Generalitat a l’Ajuntament, jo dubto molt que sigui per solvència econòmica, serà
segurament per un altre motiu.
El Senyor President manifesta: a mi em sembla, i tothom ho sap, que un projecte no es
dóna en un Ajuntament perquè tingui o no solvència Tal com s’ha dit aquí, crec que són
uns projectes que la Junta de Govern ha planificat, són actuacions ja planificades per
aquests quatre anys i que, d’alguna manera, ja sigui per una raó o per una altra, la
Generalitat hi ha vist un interès i penso que hem d’estar contents perquè en relació amb
altres pobles del mateix nivell, hem estat els que més hem rebut i pràcticament de tota la
comarca. És a dir, altres pobles o fins i tot ciutats més grans que les Franqueses no han
rebut la subvenció que té ha tingut les Franqueses, sigui pel color, sigui pel que sigui.
No es produeix cap més intervenció en aquest apartat.

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

17 de juny de 2004

S’ACORDA, per unanimitat dels assistents, aprovar la següent proposta de l'Alcaldia:
REOBERTURA DE L’ESTACIÓ DE LLERONA
ATÈS que el corredor ferroviari del Vallès Oriental (línia R3 del sistema de Rodalies
RENFE de Barcelona) presenta un nivell de servei molt deficitari, que no es justifica
amb criteris de demanda, i que ocasiona una pèrdua important de viatgers en relació al
seu potencial.
ATÈS que el Ministeri de Foment ha dut a terme una sèrie de propostes per la millora
de l’esmentada línia que tenen greus problemes d’integració urbana.
ATÈS que el Consell Comarcal del Vallès Oriental, ha realitzat un estudi del corredor
de la línia R-3 de Rodalies de RENFE, per tal de millorar el funcionament general de la
línia i augmentar la freqüència de pas dels trens.
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ATÈS que al nostre municipi existeix, en l’esmentada línia R3, l’estació de Llerona.
ATÈS que l’esmentada estació no està en funcionament des de fa una sèrie d’anys, fet
que provoca dèficits d’accessibilitat a peu en la zona industrial del Polígon del Pla de
Llerona, no solament en relació amb la població de les Franqueses del Vallès, si no
també en relació amb tot el conjunt de ciutadans de la nostra comarca (i de fora d’ella)
que hi treballen.
ATÈS que la posada en marxa, en condicions adequades d’accessibilitat i de servei als
passatgers suposaria facilitar l’accés als seus llocs de treball de molta gent, permetent,
d’altra banda, la descongestió del trànsit de les carreteres que l’envolten i, en
conseqüència, facilitar la posada en marxa de polítiques tendents a la no utilització dels
vehicles particulars per part dels ciutadans.
VIST que el Consell del Poble de Llerona, en la sessió del dia 7 de juny de 2004 va
adoptar, entre d’altres, un acord relatiu a la reobertura de l’esmentada estació.
AQUESTA Alcaldia proposa a la Junta de Govern Local, de conformitat amb el que
disposa el Decret de l’Alcaldia número 1091/2003, de 4 juliol, l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- DEMANAR la reobertura de l’estació de Llerona, en condicions òptimes
d’utilització per als usuaris, que permeti l’accés als ciutadans del nucli urbà i del
polígon industrial de Llerona, així com accedir a peu als treballadors que hi acudeixen
diàriament.
Segon.- ADHERIR-SE a les propostes formulades en l’estudi del corredor de la línia R3 de Rodalies de RENFE, per tal de millorar el funcionament general de la línia i
augmentar la freqüència de pas dels trens, realitzat pel Consell Comarcal del Vallès
Oriental, en especial en lo referent al desdoblament de la totalitat de l’esmentada línia.
Tercer.- TRAMETRE els presents acords al Consell del Poble de Llerona, al Consell
Comarcal del Vallès Oriental, al Molt Honorable President de la Generalitat de
Catalunya, a l’Honorable Conseller de Política Territorial i Obres Públiques, a
RENFE Rodalies, al President de RENFE i al Director General d’Infraestructures de
RENFE.
Quart.- DONAR COMPTE dels presents acords, per a la seva ratificació, al Ple de
l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès en la primera sessió que dugui a terme.
•

17 de juny de 2004

S’ACORDA, per unanimitat dels assistents, aprovar la següent proposta de l'Alcaldia:
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APROVACIÓ DE LA GESTIÓ DIRECTA D’UN DELS QUATRE PROGRAMES
DE TELEVISIÓ LOCAL AMB TECNOLOGÍA DIGITAL INCLOSOS EN EL
CANAL MÚLTIPLE 40 (REFERENCIA: TL02B, DENOMINACIÓ:
GRANOLLERS)
ATÈS que en data 8 d’abril de 2004 es va publicar el Reial Decret 439/2004, de 12 de
març, pel qual s’aprova el Pla tècnic nacional de la televisió digital. Aquest Reial
Decret, que va entrar en vigor l’endemà de la seva publicació, té per objecte establir la
reserva dels canals múltiples destinats a la prestació del servei públic de televisió digital
local en cadascuna de les demarcacions territorials que preveu.
DE CONFORMITAT amb l’article 9.1 de la Llei 41/1995, de 22 de desembre, de
televisió local per ones terrestres, els municipis inclosos dins de cada demarcació
podran acordar la gestió directa d’un dels quatre programes de televisió local amb
tecnologia digital inclosos en el canal múltiple corresponent. Aquesta decisió haurà de
ser adoptada pel Ple de cada Corporació municipal, i l’esmentat programa serà atribuït
conjuntament als municipis inclosos en l’àmbit de cobertura del canal, que així ho hagin
sol·licitat.
D’ALTRA BANDA, la disposició transitòria segona, apartat 3, de la Llei 41/1995, de
22 de desembre, estableix que el termini per determinar la forma de gestió del programa
assignat a l’agrupació de municipis és de tres mesos a comptar des de l’aprovació del
Pla tècnic nacional de la televisió digital. Per tant, el termini expressat finalitza el proper
9 de juliol.
EL MUNICIPI de les Franqueses del Vallès, d’acord amb el Reial Decret 439/2004, de
12 de març, està inclòs en la següent demarcació territorial: Referència: TL02B,
Denominació: Granollers, Canal múltiple: 40.
AQUESTA Alcaldia proposa a la Junta de Govern Local, de conformitat amb el que
disposa el Decret de l’Alcaldia número 1091/2003, de 4 juliol, l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- SOL·LICITAR la gestió directa d’un dels quatre programes de televisió local
amb tecnologia digital inclosos en el canal múltiple 40, Referència: TL02B,
Denominació: Granollers.
Segon.- TRAMETRE certificació del present acord a la Subdirecció General de Mitjans
Audiovisuals de la Generalitat de Catalunya.
Tercer.- DONAR COMPTE dels presents acords, per a la seva ratificació, al Ple de
l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès en la primera sessió que dugui a terme.
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La PRESIDÈNCIA obre el torn d’intervencions.
Pren la paraula el regidor del grup municipal PSC-PM, senyor JOSÉ ANTONIO
PALOMINO i manifesta: a nosaltres ens sembla molt interessant el fet que
l’Ajuntament de les Franqueses demani que l’estació de Llerona comenci a ser una altra
vegada l’estació de Llerona. Sabem que és una tasca difícil perquè suposo que aquesta
actuació s’hauria d’emmarcar dintre del que hauria de ser la rentabilització de tota
aquesta línia, però certament el creixement que hi haurà degut al desenvolupament dels
dos plans, un que s’està executant i l’altre que s’executarà, més el que és l’extensió de la
zona industrial, doncs, seria un gran que, perquè entre d’altres coses es potenciaria el
transport públic, tenint en compte que segurament s’hauria de fer algun tipus d’actuació
més al respecte de la mobilitat al municipi. Però ens sembla que això és prou
interessant. Respecte l’altra qüestió, sé que és una qüestió molt tècnica, però ens
agradaria que expliquessin què vol dir, més o menys, això perquè llegint el to de la
proposta, la veritat és que no s’acaba d’entendre què significa això. I ens agradaria que
ens ho expliquéssiu perquè ho entenguéssim nosaltres i la gent que hi ha aquí, el que
això pot significar.
Tot seguit, pren la paraula el regidor del grup municipal ERC, senyor ANDREU
MONTAÑÉS i exposa: de les dues propostes, la primera és la de l’estació de Llerona a
la qual volem donar el nostre suport. Pel que fa a la segona, es tracta de la gestió
directa d’un programa de televisió, perquè no passi com altres vegades sí que llavors
nosaltres voldríem que hi hagués un compromís que a l’Ajuntament de les Franqueses
es creï una comissió especial que sigui un Consell d’Audiovisual. D’on ha sortit aquest
tema? No sé,
quan és un programa o una emissió directa. Normalment, en
procediments habituals el que es fa es dir-ho a cultura i cultura ha d’informar d’aquest
tema al Consell de l’Audiovisual.
A continuació, pren la paraula el regidor del grup municipal EV, senyor FERRAN
GONTÁN i diu: sense cap mena de dubte, votarem a favor de les dues. El que passa, i
això no només aquest equip de govern sinó molts equips de govern i d’altres grups
polítics ho hauran d’aplicar, hi ha una proposta que diu que així reduiríem el trànsit
privat. Jo crec que si això s’apliqués a la resta de política de mobilitat del municipi,
potser coses com la Ronda, IV Cinturó, el carrer Girona, el carrer Tagamanent...
Votarem a favor, no hi ha dubte, perquè estem a favor del transport públic i, sobretot,
del tren. Vull dir això en genèric en tota la política de mobilitat del municipi. En quant a
l’altre punt, he sentit que Esquerra Republicana depenent de les condicions d’aquestes
emissions.
Tot seguit, pren la paraula el regidor del grup municipal GIPF, senyor JOSÉ JOAQUIN
GRAU qui manifesta: respecte l’estació de Llerona, ja em sembla bé. L’únic que
demanem és que caldria que això no afectés a l’estació existent Referent al tema de la
televisió, el programa de televisió local, crec que també .... Després, només un
comentari .... l’únic que voldria dir és que recordo que amb el senyor Torné jo tenia dos
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torns de paraula en cada punt, no sé si avui amb el nou Alcalde en funcions s’ha canviat
el ROM?.
A continuació, pren la paraula el regidor de l’àrea de CULTURA I EDUCACIÓ, senyor
RAMON COMA i exposa: jo els agraeixo el seu posicionament pel que fa a aquest
tema de l’estació de Llerona. Voldria dir és que aquest tema i molts altres són fruit de la
participació ciutadana. El Consell del Poble de Llerona ha fet el seu manifest, l’ha
tramès a l’Ajuntament i tots els grups municipals, perquè això es ratifiqui i es tiri
endavant. Em sembla que és molt important, la idea mare que predomina, pel que he
llegit en els darrers temps pel que fa a la línia de Barcelona a Puigcerdà, s’ha de renovar
totalment i en un futur el mes immediat possible hauria de ser pràcticament un tramvia,
és a dir que passessin trens cada deu minuts. Aquest carrer és imprescindible, primer de
tot, a part del sacrifici que comportarà per a Llerona, voldríem que ho tinguéssiu clar
tots perquè una vegada més, aquesta infrastructura que afavorirà al sector públic,
suposarà per a Llerona una trinxada important, o sigui, una doble via té els seus
beneficis i també el seu cost. I Llerona serem els qui ho pagarem, evidentment. Des del
Consell del Poble de Llerona sempre ho hem tingut sempre molt clar, és evident, però
aquest desdoblament s’ha de fer amb la recuperació de l’estació que hi ha. Pel que deia
vostè, senyor Grau, no és que això pot perjudicar l’estació de Corró d’Avall, al contrari
el que hem de tendir és que hi hagin més parades. A part d’això, seria important, no
només pel poble de Llerona, sinó sobretot per a Corró d’Amunt, la via Europa... és una
possibilitat de tenir al darrera l’estació. I després, a través del parc del Falgar, això és
previsible i es pot fer i, a més, hi ha un camí públic per accedir-hi.
Acte seguit, el regidor senyor GONTÁN diu: jo crec que ho han fet molt malament els
de la Ronda durant aquests temps perquè .... el problema és tot el que hi ha al voltant.
Això, curiosament, ... pot ser ... quinze metres d’ample ... Si fas una carretera tot ... a
Bellavista, .... això és ... Aquest és el problema ... i, per això, ... A banda d’això, .....
Tot seguit, el senyor ALCALDE accidental manifesta: explicaré una mica el tema de la
televisió. Com sabeu, aquest tema està canviant, actualment, la majoria s’està fent en
format analògic i el futur que ens ve, d’aquí a pocs anys, s’emetrà en format digital. Ens
ha arribat, a través de la Generalitat, un suggeriment on ens recomana, que és el que
avui intentem aprovar, que fem una reserva d’un canal, que és aquest canal 40, per un
futur, perquè el dia en què qualsevol Ajuntament vulgui emetre en digital, tingui el seu
canal reservat. Per tant, l’únic que passem avui és aquesta recomanació que ens fa la
Generalitat per fer aquesta reserva en digital d’aquest canal que, en aquest cas, és el
canal 40. Molt bé, voleu votar per separat o conjuntament?
El senyors regidors responen que desitgen realitzar votació conjunta.
Finalitzades les intervencions, la PRESIDÈNCIA dóna pas a la votació.
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SOTMESA a votació la ratificació dels acords, són aprovats 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.

4.- APROVAR DEFINITIVAMENT ESTUDI DETALL PER A L’ILLA
D’EQUIPAMENT COMUNITARI, DEFINIDA PER EL PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ I DELIMITADA PER LA PLAÇA DE L’AJUNTAMENT, LA
CARRETERA DE RIBES I ELS CARRERS DIAGONAL I PUIGGRACIÓS.- 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 6 de maig de 2004 va
acordar, entre d’altres, “APROVAR INICIALMENT l’Estudi de Detall per a l’illa
d’Equipament Comunitari, definida per el Pla General d’Ordenació i delimitada per la
plaça de l’Ajuntament, la carretera de Ribes i els carrers Diagonal i Puiggraciós, del
municipi de Les Franqueses del Vallès (Sistema d’Equipaments Comunitaris: Edifici de
Serveis Municipals i Hotel d’Entitats) , promogut per aquest Ajuntament. ”
ATÈS que l’esmentat acord ha restat exposat al públic durant el període comprès entre
els dies 24 de maig i 18 de juny de 2004, segons anuncis publicats en el diari AVUI, en
el Butlletí Oficial de la Província núm. 126, de dates 22 i 26 de maig de 2004
respectivament i en el tauler d’anuncis de la Corporació, a més de practicar
notificacions als propietaris i interessats directament afectats.
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 per a l’illa d’Equipament
Comunitari, definida per el Pla General d’Ordenació i delimitada per la plaça de
l’Ajuntament, la carretera de Ribes i els carrers Diagonal i Puiggraciós, del municipi
de Les Franqueses del Vallès (Sistema d’Equipaments Comunitaris: Edifici de Serveis
Municipals i Hotel d’Entitats) , promogut per aquest Ajuntament
Segon.- PUBLICAR els presents acords 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.
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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 accidental pregunta als senyors regidors si desitgen realitzar
alguna intervenció al respecte.
Pren la paraula el regidor del grup municipal EV, senyor FERRAN GONTÁN i
manifesta: em sembla que seguim amb la mateixa tònica de la legislatura passada, i és
que aquest tràmit no té massa sentit. Jo crec que estem perdent les arrels del poble i
l’únic que aconseguirem és tenir un poble sense consistència.
A continuació, pren la paraula el regidor del grup municipal PP, senyor JOSEP BADIA
qui exposa: a mi m’agradaria que ens expliqués el regidor d’Urbanisme, si hi haurà
aparcament.
Tot seguit, el regidor de l’àrea d’URBANISME, senyor JOSÉ RAMÍREZ manifesta:
avui aprovem l’estudi de detall i aquest no és el que defineix l’edificació ..... per dir
d’un futur edifici municipal per àrees, funcionaris, oficines municipals. La primera i
segona planta aniria destinada a equipament municipal... la segona seria l’hotel
d’entitats, m’estranya Ferran que diguis això perquè no fa ni un mes que demanaves un
espai per poder-vos reunir, precisament aquí, el segon pis d’aquest edifici és
precisament per això, per qualsevol tipus d’entitats culturals, esportives que estan
desperdigades per a tot al poble. Només és això. En quant si hi ha aparcament o no, dirvos que la planta sótano està exclusivament destinada a aparcament.
El regidor senyor GONTÁN replica: ens passem tota una legislatura fent
macroestructures locals i després no sabem què fer-ne, ens omplim la boca, els obrim
en horari laboral, els dissabtes, mig obert i els diumenges, tancat. Per què? ..no va a
servir para nada. Más vale no hacerlo, que los locales que tenemos ahora sean utilizados
racionalmente y que todo el mundo pueda acceder a horas normales en que no trabajan a
hacer sus actividades.
El regidor de l’àrea d’OBRES, SERVEIS I MEDI AMBIENT, senyor FRANCESC
COLOMÉ manifesta: a les Franqueses hi ha prop 15.000 habitants, el municipi ha
crescut molt en serveis i l’Ajuntament també ha de créixer. I els funcionaris de la casa
també han de créixer i ... hem de tendir a tenir-ne més. La veritat és que aquest edifici
se’ns està quedant petit, i prova d’això és que vosaltres demaneu espais aquí dintre i no
us els podem donar, els heu de compartir.
El regidor senyor MONTAÑÉS replica: nosaltres votarem en contra. De tota manera, el
que si fa puc dir que seria molt més clara, molt més efectiva, molt més entenedora que
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no el tema de l’hotel d’entitats que sembla que sigui una .... Aquí, el que s’està discutint
és que es faci un Ajuntament, doncs, plantegem-ho així.
El regidor senyor GRAU diu: lo único que ... refleje el plan ... El projecte del que serà
l’hotel d’entitats ....
El regidor senyor PALOMINO manifesta: nosaltres no havíem intervingut perquè, entre
d’altres coses, consideràvem que el que estava aprovat que és un estudi de detall que el
que preveu, en definitiva, és que es faci un edifici singular i ‘espai es reparteix d’una
altra manera. Però, bé, ja que s’ha parlat de coses, és estrictament necessari i
precisament nosaltres considerem que és veritat que s’han fet tot un seguit d’inversions
molt importants a nivell de certes infrastructures, però també és veritat que
l’Ajuntament s’ha quedat petit i, a més, és un Ajuntament que no es pot reformar, entre
d’altres coses, perquè és un edifici modernista que cal que sigui així i d’aquí a uns
quants anys, això ha de ser un lloc per visitar, més que un lloc per treballar i és
estrictament necessari, no en aquesta legislatura, evidentment, però que quan es pugui
es tingui un espai on l’Ajuntament pugui créixer, també descentralitzar-se.
Finalitzades les intervencions, el Senyor PRESIDENT 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, GIPF i PP, tres vots en contra dels regidors dels grups
municipals ERC i EV, i per tant, amb el quòrum legal.

5.- RESOLDRE AL·LEGACIONS I APROVAR DEFINITIVAMENT EL
REGLAMENT INTERN DEL CONSELL DE LA PAGESIA DE LES
FRANQUESES DEL VALLÈS.- El senyor SECRETARI llegeix la part dispositiva de
la següent proposta de l’ALCALDIA:
VIST que el Ple de l'Ajuntament, reunit en sessió celebrada el dia 25 de març de 2004,
va adoptar l'acord d'aprovar inicialment el Reglament Intern del Consell de la Pagesia
de les Franqueses del Vallès.
ATÈS que l'expedient ha estat sotmès a informació pública durant el període comprès
entre els dies 22 d’abril i 31 de maig de 2004, segons anuncis publicats en el diari
AVUI, en el Butlletí Oficial de la Província núm. 98, de dates 21 i 23 d’abril de 2004
respectivament i en el tauler d’anuncis de la Corporació.
ATÈS que durant el tràmit d'informació pública, han tingut entrada a l'Ajuntament, els
següents escrits d’al·legacions:
1-RE núm. 2004/5364 de data 28 de maig, presentat pels senyors FERRAN JIMÉNEZ,
regidor del grup municipal de Convergència i Unió, JOSÉ ANTONIO PALOMINO,
regidor del grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya, ANDREU
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MONTAÑÉS, regidor del grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya, JOSÉ
JOAQUÍN GRAU, regidor del grup municipal Grup d’Independents Progressistes de les
Franqueses, JOSEP BADIA, regidor del grup municipal del Partit Popular, FERRAN
GONTÁN, regidor del grup municipal Els Verds, els quals plantegen les següents
modificacions respecte el text aprovat inicialment:
1.1.

En l'apartat tercer de l'article primer, es proposa substituir el text aprovat
inicialment pel següent:
"El Consell de la Pagesia serà un òrgan de participació ciutadana en la vida
municipal, que tindrà per finalitat informar totes aquelles qüestions que afectin
a l'activitat agrícola, ramadera i forestal de les Franqueses del Vallès a més de
totes aquelles funcions que li encomani el Ple de l'Ajuntament."

1.1.

En l'article tercer, es proposa el següent redactat:
"Art.3. Àmbit d'Actuació. L'àmbit territorial d'aquest consell de la Pagesia és el
municipi de les Franqueses del Vallès, en totes aquelles qüestions que afectin
l'activitat agrícola, ramadera i forestal".

1.2.

En quant a l'article 10, els al·legants proposen una modificació del règim de
sessions, establint una periodicitat trimestral en les ordinàries, en comptes
d'anual que preveia el reglament aprovat inicialment, i en quant a les sessions
extraordinàries, proposen la incorporació d'un termini màxim de quinze dies per
tal que el President convoqui la sessió extraordinària quan ho sol·licitin una
quarta part dels membres del plenari.

1.3.

En l'article 13, es proposa incorporar un paràgraf que diu: "Dins dels tres mesos,
des de la constitució del nou consistori, s'ha de sol·licitar a les entitats
representades en el Consell de la Pagesia que nomenin els seus representants".

1.4.

Per últim, els al·legants proposen incorporar una disposició transitòria que
permeti, únicament pel transcurs de la legislatura 2003-2007, que el representant
del Consell de Poble de Corró d'Amunt no sigui membre del Consell de Poble i
sigui veí del nucli i es dediqui al sector primari.

2 -RE núm. 2004/5374 de data 28 de maig, presentat pels senyors JOAQUIM CASSÀ
RICART, delegat comarcal de la Unió de Pagesos de la comarca del Vallès, RAMON
VIURE i JORDI ILLA ABENIA, els quals plantegen les següent al·legacions:
2.1.

L'acord del ple de l'Ajuntament de data 25 de març pel qual es va aprovar
inicialment el reglament intern del Consell de la Pagesia, contravé el conveni
subscrit en data 24 de gener de 1997 i aprovat pel Ple de l'Ajuntament el dia 28
de febrer de 1997 (composició, periodicitat de les sessions, ...)

Ple 30 06 04 – pàg. 16

2.2.

L'Acord d'aprovació inicial del reglament esdevé nul de ple dret perquè es
vulnera el conveni subscrit el mes de gener de 1997 prescindint del procediment
de revisió dels actes administratius regulat en l'article 103 de la Llei 30/1992, de
26 de novembre.

2.3.

L'Acord d'aprovació inicial del reglament esdevé nul de ple dret perquè es
vulneren les normes de representativitat del sector fixades legalment.

VIST l'informe jurídic emès pel secretari de l'ajuntament, incorporat a l'expedient.
DE CONFORMITAT amb el que estableixen els article 60 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 l'article 113 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 Alcaldia, proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- ESTIMAR ÍNTEGRAMENT les al·legacions presentades en data 28 de maig,
per part dels senyors FERRAN JIMÉNEZ, regidor del grup municipal de Convergència
i Unió, JOSÉ ANTONIO PALOMINO, regidor del grup municipal del Partit dels
Socialistes de Catalunya, ANDREU MONTAÑÉS, regidor del grup municipal
d’Esquerra Republicana de Catalunya, JOSÉ JOAQUÍN GRAU, regidor del grup
municipal Grup d’Independents Progressistes de les Franqueses, JOSEP BADIA,
regidor del grup municipal del Partit Popular i FERRAN GONTÁN, regidor del grup
municipal Els Verds.
Segon.- DESESTIMAR ÍNTEGRAMENT les al·legacions presentades en data 28 de
maig per part dels senyors JOAQUIM CASSÀ RICART, delegat comarcal de la Unió de
Pagesos de la comarca del Vallès, RAMON VIURE i JORDI ILLA ABENIA, exceptuant
la que fa referència a la periodicitat de les sessions ordinàries del Ple del Consell de la
Pagesia, en base a l’informe jurídic incorporat a l'expedient.
Tercer.- APROVAR DEFINITIVAMENT el Reglament Intern del Consell de la Pagesia
de les Franqueses del Vallès.
Quart.- PUBLICAR el text íntegre del el Reglament Intern del Consell de la Pagesia de
les Franqueses del Vallès, en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i trametre
una còpia a l'administració de l'Estat i a l'administració de la Generalitat, de
conformitat amb el que disposen els articles 65.4 i 66.1 del Decret 179/1995, de 13 de
juny, pel qual s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels ens locals de
Catalunya.
La PRESIDÈNCIA obre el torn d’intervencions.
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Pren la paraula el regidor del grup municipal PSC-PM, senyor JOSÉ ANTONIO
PALOMINO i manifesta: quan es va presentar per primera vegada al Ple l’esborrany del
reglament, nosaltres ens vam abstenir perquè havíem d’estudiar-ho i vam demanar que
en parléssim. Se’ns va prometre que hi hauria diàleg, aquest diàleg ha estat i ho ha estat
amb totes les bandes, curiosament. Primer es va parlar amb els grups polítics, després es
va parlar amb els grups polítics i les entitats i, al final, es va rectificar amb els diferents
grups polítics i per això aquesta proposta conté aquesta al·legació que es va presentar
per part de tots els grups. Nosaltres ens sentim satisfets d’haver pogut col·laborar amb
l’equip de govern en aquesta qüestió, i d’altres, ja hem dit que estem disposats a parlar
de qualssevol de les qüestions que afectin al municipi i també, perquè no, del tema del
Consell de la Pagesia. No farem història d’on ve el Consell de la Pagesia, però dir que
ara és el moment de que aquest diàleg que ens ha portat fins aquí a materialitzar un
acord per part dels diferents grups polítics, jo suposo que avui serà per unanimitat.
Aleshores, que l’Ajuntament faci el que d’una manera o una altra preveu el Reglament,
que és precisament donar feina a aquest Consell de la Pagesia. I per tal d’encomenar
aquestes tasques, l’Ajuntament com a tal haurà de dotar de recursos perquè el Consell
de la Pagesia pugui fer la seva feina i pugui emetre informes en totes i cadascuna de les
qüestions que es consideri que el Consell de la Pagesia hagi de dir la seva. Però també
volem deixar clar de que com a tal, és un Consell assessor i consultiu. És una eina del
municipi, però fonamentalment a l’hora de prendre decisions per part de l’Ajuntament i
de l’equip de govern. Això que s’inicia avui no ha de veure amb el color polític, no s’ha
de veure limitat en el temps sinó que és el principi. I nosaltres pensem que ha de
contribuir a una mena de concòrdia entre els diferents agents que poden intervenir en les
decisions que afectin al món de la pagesia del nostre territori. Cal dir que més del
setanta per cent del nostre municipi encara és agrícola i forestal. Nosaltres pensem que
aquesta sensibilitat que hi ha hagut s’ha de veure reflectida en els recursos que
l’Ajuntament pugui esmerçar envers que el Consell pugui tirar endavant, d’ara en el
futur.
Tot seguit, pren la paraula el regidor del grup municipal ERC, senyor ANDREU
MONTAÑÉS qui exposa: una de les al·legacions és conjunta per part dels partits
polítics i n’hi ha una altra al·legació la qual nosaltres entenem que és la d’Unió de
Pagesos de Catalunya. El que passa és que també és veritat que durant uns anys que he
viscut el Consell de la Pagesia era, era un lloc per anar-hi a discutir en lloc d’anar-hi a
parlar. I aquesta vegada sembla que s’aposta per entendre’ns, s’aposta per analitzar els
temes ... Nosaltres hem volgut participar, hem volgut dir la nostra, part de les nostres
esmenes s’han acceptat, d’altres no, això dins d’una negociació és normal i, per tant, en
principi estem contents que s’hagi arribat a acords, sobretot perquè portem un tarannà
diferent del viscut en aquests darrers anys. De tota manera hi ha una qüestió que ens
preocupa que al Consell de la Pagesia no vinguin pagesos. Això ens preocupa i
demanaria treballar per integrar en aquest Consell de la Pagesia a tots els sectors que no
han participat i que potser si haguessin participat, s’haguessin inclòs les esmenes. No
ha estat així malauradament, però hem de treballar perquè s’integri tothom al Consell
de la Pagesia perquè hi siguin representats tots els sectors.
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A continuació, pren la paraula el regidor del grup municipal EV, senyor FERRAN
GONTÁN i manifesta: primer, dir que tots els que som aquí i els que no hi són també
han participat. Jo diria que és un exercici que ens ha de donar exemple del que ha de ser
fer un altre tipus de política que no va marcar la última legislatura o m’ho sembla a mi.
Dit això, nosaltres creiem, ja ho vam dir en el seu dia, ... el regidor de Dinamització que
no li va agradar el to de la meva intervenció, en fi, és una manera de dir-ho. S’ha de
reconèixer l’esforç terrible que ha fet, perquè sí que hi ha hagut negociacions a bandes
respecte com ha quedat el Reglament del Consell de la Pagesia. Nosaltres no hi estem
del tot d’acord, creiem que es podria haver fet un Consell de la Pagesia molt més
participatiu, també creiem que els Consells del Poble podrien ser molt més participatius,
però tenim el que tenim i en bé del consens s’ha d’arrancar d’una vegada el Consell de
la Pagesia que poc o molt servirà, nosaltres creiem que molt i, per això, hem presentat
conjuntament aquesta esmena i votarem, aquest cop, a favor, creiem que .... polític ....
sindical ... desaparèixer les entitats ... i parlar estrictament d’un .... No és conya. El que
volia dir és que podíem haver parlat d’un Consell sectorial en lloc d’un Consell que hi
ha a altres àmbits que inclou el de la pagesia, però, per exemple, aconseguir que l’àmbit
territorial d’actuació d’aquest Consell de la Pagesia no sigui l’àmbit d’actuació de
terreny no urbanitzable i, per tant, això ja és un encert. Aconseguir també que la
periodicitat passés d’anual a trimestral i alguna sèrie de coses més que creiem que ens
fan votar a favor.
Acte seguit, pren la paraula el regidor del grup municipal PP, senyor JOSEP BADIA i
manifesta: el que em sembla molt greu és que Unió de Pagesos no s’hagi presentat a la
reunió que se l’ha convocat i en canvi hagi presentat al·legacions.
A continuació, pren la paraula el regidor de l’Àrea de Dinamització Econòmica, senyor
FERRAN JIMÉNEZ i exposa: jo crec que ens hem de felicitar tots, perquè si jo hi poso
molt esforç i vostès no en posen, no arribem a cap acord. Per tant, entenc que el que
hem de fer avui és una felicitació mútua, sóc jo el que els hi he d’agrair l’atenció, l’ajut i
la col·laboració que m’han mostrat.
Finalitzades les intervencions, la PRESIDÈNCIA dóna pas a la votació.
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per unanimitat dels setze membres
assistents, sobre els disset que de dret i de fet componen la Corporació, i per tant, amb
el quòrum legal.

6.- APROVAR CONVENI LABORAL DELS EMPLEATS DE L’AJUNTAMENT DE
LES FRANQUESES DEL VALLÈS I ORGANISMES AUTÒNOM.- El senyor
SECRETARI dóna lectura de la part dispositiva de la següent proposta de l’ÀREA
D’HISENDA:
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ATESA l’acta de convocatòria del Comitè unitari de personal de l’Ajuntament reunit
en assemblea juntament amb els treballadors de l’Ajuntament i organismes autònoms de
data 7 de maig de 2004, relativa al debat i aprovació de la proposta de conveni unitari
de personal pel quadrienni 2004-2007.
VIST l’acord arran de la negociació col·lectiva del Conveni laboral/Pacte de condicions
dels empleats de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès i organismes autònoms,
subscrit pels representants del govern municipal, el delegat del personal funcionari i els
representants del Comitè d’Empresa.
VIST el projecte de Conveni laboral dels empleats de l’Ajuntament de les Franqueses
del Vallès i organismes autònoms (2004-2007).
DE CONFORMITAT amb el que disposa l’apartat f) de l’article 2 del Decret 214/1990
pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei dels ens locals; la Llei 9/1987, de
12 de maig, d’òrgans reguladors de representació, determinació de les condicions de
treball i participació del personal al servei de les administracions públiques; articles 35 i
36 de l’ET. article 87 i següents del RDLL 1/1995, de 25 de març.
AQUESTA ÀREA D’HISENDA proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels
següents
ACORDS:
Primer.- APROVAR el Conveni laboral dels empleats de l’Ajuntament de les
Franqueses del Vallès i organismes autònoms (2004-2007).
Segon.- REMETRE el conveni descrit anteriorment, al Departament de Treball de la
Generalitat de Catalunya per a la seva inscripció.
Tercer.- NOTIFICAR els presents acords al Comitè d’Empresa
El Senyor PRESIDENT pregunta als senyors regidors si desitgen realitzar alguna
intervenció al respecte.
Pren la paraula el regidor de l’Àrea d’Obres, Serveis i Medi Ambient, senyor
FRANCESC COLOMÉ i manifesta: aquest és un d’aquells punts que passen una
vegada cada quatre anys, però un amb la seva vessant de funcionari de la Corporació,
és especialment agraït arribar a un acord essent part implicada com a empresa, com a
regidor, amb els treballadors els quals estan treballant a l’Ajuntament de les Franqueses.
Han sigut negociacions llargues, però podria dir que han estat absolutament modèliques.
Modèliques, perquè això no és fàcil, cadascú ha sabut fer el seu paper, cadascú ha sabut
les intencions dels altres i fins on podíem arribar i la veritat és que, avui, l’únic que puc
fer és felicitar a les parts que han negociat. Felicitar a l’interventor, al secretari i,
sobretot i especialment, felicitar als representants dels treballadors, molt especialment,
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perquè han realitzat un treball molt acurat. I a tal efecte, el repartiment econòmic l’han
fet ells mitjançant criteris objectius. que s’aprova, ... Per tant, avui el que aprovem és un
conveni col·lectiu que sabem que es publicarà i es portarà a terme. A banda, dels
acords econòmics, queden recollits en el conveni dels treballadors, que puja al voltant
d’uns trenta-dos milions de pessetes repartits en quatre anualitats. Per tant, aquest any
ens toca pagar vuit milions de pessetes que aplicarem en la propera modificació de
crèdits, no en aquesta sinó en la de successius exercicis. Vull fer esment a la tasca dels
representants dels treballadors perquè han realitzat un estudi acuradíssim. Han agafat les
retribucions que cobren els Ajuntaments del nostre segment, els han augmentat una
mica més de la mitjana i això és el que ha donat un resultat absolutament objectiu. Crec
que aquest punt és per felicitar-nos tots plegats.
A continuació, pren la paraula el regidor del grup municipal PSC-PM, senyor JOSÉ
ANTONIO PALOMINO i manifesta: en diverses ocasions, nosaltres hem parlat de la
necessitat de que els treballadors estiguin motivats, fins i tot en parlàvem al nostre
programa electoral, perquè és el màxim patrimoni que té l’Ajuntament, és l’eina i és una
mica la cara de l’Ajuntament, i especialment, alguns treballadors que estan tot el dia al
carrer. El que és evident és que un Ajuntament on els treballadors puguin estar motivats,
puguin haver participat expressament aquí, han participat, jo vaig estar mirant les actes,
tota la gent que va anar a la Assemblea, la majoria de la gent que va anar-hi van votar a
favor. El que sí que ho veurem amb el temps, això també és una cosa que caldrà veure,
és veritat que la voluntat i el sabor de boca deu ser bo, i ha de repercutir necessàriament
en benefici del municipi de les Franqueses, que és per qui aquests treballadors estan
empleats. Nosaltres, com a partit dels treballadors, com a partit d’esquerres, hem de dir
que estem contents de que s’hagi pogut aprovar aquest acord, que esperem que realment
hagi estat un bon acord, això ho veurem amb el temps i que en aquests quatre anys del
conveni, els treballadors estiguin motivats, com possiblement ho estiguin ara amb
aquest acord. També és veritat que es partia d’una situació que potser no era la idònia i
de que hi ha hagut una obertura per part de l’equip de govern. També és veritat que
nosaltres vam demanar de que se’ns informés d’aquestes negociacions, han anat tant bé
que no ha calgut que se’ns informi i simplement, nosaltres votarem a favor.
Tot seguit, pren la paraula el regidor del grup municipal ERC, senyor ANDREU
MONTAÑÉS i manifesta: nosaltres ens congratulem de l’acord i que hagi estat positiu
per les dues bandes. Per tant, estem contents, ... felicitem i constatem que ..... I també
constatem que s’arriba a acords quan hi ha negociació perquè penso que aquest és un
mal petit .... tothom crida ... Penso que això és interessant.
Acte seguit, pren la paraula el regidor del grup municipal GIPF, senyor JOSÉ
JOAQUIN GRAU i exposa: perquè no tot siguin felicitacions, perquè em sembla que ....
Ja em sembla bé el conveni, pel que hem pogut parlar amb els treballadors de
l’Ajuntament ....... ... un comentari si seria possible tenir dintre d’aquest conveni laboral
també hi poguéssim ser els regidors, més que res perquè les nostres dietes no s’apugin
més de l’IPC
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Tot seguit, el regidor senyor COLOMÉ manifesta: l’última intervenció meva, que també
serveix pel proper punt, aprovem aquest conveni que és per laborals i el del següent
punt que és per funcionaris. Què hem guanyat per part de l’Ajuntament i què ha guanyat
també la ciutadania? A part de les millores econòmiques pels treballadors, evidentment,
el guany del treballador, l’Ajuntament també estarà obert els dimarts a la tarda. Per
tant, evidentment, una negociació és això: donar i rebre ... Per tant, us avanço que a
partir del quinze de setembre l’Ajuntament de les Franqueses restarà obert dues tardes a
la setmana: els dimarts i els dijous.
Finalitzades les intervencions, el Senyor PRESIDENT dóna pas a la votació.
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per unanimitat dels setze membres
assistents, sobre els disset que de dret i de fet componen la Corporació, i per tant, amb
el quòrum legal.

7.- APROVAR PACTE DE CONDICIONS DELS EMPLEATS DE
L’AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS I ORGANISMES
AUTÒNOM.- El senyor SECRETARI llegeix la part dispositiva de la següent proposta
de l’ÀREA D’HISENDA:
ATESA l’acta de convocatòria del Comitè unitari de personal de l’Ajuntament reunit
en assemblea conjunta amb els treballadors de l’Ajuntament i organismes autònoms de
data 7 de maig de 2004, relativa al debat i aprovació de la proposta de conveni unitari
de personal pel quadrienni 2004-2007.
VIST l’acord arran de la negociació col·lectiva del Conveni laboral/Pacte de condicions
dels empleats de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès i rganismes autònoms,
subscrit pels representants del govern municipal, el delegat del personal funcionari i els
representants del Comitè d’Empresa.
VIST el projecte del Pacte de condicions de personal funcionari de l’Ajuntament de les
Franqueses del Vallès i organismes autònoms (2004-2007).
DE CONFORMITAT amb el que disposa l’apartat f) de l’article 2 del Decret 214/1990
pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei dels ens locals; la Llei 9/1987, de
12 de maig, d’òrgans reguladors de representació, determinació de les condicions de
treball i participació del personal al servei de les administracions públiques; articles 35 i
36 de l’ET. article 87 i següents del RDLL 1/1995, de 25 de març.
AQUESTA ÀREA D’HISENDA proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels
següents
ACORDS:

Ple 30 06 04 – pàg. 22

Primer.- APROVAR el Pacte de condicions del personal funcionari de l’Ajuntament de
les Franqueses del Vallès, i organismes autònoms (2004-2007).
Segon.- REMETRE el Pacte de condicions descrit anteriorment, al Departament de
Treball de la Generalitat de Catalunya per a la seva inscripció.
Tercer.- NOTIFICAR els presents acords al Comitè d’Empresa
La PRESIDÈNCIA obre el torn d’intervencions.

El regidor de l’Àrea d’Obres, Serveis i Medi Ambient, senyor FRANCESC COLOMÉ
respon: estem parlant de treballadors de l’Ajuntament, no polítics.

Finalitzades les intervencions, la PRESIDÈNCIA dóna pas a la votació.
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per unanimitat dels setze membres
assistents, sobre els disset que de dret i de fet componen la Corporació, i per tant, amb
el quòrum legal.

8.- APROVAR MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 1/2004, EN EL PRESSUPOST
DE LA CORPORACIÓ.- Per part del senyor SECRETARI es procedeix a donar lectura
de la part dispositiva de la següent proposta de l’ÀREA D’HISENDA:
VISTA la necessitat de dotar determinades partides pressupostàries per tal d'efectuar
despeses de caràcter específic i determinat que no poden demorar-se a exercicis
ulteriors, i per a les quals no existeix en l'estat de despeses de 2004 consignacions
específiques per a aquesta finalitat, o bé que del transcurs del pressupost es preveu que
aquestes seran insuficients.
VISTA la memòria que s'ha incorporat a l'expedient de modificació de crèdits 1/2004,
per habilitació de suplements de crèdit i crèdits extraordinaris.
VIST l'informe d'Intervenció.
VIST l’informe de Secretaria.
D'ACORD amb allò que estableix l'article 177 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5
de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i
l'article 37.3 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el capítol
primer del títol vuitè del precitat text refós, a l’Ajuntament en Ple proposo l'adopció dels
següents
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ACORDS:
Primer.- APROVAR provisionalment l'expedient de modificació de crèdits del
Pressupost de l’Ajuntament de 2004, núm. 1/2004, per habilitació de suplements de
crèdit i crèdits extraordinaris, segons el detall que figura en la relació que s'uneix al
present acord.
Segon.- EXPOSAR al públic l'esmentat expedient per un termini de quinze dies hàbils,
mitjançant la seva publicació en el BOP. Cas de no presentar-se reclamacions durant
el període d'exposició al públic, l'expedient s'entendrà aprovat definitivament.
El Senyor PRESIDENT 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: aquí comença “Lo mismo de siempre”. Se’ns presenta una
modificació de crèdit, senyor interventor, on resulta de que algunes de les partides més
importants no es van posar al pressupost perquè no es podien posar, perquè si es
posaven, el pressupost no quadrava i possiblement el crèdit que es va demanar no
s’hagués pogut demanar amb les mateixes condicions. Perquè si bé és veritat que les
partides de l’apartat número dos podien ser coses que s’haguessin disparat o coses que
no s’havien previst, però respecte les que són del número sis que són inversions és
evident que quan es va elaborar el pressupost es sabia. Perquè l’anualitat del 2004 del
Centre Cívic de Bellavista que són dos-cents mil euros es sabia, i es sabia que el que es
va fer va ser sense partida pressupostària. I això forma part de la mateixa història que
hem anat denunciant continuadament, però és que a més del Centre Cívic, hi ha la
Urbanització del sector de Mil Pins, i la plaça de l’Ajuntament. La plaça de
l’Ajuntament es sabia perquè estava feta i, evidentment, no pot ser la partida
d’inversions un increment de la partida d’inversions perquè l’Ajuntament estaven fent
en els mesos en què s’estava elaborant el pressupost i no es va posar perquè no es va
voler posar. Igual que els crèdits extraordinaris de l’ampliació del Joan Camps i la
pavimentació de l’accés a Bellavista. Això es sabia, es va fer, s’ha comès una il·legalitat
i nosaltres ens reservem les actuacions jurídiques que considerem en aquest punt. Jo
suposo que la previsió inicial de les plusvàlues, que és on es basa fonamentalment això,
i el romanent de tresoreria a l’hora de justificar el major ingrés deu ser cert, però a
nosaltres ens agradaria, tal com va dir en el seu moment, que “esto sigue siendo encaje
de bolillo” i és un endiamatge jurídicotècnic per justificar l’injustificable.
Tot seguit, pren la paraula la regidora del grup municipal ERC, senyora GEMMA
BISBAL qui exposa: volia comentar això de les partides, sobretot els crèdits
extraordinaris. Són coses que no s’havien tingut en compte, com és l’ampliació del Joan
Camps que són cinquanta mil euros i la finalització dels carrers de Bellavista. Encara
que siguin temes de finalització d’obres, perquè també sabem que el Joan Camps es va
acabar fa més d’un any, el que no pot ser és que cada vegada que s’acaba una obra,
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l’obra pugi més del que s’havia pressupostat, perquè al final els constructors ens
prendran pel pito del sereno i tothom voldrà venir a les Franqueses a pavimentar o a
fer el que sigui. També vull comentar en relació al Centre Cívic de Bellavista, són
aualitats, això ja es sabia que s’havia de pagar. I, finalment, aquesta és una cosa que
posem damunt de la taula i és per pensar-hi, és el tema del material d’oficina. No
entenem que s’hagi de fer una ampliació d’una partida pressupostària de trenta mil
euros, són cinc milions de pessetes. Cinc milions de pessetes en material d’oficina
considerem que és moltíssim, aleshores s’hauria d’intentar estudiar on es podria
estalviar, potser els últims post-it en sortir al mercat no cal comprar-los, comprar coses
que siguin més assequibles. Intentar estalviar, segur que es podria invertir en coses
millors.
Acte seguit, pren la paraula el regidor del grup municipal GIPF, senyor JOSÉ
JOAQUIN GRAU i diu: respecte la modificació de crèdit, ja estem acostumats a tot
això. Surt el tema del Centre Cívic de Bellavista, que segons s’ha dit aquí la partida .... a
mi em consta que és de dotze mil euros .... Jo suposo que això és a més a més, perquè
per això, quan es demana un préstec del qual si no recordo malament hi havia un milió
set-cents mil i escaig euros... i ara, aquí, portem dos-cents mil. Jo el que vull dir
respecte el Centre Cívic de Bellavista, ja està fet evidentment, està pressupostat o mal
pressupostat perquè s’havia de pagar una sèrie de quantitats amb un préstec, la veritat és
que tampoc es sabia si es podia arribar a pagar o no, perquè, clar, ... o que estem al tope
aquell en què no es pogués fer. ...les obres. Evidentment, aquesta modificació de crèdit
és important, no per modificació en sí sinó està recolzada sobretot per l’endeutament
que hi ha al municipi. I potser, el de menys sigui aquesta modificació que es pugui fer
de .... i tal, el que sí que pràcticament hi ha una coincidència en gairebé totes les
modificacions de crèdit que es fan, es el tema de l’assistència jurídica que sempre amb
el que pressupostem quedem curts. Això vol dir que potser hi ha massa reclamacions a
l’Ajuntament i això potser ens hauria de fer pensar si l’Ajuntament, o l’equip de govern
en aquest cas, està actuant bé o està actuant arbitràriament de cara als seus ciutadans que
els obliga a fer aquest tipus de demanda.
A continuació, pren la paraula el regidor del grup municipal EV, senyor FERRAN
GONTÁN i exposa: ..... companys, però bé, jo no soc ...., jo no hi entenc pràcticament
...... El primer apartat diu ......certes partides .....certificacions de liquidacions.... això
també..... Com a mínim, des de que jo estic aquí en aquesta legislatura, fa mesos que
sobre certes obres ningú em contesta perquè han costat quatre vegades més. El
cinquanta-cinc per cent més de càrrec sobre els veïns a Llerona, es clar, jo entenc que
quan s’argumenta això, l’Ajuntament ha de ... però, clar, ara ve el llop, ara hem de fer
mans i mànigues per tapar el forat. És com cada Ple o cada dos Plens, que tenim coses
d’aquestes. Després, hi ha partides que ja s’han .... jo crec que fa sis mesos també ho
sabien, perquè no crec que això hagi canviat en sis mesos. I el més sensacional és
l’assistència jurídica. Fins aquest Ple, em sembla que és el primer de l’any que no han
portat per donar compte que el senyor de Riquer ens defensarà jurídicament. Això és fer
les coses malament, perquè quan la gent es troba ... l’Ajuntament ...fer-ho malament i
quan ... molt malament i aquí....

Ple 30 06 04 – pàg. 25

Intervé el regidor de l’àrea d’OBRES, SERVEIS I MEDI AMBIENT, senyor
FRANCESC COLOMÉ dient: depèn del resultat.
El regidor senyor GONTÁN continua dient: sí, clar, depèn del resultat. Jo crec que ho
fem molt malament, perquè si arribéssim a acords, no ens portarien a judici i l’any que
ve potser ... Aleshores, és una .... rebobini, rebobini... ....
A continuació, la regidora de l’àrea d’HISENDA, senyora NÚRIA CLAVERIA exposa:
el que estem debatent, comentant, informant avui, com tots saben, aquesta modificació
de crèdit ens ho permet la Llei i es tracta simple i exclusivament de moure, partides dins
del mateix pressupost, necessàries o aplicar aquells majors ingressos que per l’avanç de
l’exercici s’han pogut comprovar que tenim i el romanent de la liquidació de l’exercici
anterior. A veure, respecte el que són les partides d’inversió, li diria senyor Palomino
que no crec que això sigui cap mena il·legalitat, perquè a l’hora de fer el pressupost del
2004, aquests excessos o aquests complements de partides complementàries d’obres
finalitzades no existien i, per tant, no es van poder posar. Les altres partides, i
concretament una que tots vostès han fet menció, les de defensa jurídica, a veure, que ho
fem bé o malament serà, com és lògic, la justícia qui ho haurà de dictaminar. Fins ara,
moltes de les coses i molts dels contenciosos que fins hi tot alguns de vostès ens han
interposat, finalment ens han donat la raó; però naturalment l’Ajuntament se l’ha de
defensar. El que nosaltres no podem evitar és que qui sigui, fent bé o malament les
coses, tingui interès en matxacar. Aleshores, naturalment, aquesta partida si s’hagués fet
d’aquesta manera.....en part...... potser en alguns casos es podria dialogar una miqueta
més, no ho sé. ... d’aquest tarannà dialogant, ... poder parlar i entendre’ns, però el que és
evident és que aquesta partida ha de ser d’aquesta manera perquè d’una forma o una
altra ens hem de poder defensar. En quant a les altres partides, simplement dir que al
llarg de l’exercici s’ha vist que tal com anava evolucionant el pressupost, com hem dit
sempre, no és una caixa tancada. Ojalá pogués ser així a tots els nivells, no només el
pressupost d’un ajuntament, fos una quantitat o caixa tancada i no es mogués d’allà, tant
els ingressos com les despeses. Però això no és així i em sembla que ... d’aquesta
manera amb tots els diners. En funció de com ha anat evolucionant l’exercici, s’ha vist
que hi ha partides que potser quedaven justes o que conservaríem a final de mes falta de
liquidesa. I en quant als serveis.
Acte seguit, el regidor senyor PALOMINO replica: senyora Claveria, nosaltres no
estem matxacant, sinó que estem intentant que les coses es posin clares. Nosaltres
sabem, i vosaltres sabeu, que aquí s’han fet coses sense partides pressupostàries que
després s’han habilitat en aquesta legislatura. Nosaltres, com a oposició, tenim
l’obligació de denunciar els fets, simplement. Per què? Perquè no estem denunciant el
que s’ha fet anteriorment, estem denunciant el que es vol fer ara. Nosaltres ja estem
d’acord en què s’hagin fet les coses que s’han fet, però que s’haguessin fet amb la
possibilitat que donava fer-les en el seu moment, i en el seu moment no donava temps a
fer-ho. I això ha comportat que es donés una imatge, una idea als ciutadans que no és
certa, perquè l’Ajuntament no podia fer algunes coses que va fer. Perquè vostès saben
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que el 31 de desembre del 2002, fa un any i molt poc, hi havia dos milions i escaig de
deute a l’Ajuntament i, en aquests moments, n’hi ha més de tretze. I vostès saben, i els
tècnics saben, que administrativament això és impossible perquè la majoria d’obres
importants que s’han fet en aquest municipi s’han fet abans de les eleccions. I el
problema no és que s’hagin fet abans sinó com s’han fet i, ara, vostès pretenen que
nosaltres ens tapem els ulls davant d’una situació que nosaltres veiem passar. Perquè jo,
per exemple, i no entraré en el tema de la defensa jurídica, jo no li diré absolutament res
perquè considero que és veritat, l’Ajuntament s’ha de defensar. El servei de grua, jo no
sé si el servei de grua havia d’estar previst o no... Jo no li diré res d’això, però el que és
evident és que si jo veig una partida que diu “Centre Cívic Bellavista anualitat 2004”,
escolti, això no es va posar perquè no encaixava i aleshores el pressupost no quadrava.
No estem matxacant, estem simplement dient que les coses que s’han fet no s’han fet
acuradament i això ha portat un benefici fonamentalment polític a l’equip de govern que
ha estat, perquè ha jugat amb avantatge. Perquè, clar, si un té deu per gastar-se i es gasta
quatre-cents, resulta que la gent pot quedar enlluernada. Però nosaltres no podem deixar
passar qüestions flagrants com són aquestes i no és matxacar, ho sento.
El regidor senyor MONTAÑÉS diu: ... en tot cas, una partida que també m’ha cridat
l’atenció és el tema de l’enllumenat. Parlant de l’enllumenat... això és una despesa fem
alguna cosa
El regidor senyor GONTÁN manifesta: jo no ho voldria dir però és que és així, és
vident que hi ha una despesa en llum, una despesa en telèfon, una despesa en material
fungible, una despesa en informàtica... Potser que ens ho replantegem i fem un pla
d’actuació per reduir aquestes despeses i així, racionalitzem. I aquella ecoauditoria que
corre “por ahí” que no sé quan sortirà i que el senyor Colomé va prometre i va tornar a
prometre, a veure si apareix ja, i potser per aquí tindrem més mans i mànigues per fer i
desfer.
La regidora senyora CLAVERIA exposa: queda el tema que ha comentat la Gemma,
d’adquisició de material d’oficina, té raó. És un tema que nosaltres l’hem parlat moltes
vegades, és una qüestió que fa molt de temps que estem mirant de controlar i de reduir
perquè tenint en compte que tot i que, tal i com deia abans el municipi ha crescut molt
i, per tant, hi ha molta més gent treballant-hi i, per tant, és lògic que l’increment de
material sigui superior, tot i així, és un tema que ens preocupa i que com es diu
vulgarment, s’abusa una mica i estem controlant-ho per tal que les despeses no
s’incrementin. Respecte el tema de l’energia elèctrica, enllumenat, manteniment, serveis
i companyies, això potser jo no sóc la més adequada per contestar-li. En tot cas, li
passaria a la paraula a qui pogués donar-li aquesta resposta. Per tota la resta, jo no crec
que sigui ... plantejar es faci una modificació de crèdit .. ja que està perfectament
justificat amb els majors ingressos que s’han aconseguit i l’excedent de l’exercici del
2003.
Finalitzades les intervencions, el Senyor PRESIDENT dóna pas a la votació.
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SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per vuit vots a favor dels regidors del
grup municipal CiU, set vots en contra dels regidors dels grups municipals PSC-PM,
ERC, GIPF, EV, una abstenció del regidor del grup municipal PP, i per tant, amb el
quòrum legal.

I no havent-hi més assumptes per tractar, el Senyor PRESIDENT, 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.

