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ACTA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

Identificació de la sessió:

Caràcter: Ordinari
Data: 29 de juliol de 2004
Horari: de 20,30 a 22,20 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 PRESIDENT
obre la sessió i pregunta als senyors ponents si desitgen realitzar alguna esmena al
contingut de l’acta de la sessió anterior.

Pren la paraula el regidor del grup municipal GIPF, senyor JOSÉ JOAQUIN GRAU i
manifesta: jo, a més, volia fer una qüestió d’ordre, si pot ser.

A continuació, pren la paraula el regidor del grup municipal ERC, senyor ANDREU
MONTAÑÉS i exposa: sembla ser que no es sentia bé el cassette o alguna cosa
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semblant, però la veritat és que hi ha zones a l’acta amb punts suspensius. Aleshores, si
més no, acabar d’omplir aquests llocs en el sentit de la frase, perquè hi ha alguna cosa
que tampoc lliga ni amb el sentit de la frase. Aleshores, a la pàgina 14, a dalt de tot, al
primer paràgraf hi ha alguns espais. Diu: “el tema de l’hotel d’entitats que sembla que
sigui una ...” , era una “tapadora”. “Aquí, el que s’està discutint és que es faci un
Ajuntament, doncs, plantegem-ho així.”  i vaig dir “una ampliació de l’Ajuntament”, no
un Ajuntament. Seria qüestió, doncs, de posar “tapadora” i “ampliació de
l’Ajuntament”. Després, a la pàgina 26, al segon paràgraf, que ja comença amb punts
suspensius, que ho podem deixar però després diu “en tot cas, una partida que també
m’ha cridat l’atenció és el tema de l’enllumenat. Parlant de l’enllumenat...” , seria
qüestió de posar “que n’hem parlat molt darrerament”, continua amb “això és una
despesa fem alguna cosa”  i seria “fem alguna cosa per reduir-la”. No és ben bé el que
vaig dir, però, com a mínim, queda lligat el sentit de la intervenció.

Tot seguit, el regidor senyor GRAU diu: jo volia fer una qüestió d’ordre en el Ple. No sé
si la puc fer ara...

El Senyor PRESIDENT pregunta: què vol dir amb “qüestió d’ordre”?

El regidor senyor GRAU contenta: el que és una qüestió d’ordre ho especifica el ROM.
La puc demanar ara, és com si fos una prèvia, per dir-ho d’alguna manera. El primer
que vull fer és una esmena a l’acta. A la pàgina 24, al segon paràgraf, a la quarta línia,
on diu “dotze mil euros” són “dos-cents mil euros”. ¿Puedo hacer ahora la previa?

A continuació, pren la paraula el regidor del grup municipal PSC-PM, senyor
MANUEL MARTÍNEZ i manifesta: el acta de la sesión anterior no me la trajeron,
solamente me dieron esto. Quería decirlo para que si tenéis una copia, me la entreguéis.

El Senyor PRESIDENT diu: quedamos, si no recuerdo mal, que se enviaba por correo
electrónico toda la documentación: el acta anterior y las propuestas. Y lo único que se
entregaría en mano sería el orden del día, pero la documentación se entregaba vía correo
electrónico.

Acte seguit, intervé el regidor del grup municipal PSC-PM, senyor JOSÉ ANTONIO
PALOMINO dient: jo tampoc ho tinc per correu electrònic!

El senyor SECRETARI diu: tothom que ho ha demanat, se li ha donat en paper.

Tot seguit, pren la paraula el regidor del grup municipal EV, senyor FERRAN
GONTÁN i manifesta: jo sé que el que vaig a demanar és una mica atípic, però és que
no em queda una altra solució. Ja no sé si fer-ho. El més afectat en el tema de
l’enregistrament de l’acta del Ple passat sóc jo, fins a l’extrem de que hi ha punts on
cada dues paraules hi ha punts suspensius. Jo anava a demanar, si us plau, que a banda
de fer una revisió de tot el sistema d’enregistrament per veure què ha passat, si és que
està defectuós o què, perquè igual ara estem parlant i estem amb el mateix problema, jo
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demanaria que és revisés tot, i si és possible que se’m deixés escoltar el que s’ha gravat
a veure si amb el concepte del que volia dir, puc rectificar, perquè cap de les meves
intervencions és llegible. Faig aquesta petició al President.

El Senyor PRESIDENT contesta: podem revisar tot el tema de gravació. Com pots
veure, ara es grava informàticament. I el procediment és que hi ha una persona que
escolta la gravació i transcriu literalment. A partir d’aquí, es fa l’acta i tu tens el dret de
fer les esmenes que corresponguin al Ple.

El regidor senyor GONTÁN diu: ja m’havia avisat la Mercè de que havia succeït aquest
problema, el que passa és que fins que no he llegit l’acta, no he vist que havia estat tant
greu. Puc llegir-te una intervenció, que crec que va durar gairebé dos minuts i, en canvi,
posa: “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, .....”. Clar, tu podràs comprendre que jo
no signaré un acta havent-hi això, si no hi ha la possibilitat de com a mínim escoltar el
que diu i a veure si jo, com a mínim, puc subsanar això.

El Senyor PRESIDENT diu: escolta, no hi ha cap problema, passa per Secretaria i ho
escoltes. Així, veuràs com està la gravació. Alguna esmena més?

Pren la paraula el regidor de l’Àrea de CULTURA I EDUCACIÓ, senyor RAMON
COMA i manifesta: a la pàgina 11, t’ho passo per escrit, són dues paraules, una que
sobra i alguna altra cosa més.

El senyor SECRETARI, dona compte de les modificacions que proposa el senyor
COMA a l’acta del dia 30 de juny: a la pàgina 11, tercera línia,  on diu “voldria dir és
que....” hauria de dir “voldria dir que ...” ; a la línia nou on diu “Aquest carrer és
imprescindible ... ” hauria de dir: Aquesta obra és imprescindible... “; s’hauria de
suprimir de  la línia catorze,  la paraula  “sempre” desprès de “...sempre ho hem tingut..“
a la línia divuit,  on diu “....sinó sobretot per a Corró d’Amunt la via Europa...” hauria
de dir: “ sinó sobretot per a la zona industrial ....”

No produint-se cap més intervenció, es procedeix, a l’aprovació i signatura de
l’esborrany de l’acta de la sessió anterior.

El Senyor PRESIDENT pregunta: senyor Grau, vol fer la prèvia?

El regidor del grup municipal GIPF, senyor JOSÉ JOAQUIN GRAU manifesta: tres
minutos, no?

Intervé el Senyor PRESIDENT dient: he de dir que tinc un problema tècnic amb el
rellotge, aleshores, avui el senyor Ferran controlà el temps manualment i us avisarà
quan us quedin trenta segons, si és que voleu esgotar els tres minuts.
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El regidor senyor GRAU diu: ens avisarà també quan comenci a comptar el temps, no?
Així no perdrem temps?

El senyor GRAU exposa, desde el GIPF queremos expresar al equipo de gobierno
nuestro más profundo malestar hacia el Pleno que hoy celebramos, ya que consideramos
que es un Pleno adulterado y que cada uno de ustedes recoja la parte proporcional de
responsabilidad que por acción u omisión crean conveniente que les pertenece. Es un
Pleno manipulado a conveniencia de ustedes desde el pasado lunes en la Comisión
informativa en que omitieron con total premeditación y sin causa justificada, introducir
como punto del orden del día una propuesta de nuestro grupo en la cual, básicamente,
tratamos de defender lo que, a nuestro juicio, son derechos fundamentales de los
ciudadanos de les Franqueses, como es el derecho a la igualdad de las personas, que
recoge el artículo 14 de la Constitución Española. Es la misma Constitución que todos
los que estamos aquí, de un modo u otro, prometimos para tomar posesión del cargo,
ustedes también. Nuestro grupo, en este caso, ha procedido de la forma más ética y
adecuada posible, es decir, simplemente hemos detectado unas irregularidades en un
expediente y nuestro único objetivo, más allá de obtener ninguna rentabilidad política,
ha sido solamente tratar de que quien haya cometido esas irregularidades, las corrija y
rectifique sin necesidad de armar ruido ninguno. Para ello, nos hemos dirigido
tranquilamente y en silencio a las personas que pudieran dar alguna luz sobre dicho
expediente, técnicos, caps d’àrea del Ayuntamiento y al propio regidor de Deportes,
señor Josep Maria Dia Grau, como responsable político del Patronato de Deportes, sin
que éste estuviese en absoluto dispuesto a colaborar en la solución de un problema tan
grave. Por ello, nuestra siguiente alternativa fue la de presentar una propuesta de
acuerdo para el Pleno de hoy. Propuesta que se presentó correctamente en plazo, forma
y contenido. Y propuesta que ha sido totalmente ignorada por el equipo de gobierno, sin
aviso previo y sin posterior justificación. En el GIPF nos sentimos ofendidos por esta
forma de actuar que han tenido hacia nosotros. Desde luego, no nos consideramos
pagados con la misma moneda en las formas empleadas, máxime cuando a varios de
ustedes les hemos sentido andar llorando y pidiendo que nosotros no utilicemos las
formas que ahora sí que han utilizado ustedes contra nosotros. Tienen ustedes la
obligación de gobernar este municipio, pero no de hacerlo como si fuese un cortijo.
Desde el GIPF estamos dispuestos a poner todos nuestros recursos humanos en defensa
de los derechos de las personas y del interés del municipio, y así vamos a continuar
porque es nuestra filosofía y nuestra razón de ser. Lamentablemente, no ocurre lo
mismo con nuestros recursos económicos, ya que esos los tienen ustedes y, en
definitiva, sus errores los paga el municipio.

A continuació es passa a estudiar els següents temes que conformen l’ordre del dia:

2.- RATIFICAR DECRET DE L’ALCALDIA.- El senyor SECRETARI dóna lectura
de la part dispositiva del Decret de l’Alcaldia núm. 850/2004 de 12 de juliol:
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ATÈS que s'ha rebut notificació del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de
Barcelona, per comparèixer en el recurs ordinari núm. 286/2004-1, interposat pel
procurador CARLES BADIA MARTÍNEZ, en representació del senyor JOSÉ
ANTONIO PALOMINO AGUILERA, actuant en nom propi i en qualitat de regidor i
portaveu del Grup Municipal Socialista de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès,
contra l’acord de l’Ajuntament Ple de data 29 d’abril de 2004, pel què es va acordar
concertar amb l’entitat Banco Santander Central Hispano, SA, una operació de préstec a
llarg termini per  finançar despeses d’inversió previstes en el Pressupost de
l’Ajuntament per a l’exercici 2004.

D’ACORD  amb el que disposa l'art. 21.1.k) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora
de les bases de règim local, segons la redacció introduïda per la Llei 11/1999, de 21
d'abril, i considerant que les Corporacions locals tenen el deure inexcusable de defensar
el seus béns i drets mitjançant l'exercici de les accions pertinents.

VISTOS  els articles 48 a 50 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa en relació a la tramesa de l’expedient
administratiu a l’òrgan judicial.

EN VIRTUT de tot això,

RESOLC:

Primer.- COMPARÈIXER I OPOSAR-ME al recurs ordinari núm. 286/2004-1,
interposat pel procurador CARLES BADIA MARTÍNEZ, en representació del senyor
JOSÉ ANTONIO PALOMINO AGUILERA, actuant en nom propi i en qualitat de
regidor i portaveu del Grup Municipal Socialista de l’Ajuntament de les Franqueses del
Vallès, contra l’acord de l’Ajuntament Ple de data 29 d’abril de 2004, pel què es va
acordar concertar amb l’entitat Banco Santander Central Hispano, SA, una operació
de préstec a llarg termini per finançar despeses d’inversió previstes en el Pressupost de
l’Ajuntament per a l’exercici 2004.

Segon.-  REMETRE al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Barcelona, còpia de
l'expedient administratiu corresponent.

Tercer.- NOTIFICAR als interessats en l’expedient administratiu que queden emplaçats
per a que puguin personar-se en el termini de nou dies com a demandats en el recurs
contenciós-administratiu.

Quart.- DESIGNAR, de conformitat amb l’article 23 de la Llei de jurisdicció
contenciosa administrativa, perquè  representin i defensin a l’Ajuntament de les
Franqueses del Vallès en el recurs ordinari abans esmentat  als següents lletrats:

- ANGEL DE RIQUER VILA
- CRISTINA ACEVEDO MORENO
- JORDI MANRESA MOLINS
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- LUIS UBIERNA DEL RÍO

Cinquè - DONAR COMPTE d’aquest Decret, en la propera sessió que celebri
l’Ajuntament Ple, per a la seva ratificació.

La PRESIDÈNCIA obre el torn d’intervencions.

Pren la paraula el regidor del grup municipal GIPF, senyor JOSÉ JOAQUIN GRAU i
manifesta: només vull justificar el nostre vot. Nosaltres ens abstindrem, tot i que estem
en contra d’aquest préstec, com ja vam dir en el seu dia. Estem en contra d’aquest
préstec, èticament, moralment, políticament o com ho vulgueu dir, però no veiem massa
viabilitat jurídica dintre d’aquest recurs que s’ha presentat.

Finalitzades les intervencions, la PRESIDÈNCIA dóna pas a la votació.

SOTMESA a votació la ratificació del Decret, és aprovat per vuit vots a favor dels
regidors del grup municipal CiU, sis vots en contra dels regidors dels grups municipals
PSC-PM, ERC i EV, dues abstencions dels regidors dels grups municipals GIPF i PP, i
per tant, amb el quòrum legal.

3.- RATIFICAR ACORD JUNTA DE GOVERN LOCAL.- El senyor SECRETARI
dóna lectura de la part dispositiva del següent acord, adoptat per la Junta de Govern
Local en la sessió de 8 de juliol de 2004:

S’ACORDA, per unanimitat dels assistents, aprovar la següent proposta de l'Alcaldia:

MANIFEST CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE

VIST que la violència en vers les dones és un important problema social que s'ha vingut
exercint històricament i que, malgrat els avenços obtinguts en el camí vers la igualtat
entre sexes, es continua manifestant d'una forma cruent i reiterada.

VIST que les agressions de gènere, tant físiques, psicològiques com sexuals,
constitueixen un greu atemptat contra el dret a la vida, a la seguretat, a la llibertat, a la
dignitat, a la integritat física i psíquica de les víctimes i suposa, per tant, un obstacle pel
desenvolupament d'una societat democràtica.

VIST que l'Ajuntament de les Franqueses del Vallès ha manifestat en reiterades
ocasions el seu rebuig i la seva indignació davant la violència de gènere i ha reiterat el
seu compromís en la seva erradicació.

VIST que no obstant això i malgrat les nombroses campanyes, resolucions i
recomanacions fetes, tant per organismes nacionals, estatals com internacionals, seguim
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observant que la violència contra les dones continua essent un mal endèmic de la nostra
societat.

VIST que per a poder modificar aquesta realitat cal que tots i totes, individual i
col·lectivament, denunciem tota mena de violència i ens comprometem en la solució
d'aquesta autèntica malaltia social.

VIST que l’Ajuntament vol encapçalar aquest sentiment ciutadà i vol fer palesa la seva
solidaritat amb totes i cadascuna de les dones que pateixen qualsevol tipus de violència i
fa una crida al conjunt de la societat perquè mostri el seu rebuig i perquè col·labori
activament en la erradicació de qualsevol tipus de discriminació.

Per tot l’expressat anteriorment,

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 de juliol, l'adopció dels següents

ACORDS:

Primer.-  Reiterar el nostre compromís de:
• lluita  contra la violència en vers les dones, mitjançant un seguit de mesures on es
concreten, d'una forma integral, aquelles actuacions d'atenció a les víctimes que tenen
com a objectiu assolir la seva plena recuperació personal i social.
• manteniment i millora d'aquelles mesures educatives, preventives i de
sensibilització.
• difusió dels valors d'igualtat, de tolerància i de respecte entre tots els ciutadans/nes.

Segon.- Demanar a la resta d'administracions implicades:
• que garanteixin i augmentin, segons les necessitats existents, els recursos necessaris
per a la protecció, l’atenció i la rehabilitació psicosocial de les víctimes de la violència
de gènere: cases d'acollida, pisos pont, centres d'urgència, centres de llarga durada.
• que prioritzin polítiques integrals encaminades a la prevenció, la detecció, l’atenció
i l’eradicació de la violència gènere.
• que garanteixin una coordinació eficaç dels circuits dels serveis assistencials
existents per aconseguir un tractament integral de totes i cadascuna de les víctimes.
• que els municipis de Catalunya, a través de les dues entitats municipalistes (FMC i
ACM), puguin participar en l’elaboració de la propera llei contra la violència de
gènere i el Pla de polítiques d’igualtat que està elaborant la Generalitat de Catalunya i
el Parlament de Catalunya.

Tercer.- Traslladar el present acord a les entitats municipalistes (FMC i ACM), a la
GENERALITAT DE CATALUNYA i al PARLAMENT DE CATALUNYA.”

El senyor PRESIDENT pregunta als senyors regidors si desitgen realitzar alguna
intervenció al respecte.
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Pren la paraula el regidor del grup municipal PSC-PM, senyor JOSÉ ANTONIO
PALOMINO i manifesta: aquest Ajuntament, com ara resulta que aquests temes estan
de moda i han de sortir als mitjans de comunicació, ens fot aquest manifest de la Junta
de Govern. I perquè dic això? A mi no em sembla malament, ens sembla molt bé que
l’Ajuntament de les Franqueses s’afegeixi a aquesta mena de campanya que hi ha
envers la lluita contra la violència de gènere. Nosaltres voldríem dir contra la violència
de gènere, i tota la violència que s’exerceix, també la psicològica, que en aquest
Ajuntament també en sabem d’això. Però trobem a faltar una cosa en aquesta proposta,
està bé que es faci una proposta d’aquesta mena, però el que ens agradaria i així
veuríem el grau de preocupació que té el govern d’aquest municipi, és que això anés
acompanyat d’un estudi on es sabés la situació de violència de gènere que hi ha al
municipi i que a part de demanar a altres Administracions que facin coses al respecte,
veure on estem envers el tema de la violència de gènere en el nostre municipi. Segur
que hi ha dades. I si volem realment encarar un tema d’aquesta envergadura, doncs,
fem-ho. Segur que la policia municipal té dades. A mi m’agradaria que això anés
acompanyat, no sé, d’un balanç dels tres últims anys, que em consta que existeix al
nostre municipi, i que no es quedés simplement en una crida perquè surti als mitjans de
comunicació, que també.

A continuació, pren la paraula el regidor del grup municipal ERC, senyor ANDREU
MONTAÑÉS i exposa: nosaltres hi estem d’acord, evidentment. El que sí que
demanaríem, i esperem que no sigui una demanda d’aquelles que queden aquí, és que
ens passin una relació de totes les mesures que l’Ajuntament té activades per acomplir
aquest compromís i les que pensi activar.

Finalitzades les intervencions, el Senyor PRESIDENT dóna pas a la votació.

SOTMESA a votació la ratificació de l’acord, és aprovat per unanimitat dels setze
membres assistents, sobre els disset que de dret i de fet componen la Corporació, i per
tant, amb el quòrum legal.

4.- APROVAR LA CESSIÓ GRATUÏ TA DE LES PARCEL·LES 40 I 41 A FAVOR
DE LA SOCIETAT LES FRANQUESES ENTORN VERD, SA, DESTINADES
CADASCUNA D’ELLES A LA PROMOCIÓ D’UN EDIFICI D’HABITATGES DE
PROTECCIÓ OFICIAL.- El senyor SECRETARI llegeix la part dispositiva de la
següent proposta de l’ALCALDIA:

ATÈS QUE el Ple de l'Ajuntament, en sessió celebrada el dia 30 de maig de 2002, va
adoptar els acords, la part dispositiva del quals es transcriu literalment a continuació:

“Primer.- RATIFICAR el conveni subscrit entre aquest Ajuntament i l'empresa LES
FRANQUESES ENTORN VERD, SA, en data 24 de maig actual,   per a la cessió de les següents
parcel·les situades al Sector Z, d’aquest terme municipal,  destinades cadascuna d’elles a la
promoció d’un edifici d’habitatges de protecció oficial:
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“PARCEL·LA 40. "URBANA. Peça de terra de superfície 1.038'22 m2, situada al terme
municipal de Les Franqueses del Vallés, Parròquia de Corró d'Avall , que confronta: Al
Nord, en una línia de 34'12 m., amb la parcel·la 41, que s'adjudica a l'Ajuntament de Les
Franqueses; a l'Est, en una línia de 23'50 m., amb el carrer A; al Sud, en una línia de 44'32
m., amb la parcel·la 39, que s'adjudica als germans Jaume i Josepa Roca Bufí; i a l'Oest, en
una línia de 31'67 m., amb el carrer B".

PARCEL·LA 41 "URBANA. Peça de terra de superfície 738'73 m2, situada al terme
municipal de Les Franqueses del Vallés, Parròquia de Corró d'Avall, que confronta Al
Nord, en una línia de 30'84 m., amb passatge que comunica els carrers A i B; a l'Est, en
una línia de 19'84 m., amb el carrer A; al Sud, en una línia de 3412 m., amb la
parcel·la 40, que s'adjudica a l'Ajuntament de Les Franqueses; i a l'Oest, en una línia
de 26'49 m., amb el carrer B".

Segon.- NOTIFIQUIS aquest acord a l’empresa LES FRANQUESES ENTORN VERD, SA”.

ATÈS QUE el Consell d'Administració de l'empresa LES FRANQUESES ENTORN
VERD, SA en sessió en data 26 de juny de 2002, va acordar  ratificar el conveni  de
referència.

VIST el que disposa l'article 49 del Decret 339/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova
el reglament de patrimoni dels ens locals de Catalunya, i atès que l'expedient ha estat
sotmès a informació pública pel termini de 30 dies, sense que s'hagi presentat cap
al·legació.

ATÈS que en l'inventari de béns immobles de la Corporació hi figuren, com a béns
patrimonials, les següents finques:

PARCEL·LA 40. "URBANA. Peça de terra de superfície 1.038'22 m2, situada al terme municipal de
Les Franqueses del Vallés, Parròquia de Corró d'Avall , que confronta: Al Nord, en una línia de
34'12 m., amb la parcel·la 41, que s'adjudica a l'Ajuntament de Les Franqueses; a l'Est, en una línia
de 23'50 m., amb el carrer A; al Sud, en una línia de 44'32 m., amb la parcel·la 39, que s'adjudica als
germans Jaume i Josepa Roca Bufí; i a l'Oest, en una línia de 31'67 m., amb el carrer B".

PARCEL·LA 41 "URBANA. Peça de terra de superfície 738'73 m2, situada al terme municipal de Les
Franqueses del Vallés, Parròquia de Corró d'Avall , que confronta: Al Nord, en una línia de 30'84
m., amb passatge que comunica els carrers A i B; a l'Est, en una línia de 19'84 m., amb el carrer A;
al Sud, en una línia de 3412 m., amb la parcel·la 40, que s'adjudica a l'Ajuntament de Les
Franqueses; i a l'Oest, en una línia de 26'49 m., amb el carrer B".

VIST l'informe tècnic emès per l'arquitecte municipal.

 VIST l'informe jurídic incorporat a l'expedient.

AQUESTA ALCALDIA proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels següents,

ACORDS:
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Primer:- APROVAR la cessió gratuï ta de les finques que es relacionen a continuació, a
favor de la societat LES FRANQUESES ENTORN VERD, SA, destinades cadascuna
d’elles a la promoció d’un edifici d’habitatges de protecció oficial:

PARCEL·LA 40. "URBANA. Peça de terra de superfície 1.038'22 m2, situada al terme municipal de
Les Franqueses del Vallés, Parròquia de Corró d'Avall , que confronta: Al Nord, en una línia de
34'12 m., amb la parcel·la 41, que s'adjudica a l'Ajuntament de Les Franqueses; a l'Est, en una línia
de 23'50 m., amb el carrer A; al Sud, en una línia de 44'32 m., amb la parcel·la 39, que s'adjudica als
germans Jaume i Josepa Roca Bufí; i a l'Oest, en una línia de 31'67 m., amb el carrer B".

PARCEL·LA 41 "URBANA. Peça de terra de superfície 738'73 m2, situada al terme municipal de Les
Franqueses del Vallés, Parròquia de Corró d'Avall , que confronta: Al Nord, en una línia de 30'84
m., amb passatge que comunica els carrers A i B; a l'Est, en una línia de 19'84 m., amb el carrer A;
al Sud, en una línia de 3412 m., amb la parcel·la 40, que s'adjudica a l'Ajuntament de Les
Franqueses; i a l'Oest, en una línia de 26'49 m., amb el carrer B".

Segon.- FACULTAR al Senyor Alcalde-President de l'Ajuntament per la signatura dels
documents públics i privats necessaris per a la formalització i execució dels presents
acords.

Tercer.- NOTIFIQUIS els presents acords a l’empresa LES FRANQUESES ENTORN
VERD, SA.

La PRESIDÈNCIA obre el torn d’intervencions.

Pren la paraula el regidor del grup municipal PSC-PM, senyor JOSÉ ANTONIO
PALOMINO i manifesta: suposo que això deu ser el tret de sortida per a l’inici del
procediment dels habitatges de protecció oficial a Bellavista. Des d’aquí volem demanar
màxima transparència i aprofitem el punt, perquè, clar, hem d’aguditzar una mica
l’enginy pel tema dels tres minuts, sobretot en el tema de les preguntes. Cal pensar que
nosaltres només tenim cada dos mesos la possibilitat de manifestar les nostres
inquietuds “in voce”  i que, evidentment, aprofitem i hem de poder aprofitar l’espai de
temps a partir de que surti algun tema relacionat amb algunes de les qüestions que
nosaltres voldríem manifestar. I què volem manifestar respecte Entorn Verd? Una altra
vegada, ratificar el tema de que creiem que els diferents grups polítics han d’estar dintre
del Consell d’Administració d’Entorn Verd i manifestar la nostra estranyesa de que el
President delegat d’Entorn Verd, d’una empresa municipal, sigui una persona que no és
membre d’aquest Consistori. Ja vam dir en el seu dia que nosaltres no estem d’acord
amb el fet de què una empresa municipal estigui formada per més persones procedents
de l’àmbit privat que del públic, però el que ens estranya, perquè sincerament no havíem
caigut en el tema, és que el President delegat sigui l’ex-regidor d’Urbanisme d’aquest
Ajuntament, que ara actua com a privat. I no ho entenem perquè em sembla que hi ha
persones dintre del propi Consell d’Administració, que són regidors d’aquest
Ajuntament i que segurament aquesta delegació seria més acurada i més transparent.

Tot seguit, pren la paraula el regidor del grup municipal ERC, senyor ANDREU
MONTAÑÉS qui exposa: nosaltres hi votarem a favor, malgrat l’opacitat de l’empresa
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Entorn Verd. El senyor Palomino demana claredat, però nosaltres fa molts anys que la
demanem i no n’hi ha. Aquí, en tot cas, el gran problema que tenim és l’empresa, no
tant el fi pel qual es cedeixen els terrenys, sinó l’empresa que l’ha de gestionar que,
malauradament, a més, és municipal i, per tant, en teoria, tots els regidors que estem
aquí hauríem de tenir tota la informació, i tenir-ne còpia, que també, com és natural i
normal, se’ns nega. Per tant, votarem a favor, tot i l’opacitat del funcionament d’aquesta
empresa.

Acte seguit, pren la paraula el regidor del grup municipal EV, senyor FERRAN
GONTÁN i diu: a mi no m’aviseu pel minut final, ja tinc crono per controlar-me, és que
sinó interrompreu. Gràcies. En aquesta primera intervenció, com no puc preguntar a
Entorn Verd, preguntaré al regidor d’Urbanisme. Podrem algun dia ser al Consell
d’Administració? El meu primer torn ja ha acabat.

Tot seguit, el regidor de l’àrea d’URBANISME, senyor JOSÉ RAMÍREZ manifesta: el
que avui s’aprova és un tràmit més dels molts que s’estan fent per arribar a l’edificació
d’aquests pisos de protecció oficial. Avui només es cedeixen aquests terrenys a Entorn
Verd, es ratifica una sessió del Ple de l’Ajuntament del dia 30 de maig de 2002, en què
s’acordà la subscripció d’aquest conveni. En quant al que dius, Gontán, de si algun dia
podràs pertànyer al Consell d’Administració d’Entorn Verd, ja vaig dir al Ple passat de
què depèn del comportament... Et prego, si us plau, que no et riguis. I, possiblement,
algun dia, segons les vostres actuacions, hi formareu part o no.

El regidor senyor GONTÁN exposa: si vostè ha de jutjar qui ha de ser bo i què no, ho
sento, però no tinc cap interès en estar a Entorn Verd. No per vostè personalment, no hi
tinc res en contra, és simplement perquè ningú m’ha de jutjar la meva actuació política,
si és correcta o incorrecta, en tot cas, m’ho jutjaran les eleccions cada quatre anys, que
per això hi són. Per tant, nosaltres votarem en contra, no perquè no estiguem a favor
dels habitatges de protecció oficial, en aquestes en concret sí. Hi estem en contra,
perquè Entorn Verd és un mirall fals, en el qual només es pot mirar des d’una banda, i
precisament, no és la nostra. Nosaltres només veiem el mirall, és com si estiguéssim a
un interrogatori. A més, com heu vist, o et portes bé o no et deixo estar. Molt bé, això
només significa una part més del dictat de capillatge d’una persona que és absent en
aquest moment i, per tant, no anomenaré. D’altra banda, és injustificat que amb tot el
terreny que hi ha en aquella zona de Bellavista, només es facin vint-i-sis habitatges de
protecció oficial. I, a més, és més indignant, quan aquests vint-i-sis habitatges de
protecció oficial són de venda, per tant, s’està donant una plusvàlua a una persona
perquè després d’un temps, se’l podrà vendre. Quan seria més lògic, des del nostre punt
de vista, és clar, que aquests habitatges fossin de lloguer i, per tant, després d’un temps,
tornessin a ser del municipi i es pogués fer un banc d’habitatge de lloguer que seria més
raonable i més just.

El regidor senyor MONTAÑÉS diu: només un incís. Demanaria a l’equip de govern que
ens passés als de l’oposició una relació de les bones pràctiques per ser bons. Gràcies.
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El regidor senyor GRAU manifesta: si us plau, si pot ser que no hi hagi crispació.

El Senyor PRESIDENT exposa: abans de passar a votació, només recordar, perquè ha
sortit un debat que no era del punt que tractàvem, que avui el que aprovem és aquesta
cessió gratuïta de les parcel·les 40 i 41, que és un tràmit necessari per poder fer aquests
habitatges de protecció oficial que a fi i efecte, crec jo, que és el punt important.

Finalitzades les intervencions, la PRESIDÈNCIA dóna pas a la votació.

SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per quinze vots a favor dels regidors dels
grups municipals CiU, PSC-PM, ERC, GIPF i PP, un vot en contra del regidor del grup
municipal EV, i per tant, amb el quòrum legal.

5.-APROVAR TEXT REFÓS PROGRAMA D'ORIENTACIÓ PELS
EQUIPAMENTS COMERCIALS (POEC).- El senyor SECRETARI dóna lectura de la
part dispositiva de la següent proposta de l’ÀREA DE DINAMITZACIÓ
ECONÒMICA:

ATÈS que el Ple de l’Ajuntament en sessió de 27 de novembre de 2003 va acordar entre
d’altres, APROVAR INCIALMENT el Programa d’Orientació per als Equipaments
Comercials de les Franqueses del Vallès.

ATÈS que l’expedient es va sotmetre a informació pública durant el període comprès
entre els dies 23 de desembre de 2003 i 5 de febrer de 2004, segons anuncis publicats en
el diari AVUI, en el Butlletí Oficial de la Província núm. 312, de dates 22 i 30 de
desembre de 2003, respectivament, i en el tauler d’anuncis de la Corporació.

ATÈS que el Ple de l'Ajuntament, en sessió celebrada el dia 26 de febrer de 2004, va
acordar resoldre les al·legacions presentades i aprovar provisionalment el Programa
d’Orientació per als Equipaments Comercials de les Franqueses del Vallès.

DE CONFORMITAT amb el que disposa l’article 4 de l’Ordre de 8 de juliol de 1998,
per la qual es regulen els programes d’orientació per als equipaments comercials
(POEC), es va trametre l'expedient al Departament de Treball, Indústria, Comerç i
Turisme de la Generalitat de Catalunya per a la seva aprovació definitiva.

ATÈS que en data 5 de juliol de 2004 ha tingut entrada en el registre general de
l'Ajuntament l’escrit núm. 2004/6665, de la Direcció General de Comerç trametent
l'informe preceptiu emès per la Comissió d'Equipaments Comercials, en el qual es
realitzen les següents recomanacions:

- Es concreta que el carrer afectat per les actuacions que tenen per objecte facilitar
la prioritat invertida és la Carretera de Ribes.
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- S'incorporen com annex al document les informacions relatives a la incidència
de la venda no sedentària als diferents mercats del municipi, el programa
d'actuació en relació a l'aparcament, i la metodologia de l'enquesta d'hàbits, que
es varen trametre al Departament de Comerç, Turisme i Consum de la
Generalitat en data 21 d'abril de 2004 (RS. 2004/3445).

VIST l'informe emès per la Cap de l'Àrea de Dinamització Econòmica.

EN CONSEQÜÈNCIA, l’Àrea de Dinamització Econòmica proposa al Ple de la
Corporació, l’adopció dels següents

ACORDS:

Primer.- ACCEPTAR les  següents recomanacions, efectuades per la Comissió
d'Equipaments Comercials en sessió de data 29 de juny de 2004, referents a l’aprovació
definitiva  del Programa d'Orientació per als Equipaments Comercials de les
Franqueses del Vallès:

- Es concreta que el carrer afectat per les actuacions que tenen per objecte
facilitar la prioritat invertida és la Carretera de Ribes.

- S'incorporen com annex al document les informacions relatives a la incidència
de la venda no sedentària als diferents mercats del municipi, el programa
d'actuació en relació a l'aparcament, i la metodologia de l'enquesta d'hàbits,
que es varen trametre al Departament de Comerç, Turisme i Consum de la
Generalitat en data 21 d'abril de 2004 (RS. 2004/3445).

Segon.- INCORPORAR les esmentades recomanacions, mitjançant la redacció d’un
Text Refós, del  Programa d’Orientació per als Equipaments Comercials de les
Franqueses del Vallès, aprovat provisionalment pel Ple de l'Ajuntament en sessió de
data 26 de febrer de 2004.

Tercer.- TRAMETRE els presents acords,  a la Direcció General de Comerç del
Departament de Comerç, Consum i Turisme de la Generalitat.

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: sé que el POEC, com algunes altres coses, no són temes
transcendentals, és un tema purament d’estudi  i d’orientació, com ja es va dir. Jo
suposo que deu ser per això que, en aquest cas, hi ha hagut transparència, a part de la
voluntat, suposo, del regidor que porta el tema a fer transparent les coses que ell porta. I
nosaltres ho agraïm des d’aquí. Aprofito també la intervenció per dir que, evidentment,
al punt anterior el que s’anava a aprovar era el que s’anava a aprovar, però nosaltres,
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com a oposició, hem d’intentar defensar el dret d’expressió. Resulta, i ho reiterarem
cada vegada, que no estem en contra que s’ordeni el debat, però del que sí estem en
contra és que es faci impossible de que una vegada cada dos mesos puguem expressar
les coses que ens diuen els veïns, a més del que nosaltres considerem que s’hagi de dir.
O sigui, no estem en contra de que s’aprovin coses importants, com pot ser allò, però
també tenim, i hem de defensar, el nostre dret d’expressió. Vaig estar a un país que es
diu Cuba, on tenen moltes necessitats i resulta que aquesta gent, donat que saben fer
coses, inventen. I nosaltres també hem d’inventar per poder defensar la nostra llibertat
d’expressió aquí. Inventar significa que quan hi ha un punt, hem d’aprofitar els tres
minuts per parlar del que nosaltres considerem que és important. Per acabar, dir també
que amb aquest punt nosaltres estem satisfets de com s’ha portat el tema, perquè aquí,
estic convençut que qui ordena, mana i diu com s’han de fer les coses deuen ser a
alguns, no pas a tots. I en el tema del POEC, nosaltres el recolzem, i ho fem perquè hi
ha hagut claredat i voluntat d’escoltar.

Tot seguit, pren la paraula el regidor del grup municipal ERC, senyor ANDREU
MONTAÑÉS i exposa: nosaltres teníem interès en què sortís reflectit d’alguna manera
el tema del transport públic, finalment no surt i, per tant, no podem votar a favor.

Acte seguit, pren la paraula el regidor del grup municipal EV, senyor FERRAN
GONTÁN i manifesta: primer, i això és la gràcia de la democràcia, a diferència del meu
company del Partit Socialista, jo crec que era un tema prou important, no crec que el
POEC fos un tema menor. Són qüestions simplement d’apreciació. Feta aquesta prèvia,
agrair-li molt sincerament al senyor regidor de Dinamització Econòmica, tot i sabent la
nostra oposició frontal en aquest model de POEC, que quan va arribar la informació
d’aquestes al·legacions per part de la Generalitat, ens truqués, ens informés i ens
permetés participar. Això s’ha d’agrair, perquè, per sort o per desgràcia, això no és gaire
habitual en aquest Ajuntament, el nivell democràtic és bastant baix. Aleshores,
sincerament, senyor Ferran Jiménez, moltes gràcies, de veritat, seriosament, no m’estic
mofant de ningú. Votarem en contra perquè ja vam votar en contra en el seu moment
perquè nosaltres creiem que és un model de comerç que no va amb aquest poble i, per
tant, ara tampoc podem votar-hi a favor.

A continuació, pren la paraula el regidor de l’àrea de DINAMITZACIÓ ECONÒMICA,
senyor FERRAN JIMÉNEZ i manifesta: és que no he entès...

El regidor senyor MONTAÑÉS diu: no, el tema del transport públic que, al final, no
surt reflectit enlloc, tal com dèiem nosaltres i, per això, no podem votar a favor.

El regidor senyor JIMÉNEZ continua dient: bé, crec que tots han tingut la informació
corresponent al que anem a aprovar avui que és un tràmit més per a l’aprovació
definitiva. L’únic que els hi vull confirmar és que per part del Departament de Comerç,
Turisme i Consum de la Generalitat ja ens han donat el vist-i-plau definitiu a aquest
POEC. I, per tant, en breus dies, rebrem l’aprovació definitiva per part de la Generalitat.
Agraeixo les seves paraules, gràcies.
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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, un vot en contra del regidor del grup
municipal EV, dues abstencions dels regidors del grup municipal ERC, i per tant, amb
el quòrum legal.

6.- ALTERAR LA QUALIFICACIÓ JURÍDICA DEL TERRENY SOBRANT DE
VIA PÚBLICA, SITUAT JUNT A LES PARCEL·LES 155 I 156 DEL POLÍGON 10.-
El senyor SECRETARI dóna lectura de la part dispositiva de la següent proposta
d’ALCALDIA:

ATÈS que aquesta Alcaldia mitjançant Decret núm. 610/2004 de 7 de juny, va resoldre
INSTRUIR expedient per a l’alteració de la qualificació jurídica, del terreny sobrant de
via pública, situat junt a les parcel·les 155 i 156 del polígon 10, que es descriu a
continuació, desafectant-lo del servei públic, per tal de procedir a la seva qualificació
com a bé  patrimonial:

Superfície:  232,00 m2.
Límit Nord:  amb finca de Can Reverter
Límit Sud:    amb finca propietat de la senyora Angelina Volart Agell
Límit Est:     amb vial auxiliar de la Ronda Nord
Límit Oest:   amb el carrer Ronda Nord

ATÈS que  l’expedient va ésser objecte d’exposició pública durant el període comprès
entre els dies 22 de juny i el 15 de juliol de 2004, segons edicte publicat en el Butlletí
Oficial de la Província núm. 148, corresponent al dia 21 de juny de 2004, no havent-se
presentat durant l’esmentat període cap al·legació ni suggeriment.

ATÈS  el que disposa l'article 20 del Reglament del patrimoni dels ens locals, aprovat
pel Decret 336/1988, de 17 d'octubre, en relació amb l'article 204  del  Decret Legislatiu
2/2003 de 28 d’abril pel què s’aprova el Text Refòs de la Lei Municipal i de Règim
Local de Catalunya, atribueixen la competència al Ple municipal, mitjançant l'acord
adoptat amb el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la
corporació.

AQUESTA ALCALDIA, proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents,

ACORDS:

Primer.- ALTERAR LA QUALIFICACIÓ JURÍDICA del terreny sobrant de via pública,
situat junt a les parcel·les 155 i 156 del polígon 10, que es descriu a continuació,
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desafectant-lo del servei públic, per tal de procedir a la seva qualificació com a bé
patrimonial:

Superfície:  232,00 m2.
Límit Nord:  amb finca de Can Reverter
Límit Sud:    amb finca propietat de la senyora Angelina Volart Agell
Límit Est:     amb vial auxiliar de la Ronda Nord
Límit Oest:   amb el carrer Ronda Nord

Segon.- REFLECTIR en l'Inventari general de béns de la Corporació, l'afectació del bé
qualificat de bé de domini públic, com a bé patrimonial

Tercer.- FACULTAR a l’Alcaldia perquè subscrigui els documents que siguin
necessaris per a l'execució dels acords precedents.

La PRESIDÈNCIA obre el torn d’intervencions.

Pren la paraula el regidor del grup municipal EV, senyor FERRAN GONTÁN qui
exposa: aquesta intervenció també serveix pel punt set, perquè és la segona part d’això.
Recordar que aquest terreny sobrant és un antic camí que donava accés al polígon
número 10 i això no hagués passat si la Ronda no s’hagués fet. Considerem que és una
obra errònia que ens provocarà més problemes dels que volen solucionar i això ho
veurem en poc temps.

Finalitzades les intervencions, la PRESIDÈNCIA dóna pas a la votació.

SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per quinze vots a favor dels regidors dels
grups municipals CiU, PSC-PM, ERC, GIPF i PP, una abstenció del regidor del grup
municipal EV, i per tant, amb el quòrum legal.

7.- APROVAR LA VENDA DIRECTA DEL TERRENY SOBRANT DE VIA
PÚBLICA, SITUAT JUNT A LES PARCEL·LES 155 I 156 DEL POLÍGON 10,  AL
SEU VEÍ CONFRONTANT.- El senyor SECRETARI procedeix a donar lectura de la
part dispositiva de la següent proposta d’ALCALDIA:

ATÈS l’expedient tramitat per a l’alteració de la qualificació jurídica, del  terreny
sobrant de via pública, situat junt a les parcel·les 155 i 156 del polígon 10, que es
descriu a continuació, desafectant-lo del servei públic, per tal de procedir a la seva
qualificació com a bé  patrimonial que es sotmet a l’aprovació del Ple en aquesta
mateixa sessió:

Superfície:  232,00 m2.
Límit Nord:  amb finca de Can Reverter
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Límit Sud:    amb finca propietat de la senyora Angelina Volart Agell
Límit Est:     amb vial auxiliar de la Ronda Nord
Límit Oest:   amb el carrer Ronda Nord

El qual va ésser objecte d’exposició pública durant el període comprès entre els dies 22
de juny i el 15 de juliol de 2004, segons edicte publicat en el Butlletí Oficial de la
Província núm. 148, corresponent al dia 21 de juny de 2004, no havent-se presentat
durant l’esmentat període cap al·legació ni suggeriment.

VISTA la compareixença del senyor JOAN REVERTER TORRUELLA, manifestant la
voluntat d’adquirir l’esmentada parcel·la per la quantitat de 11.774,00€, mes IVA.

VIST l’informe de l’arquitecte municipal.

VIST l’informe de secretaria.

DE CONFORMITAT amb el que disposa l’article 199 i següents del Decret legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya i l’article 44.1 del 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el
Reglament del patrimoni dels ens locals.

AQUESTA Alcaldia proposa al  Ple de l’Ajuntament, l’adopció dels següents,

ACORDS:

Primer.- PROCEDIR, en virtut del que disposa l'article 44.1 del Reglament del
patrimoni dels ens locals, aprovat pel Decret 336/1988, de 17 d'octubre, a la venda
directa del terreny sobrant de via pública, situat junt a les parcel·les 155 i 156 del
polígon 10,  de 232,00 m2 de superfície,  al seu veí confrontant senyor JOAN
REVERTER TORRUELLA,  per la quantitat de 11.774,00 €, mes IVA, segons la
valoració efectuada per l’arquitecte municipal.

Segon.- DONAR COMPTE d'aquests acords al Departament de Governació de la
Generalitat de Catalunya abans de la resolució definitiva de l'expedient, per donar
compliment al que disposa l'article 40.1.c) del Reglament (segons la nova redacció que
li dóna l'article 38 del Decret 14/1994, de 14 de juny, pel qual es regulen i s'adeqüen,
d'acord amb la Llei 30/1992, de 26 de novembre, els procediments reglamentaris que
afecten les matèries de règim local), atès que el seu valor no arriba al 25% del
pressupost municipal ordinari.

Tercer.- ANOTAR la venda de la  parcel·la a l'inventari municipal de béns a l'efecte
d'actualitzar-lo, d'acord amb l'article 102 del Reglament, un cop finalitzada la venda.

Quart.- NOTIFICAR aquest acord a les persones interessades i comunicar-los que
disposen del termini d'un mes per manifestar-hi la seva conformitat - en aquest cas
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s'elevarà l'escriptura pública corresponent -, amb el benentès que totes les despeses que
s'originin aniran a càrrec seu.

El senyor PRESIDENT pregunta als senyors regidors si desitgen realitzar alguna
intervenció al respecte.

Pren la paraula el regidor del grup municipal PP, senyor JOSEP BADIA qui manifesta:
a mi m’agradaria saber quin criteri s’ha seguit per cedir aquest terreny al senyor
Reverter.

El regidor de l’àrea d’URBANISME, senyor JOSÉ RAMÍREZ manifesta: precisament,
aquest antic camí és el que donava accés des de Bellavista al polígon 10, ara, amb la
construcció d’aquestes dues rotondes que hi ha al final del carrer Barcelona, ja no té
sentit aquest camí, perquè a través del pont dóna accés precisament al polígon 10. I per
què s’ha adjudicat al senyor Reverter? Doncs, a part de que la Llei ens obliga, perquè
està envoltat de terreny del senyor Reverter, és l’únic que està a prop del camí.

Finalitzades les intervencions, el Senyor PRESIDENT 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, GIPF i PP, una abstenció del regidor del grup
municipal EV, i per tant, amb el quòrum legal.

8.- RATIFICAR  NOMENAMENT VOCAL DEL CONSELL DEL POBLE DE
CORRÓ D'AMUNT.- El senyor SECRETARI llegeix la part dispositiva de la següent
proposta d’ALCALDIA:

ATÈS que el Ple de  l’Ajuntament  en sessió celebrada en data 27 de novembre de 1995,
va aprovar, entre d'altres, els Estatuts que han de regir els Consells del Poble de les
Franqueses del Vallès.

ATÈS que el Ple de l'Ajuntament en sessió celebrada en data 19 de setembre de 1996 va
acordar, entre d'altres, la constitució del Consell del Poble de Corró d'Amunt.

ATÈS que el Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada el dia 25 de setembre de 2003,  va
acordar RATIFICAR EL NOMENAMENT de les persones que tot seguit es relacionen
com a membres del Consell del Poble de Corró d’Amunt:

REPRESENTANTS DE LES ASSOCIACIONS:
- Ma. ANGELS POU AGUÀS
- CONXITA SOLDEVILA BARTOLÍ
- JOSEP MAURI PEY
- DAVID GARRIDO GARCIA
- DOMÈNEC PERICAS COLOMÉ
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REPRESENTANTS DELS VEÏ NS:
- RAFAEL MOYANO COLLADO
- ELISABET VILA VILA”

VIST l’escrit RE núm. 2004/6482 presentat per la senyora EVA TRAVÉ SÁNCHEZ,
secretària de l'ASSOCIACIÓ DE VEÏNS SANT MAMET DE CORRÓ D'AMUNT. en
què  comunica la designació del senyor ANTONI CAMP ARMENGOL, com a
representant d'aquesta Associació en el Consell del Poble de Corró d’Amunt, en
substitució de la senyora Ma ÀNGELS POU AGUAS.

VIST l’escrit  RE núm. 2004/6769 de 7 de juliol, presentat  pel President del Consell del
Poble de Corró d’Amunt.

TENINT EN COMPTE que segons l’apartat e) de l’article 2n, dels Estatuts dels
Consells del Poble, correspon al Ple de l’Ajuntament la ratificació del nomenament dels
representants.

AQUESTA ALCALDIA, proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents,

ACORDS:

Primer.- RATIFICAR EL NOMENAMENT del senyor ANTONI CAMP ARMEGOL, com
a vocal del Consell del Poble de Corró d'Amunt, en representació de l'ASSOCIACIÓ
DE VEÏ NS SANT MAMET DE CORRÓ D'AMUNT.

Segon.- NOTIFICAR aquests acords a les persones interessades.

La PRESIDÈNCIA obre el torn d’intervencions. No produint-se’n cap, la
PRESIDÈNCIA dóna pas a la votació.

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

9.-RESOLDRE AL·LEGACIONS I APROVAR DEFINITIVAMENT L'EXPEDIENT
DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 1/2004.- El senyor SECRETARI dóna lectura de la
part dispositiva de la següent proposta de l’ÀREA D’HISENDA:

ATÈS que el Ple, en sessió plenària celebrada el darrer 30 de juny de 2004, aprovà
l'expedient de modificació de crèdits 1/2004, per concessió de crèdits extraordinaris i
suplements de crèdit.
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ATÈS que l’esmentat acord fou publicat en el Butlletí Oficial de la Província i exposat
al públic, als efectes del que preveu l’article 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de
5 de març, mitjançant el qual s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals (TRLRHL), per un termini de quinze dies hàbils.

ATÈS que durant l’esmentat període s’ha presentat un escrit d’al·legacions per part del
senyor JOSEP PALOMINO AGUILERA, regidor i en qualitat de Portaveu del GRUP
MUNICIPAL SOCIALISTA.

Vist l'informe d'Intervenció.

Vist l’informe de Secretaria.

ATÈS que l’article 169.1 del TRLRHL preveu que el Ple ha de resoldre les al·legacions
presentades en el termini d’un mes, a l’Ajuntament en Ple proposo l'adopció dels
següents

ACORDS:

Primer.- DESESTIMAR les al·legacions presentades pel senyor JOSEP PALOMINO
AGUILERA, regidor i en qualitat de portaveu del GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA, de
conformitat amb els informes emesos.

Segon.- ELEVAR A DEFINITIU  l’acord de modificació de crèdits 1/2004, aprovada pel
Ple de la Corporació en sessió celebrada el darrer 30 de juny de 2004, per concessió
de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit, en cas de no presentar-se mes
reclamacions, un cop finalitzat el període d'exposició al públic.

Tercer.- PUBLICAR el present acord en el Butlletí Oficial de la Província, d’acord amb
el que preveu l’article 169.3 del Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,
un cop s’hagi elevat a definitiu.

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: aprofitar el resquisit legal de l’exposició pública que ens
permet presentar al·legacions en una qüestió que sabem que no tenim res a fer, entre
altres coses, perquè vostès coneixen que els procediments administratius són molt
difícils de poder tirar enrera però també saben que estan vestint el que vostès van fer en
un moment i no tenien diners per poder-ho fer i, ara, ho vesteixen. Vostès saben
perfectament que d’aquesta modificació de crèdit, eren partides previstes al principi del
Pressupost i no les van posar simplement perquè es passaven del cent deu per cent i això
els hagués obligat a un altre tràmit una mica més laboriós i més costós, i sobretot
replantejar algunes de les decisions que havien pres en el seu moment. Nosaltres
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presentem l’al·legació perquè la gent de les Franqueses, almenys, quan parlem de
Pressupostos no només sigui la veu del govern sinó que l’oposició també tingui alguna
cosa a dir al respecte. Recordar que això són tràmits administratius, però que es fan en
aquest moment perquè en el moment just que s’havien de fer no es podien fer de la
forma i manera com corresponia. Simplement és vestir unes decisions que es van
prendre en el seu moment però que no tenien recolzament legal per poder-ho fer.

A continuació, pren la paraula el regidor del grup municipal GIPF, senyor JOSÉ
JOAQUIN GRAU i manifesta: nosaltres votarem en contra d’aquesta proposta, des del
punt de vista de que es refereix a l’aprovació definitiva de l’expedient de la modificació
d’aquest crèdit, el qual ja vam votar-hi en contra a l’anterior Ple i per les raons que ja
vàrem explicar en el seu moment.

Tot seguit, la regidora de l’àrea d’HISENDA, senyora NÚRIA CLAVERIA manifesta:
no gran cosa més, simplement remetre’m a l’informe d’Intervenció, on està
perfectament especificat. I confirmar que la Llei permet al·legacions en uns supòsits que
no es donen en aquest cas. La no acceptació d’aquesta al·legació està perfectament
justificada. No tinc res més a dir.

Finalitzades les intervencions, el Senyor PRESIDENT dóna pas a la votació.

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 i EV, una abstenció del regidor del grup municipal PP, i per tant, amb el
quòrum legal.

10.- PRECS,  PREGUNTES I PROPOSICIONS.- El Senyor PRESIDENT manifesta:
recordar que tenen tres minuts. Fins avui, s’han presentat dos precs. Primer llegirem els
que s’han presentat i després presenteu els que porteu avui.

Intervé el regidor del grup municipal EV, senyor FERRAN GONTÁN dient: senyor
President, segons el ROM, primer s’han de presentar les d’urgència.

El Senyor PRESIDENT diu: les vol presentar per urgència? La vol llegir, senyor
secretari?

El regidor senyor GONTÁN manifesta: una pregunta prèvia. Ara llegeixo, entra dins
dels tres minuts? Ah, llegeix el secretari i jo defenso la urgència.

Pel senyor Secretari es procedeix a donar lectura a la part dispositiva de la següent
proposició signada pel regidor del grup municipal EV, senyor FERRAN GONTÁN:
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“ATÈS que, existeix un conflicte per un camí de servitud, entre els veï ns que viuen a la
masia de Can Pous de Dalt i el senyor Ribera propietari del terreny del costat per on
passa aquest camí,

ATÈS que, en els darrers mesos per part del grup polític municipal d’Els Verds i per
part de l’equip de govern s’han fet esforços per mediar entre les dues parts i poder
arribar a una solució amistosa del conflicte.

ATÈS que, per part del senyor Ribera no hi ha hagut cap interès en arribar a un acord.

ATÈS que, el conflicte es va aguditzar quan el senyor Ribera va intentar tallar el camí
mitjançant la intervenció d’una excavadora sense demanar cap permís en aquest
Ajuntament i la policia local va haver d’intervenir per impedir aquesta acció.

ATÈS que, les darreres setmanes l’actitud del senyor Ribera i algun dels seus familiars
ha canviat de to arribant a llençar pedres contra un gos que duia una veï na de Can
Pous de Dalt lligat i cremant mitjançant herbicides les planetes del jardí d’una de les
cases de Can Pous de Dalt.

ATÈS que, la situació entre les dues parts és cada vegada més crispada i la
responsabilitat de l’Ajuntament és vetllar per la pau social i la bona convivència entre
tots els veï ns del municipi.

El Grup Municipal d’Els Verds proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels acords
següents:

PRIMER.- Instar a l’equip de govern a reiniciar les converses amb les dues parts per
tal d’arribar a una solució amistosa.

SEGON.- Instar al govern municipal d’aquest Ajuntament a informar periòdicament a
tots els grups polítics municipals d’aquest Ajuntament de com es desenvolupen les
converses amb els veï ns per tal d’arribar a una solució amistosa del conflicte.

TERCER.- Instar als serveis tècnics d’aquest Ajuntament a elaborar un informe per tal
d’esbrinar la situació jurídica i de drets d’ús, d’aquest camí.

QUART.- Instar als serveis tècnics d’aquest Ajuntament a donar compte del resultat
d’aquest informe a tots els grups polítics municipals d’aquest Ajuntament

CINQUÈ.- Donar trasllat d’aquesta moció a tots els veï ns de Can Pous de Dalt i al
propietari del terreny del costat el senyor Ribera.”

El senyor PRESIDENT pregunta: la vol defensar senyor GONTAN?
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Pren la paraula el regidor del grup municipal EV, senyor FERRAN GONTÁN qui
manifesta: defenso la urgència. La urgència és perquè la situació és cada vegada més
tensa. Jo sé que s’han fet esforços per part del senyor Ramírez, per part d’ex-membres
d’aquest Consistori, per part d’altres membres d’aquest Consistori, per intentar arribar a
una solució. Sé que és un problema veïnal, que l’Ajuntament no ha de prendre part, però
veient com està la situació aquests últims dies, perquè tot això està passant aquests
últims dies. Fins i tot, va desaparèixer un gos i ja se li imputava al senyor Ribera. Jo
crec que fóra bo intentar de nou reprendre les converses i intentar arribar a un acord
amb aquest senyor que, bàsicament, és el que posa pegues. Sabem que fins i tot ha
canviat d’advocat, perquè aquest li deia que no tenia raó per fer això. Aquest camí,
segons els papers, consta que és un camí de servitud, però sempre hi ha dubte perquè al
cadastre això no consta. Aleshores, el punt tercer que diu instar als serveis tècnics
d’aquest Ajuntament a que quedi constància de com està la situació jurídica i d’ús
d’aquest camí és precisament per això, per evitar aquest conflicte, que quedi clarificat i
que serveixi de defensa a una banda o una altra, perquè sinó poden passar coses més
greus. Això, en principi, no estava ni previst, però arrel del que ha passat en els últims
dies... Per això, la urgència.

Tot seguit, pren la paraula el regidor de l’àrea d’URBANISME, senyor JOSÉ
RAMÍREZ qui manifesta: Gontán i companys, la urgència no és tal i jo t’explicaré
perquè no ho és. Com tu has dit, jo he volgut intervenir directament en les dues parts, he
visitat a una de les senyores, no dic el nom, també al senyor Ribera. Ho he intentat tot,
per activa i per passiva, tu ho saps. Reunió amb un, reunió amb l’altre, informes tècnics,
del cadastre, del registre de la propietat, per saber de primera mà què hi ha allà. Allà no
hi ha res més que un problema entre veïns. Què vol dir això? Un diu que és seu, i té
documents. Tu ho saps. L’altre diu que és un camí veïnal de tota la vida, no és això.
Finalment, jo no donava la raó ni a aquesta persona ni a l’altra, perquè em vull abstenir.
Un jutge és l’únic que pot intervenir en aquest moment, perquè ja no hi ha mediació. I
tu m’has ratificat com estan les coses. Aquí només pot intervenir un jutge, amb la
documentació que portin tots dos. I, per tant, serà un jutge, no l’Alcalde, qui digui de
qui és aquest camí, si és d’ús públic o d’ús privat. És un litigi entre dos propietaris, i
aquí l’Ajuntament no pot intervenir. També s’ha fet conciliació amb el jutge de pau, no
sé si ho saps? Per tant, no és d’urgència, perquè la urgència la tenen ells. A més, hi ha
una altra cosa, a una de les parts jo li vaig dir: “escolti, senyora, hem parlat amb el jutge
de pau, he parlat amb la part contrària, he parlat amb vostè moltes vegades...” i em diu
“és que aquí ha d’intervenir l’Alcalde!”. No, senyora, no és l’Alcalde qui ha d’intervenir
més aquí, no hi ha possibilitat, l’Alcalde no té autoritat per intervenir. Aquí, ha
d’intervenir el jutge, presenti una denúncia. “Això costa calers!”

A continuació, pren la paraula el regidor de l’àrea de CULTURA I EDUCACIÓ, senyor
RAMON COMA qui manifesta: lamento profundament que a vegades els grups que tant
sovint parlen de participació ciutadana i de que tothom pugui opinar, ignorin
olímpicament que qui primer ha intervingut en aquest conflicte ha estat el Consell del
Poble de Llerona, que aquí s’ignora totalment. El Consell del Poble de Llerona ha
mediat en altres conflictes, i en aquest també. El que passa és que, després, hi ha
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persones que no respecten la mediació i van al seu grup polític i no sé què, van dient
això, van dient allò altre. S’ha de respectar quan hi ha un acord de mediació. El que
passa és que ha arribat un moment en què no hi ha manera de resoldre el conflicte i, per
tant, haurà de ser un jutge el que actuï. Però voldria deixar constància, perquè aquí
s’ignora totalment que el primer organisme que hi va intervenir, i ho ha fet altres
vegades, i que li correspon, és el Consell del Poble de Llerona, que va fer, en el seu
moment, la mediació corresponent.

Tot seguit, el regidor senyor GONTÁN diu: primer, demanar disculpes per no incloure
el Consell del Poble. Tingues en compte que això ho he fet una hora i mitja abans de
venir al Ple, per una raó senzilla: primer, no he tingut temps fins avui, i els incidents
greus han passat fa dos dies. Per tant, ha estat un lapsus, i demano disculpes. Sé i sóc
conscient que el Consell del Poble ha intentat mediar, però m’està donant la sensació,
no voldria que això fos així i espero que em rectifiqueu, de que hi ha una predisposició
per una de les bandes. Quan el senyor Ramírez ha dit que no existeix cap document que
digui que el camí és de servitud, és prendre posició per una banda, perquè ell sap, ell ha
vist els papers i me’ls ha ensenyat, conforme posa que aquest camí és de servitud. Una
altra cosa és que no consti al cadastre. Ara bé, i sense voler dramatitzar, jo crec que hi
ha prou urgència, pel que ha passat aquests dos últims dies, si vosaltres creieu que no hi
ha urgència, tant debò no passi res, ja està. Per últim, jo crec que intentar mediar, costi
el que costi, encara que les parts no s’avinguin, no val dir que no.

El Senyor PRESIDENT manifesta: per acabar, jo crec que, com s’ha dit, al ser una
situació jurídica entre dues parts, a l’Ajuntament, en aquest cas, no li pertoca intervenir.
Una vegada dit això, li demano si vol deixar aquest punt sobre la taula o si vol mantenir
la urgència.

El regidor senyor GONTÁN respon: mantinc la urgència.

Finalitzades les intervencions, el Senyor PRESIDENT dóna pas a la votació.

Sotmesa a votació la urgència de la proposició, és rebutjada per dos vots a favor dels
regidors dels grups municipals GIPF i EV, vuit vots en contra dels regidors del grup
municipal CiU, sis abstencions dels regidors dels grups municipals PSC-PMC, ERC i
PP i, per tant, amb el quòrum legal.

Intervé el regidor del grup municipal GIPF, senyor JOSÉ JOAQUIN GRAU i
manifesta: jo també tinc una moció. ... ja m’avisarà quan em quedin trenta segons,
perquè sinó em talleu.

El senyor Secretari llegeix la part dispositiva de la següent proposició signada pel
regidor del grup municipal GIPF, senyor JOSÉ JOAQUIN GRAU:
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“Moció relativa a la concessió del contracte de servei de bar de les pistes de petanca
per part de la Junta de Govern Local de 26 de maig de 2004.

- Atès que la Junta de Govern Local de 26 de Maig de 2004 va adjudicar el
contracte de concessió del servei de bar de les pistes de petanca.

- Atès que aquest contracte va ser sotmès a concurs públic.
- Atès que aquest concurs públic es fonamenta en un plec de clàusules que es

posa a disposició de totes aquelles persones que hi vulguin participar, per tal de
tenir coneixement de tots aquells requisits que es demanen i de tots aquells
factors que són puntuables.

- Atès que aquest plec de clàusules disposa d’un criteri de puntuació clar, que és
el que finalment determina a qui se li ha de concedir el concurs.

- Atès que aquest plec de clàusules ha sigui acceptat prèviament per totes les
parts implicades.

- Atès que el Grup Municipal del GIPF, després d’estudiar aquest expedient i
després de fer les indagacions oportunes, hem detectat greus irregularitats en la
puntuació final i per tant en la concessió d’aquest concurs en perjudici del dret
a la igualtat dels ciutadans segons l’article 14 de la Constitució Espanyola.

El Grup Municipal del GIPF proposa el Ple de l’Ajuntament de Les Franqueses
l’adopció del següent acord:

- Que s’iniciï  l’expedient administratiu que correspongui per tal de declarar la
nul·litat de ple dret de l’acord de la Junta de Govern Local de 26 de Maig de
2004 que va adjudicar el contracte de concessió del servei de bar de les pistes
de petanca segons allò disposat a la Llei 30/92 de règim jurídic de les
administracions públiques i el procediment administratiu comú.”

El senyor PRESIDENT pregunta al senyor GRAU: vol defensar  la proposició ?

Pren la paraula el regidor del grup municipal GIPF, senyor JOSÉ JOAQUIN GRAU qui
manifesta: que quede claro, ante todo, que esta moción la quisimos presentar como
propuesta y el equipo de gobierno no nos la admitió, aduciendo que no era competencia
del Pleno. En el concurso público de adjudicación del servicio de bar de la petanca
concurrieron cinco personas, de las cuales descartaremos a tres por la baja puntuación
obtenida y nos centraremos solamente en dos que las llamaremos A y B, para no dar
ningún nombre en este momento. La persona A obtuvo, según el informe veintidós
puntos y la persona B obtuvo veinte puntos y medio. Una diferencia de tan sólo un
punto y medio entre ambas. Hasta aquí, todo correcto. Pero mirando el expediente,
podemos observar que a la persona A, en el apartado de experiencia en hostelería, en el
cuál saca una puntuación de tres puntos, le puntúan por haber estado un año en un
centro en el cual estuvo once meses. La respuesta que me dio el regidor de Deportes es
que aunque las reglas dicen que se puntúa un año, once meses es casi un año. Sin
embargo, que nadie dude que si tarda un sólo día más en venir a pagar un impuesto, se
le cobrará el correspondiente veinte por ciento de recargo completo y, entonces, dirán
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que para eso, las normas sí que son claras. Además, en este mismo apartado, la persona
A hace constar dos años en un bar familiar, circunstancia que no se acredita a pesar de
atorgarle la concesión. Con lo cual la persona A debería haber obtenido, como máximo,
un punto y medio en lugar de tres. En el apartado de experiencia similar, la persona A
obtiene tres puntos, de los cuales uno y medio le viene del mismo centro anterior, donde
tan sólo estuvo once meses y no el año completo que se necesitaba. Con lo cual, su
puntuación real sería, en todo caso, de un punto y medio. En este mismo apartado, la
persona B obtiene un punto y medio, cuando la puntuación real debería haber sido de
cuatro y medio, ya que le han ignorado la experiencia obtenida durante dos años
completos en un lugar similar. Fíjense si era similar el lugar, que es el mismo lugar
objeto del concurso. La respuesta del regidor de Deportes es que la persona B no era la
titular de dicha concesión, lo cual es cierto, pero no es menos cierto que en las cláusulas
no indica en ningún punto que tenga que ser titular, sólo que tiene que tener la
experiencia. Por todo ello, nuestra conclusión es que la persona A debería haber
obtenido diecinueve puntos o, como mucho, veinte puntos y medio si acreditase su
experiencia en un bar, y la persona B debería haber obtenido veintitrés puntos y medio
y, por tanto, haber sido la ganadora de dicho concurso. Por ello, solicitamos que se
inicie el expediente correspondiente en nuestra propuesta ya que existen evidentes
indicios de irregularidades. También quiero dejar bien claro que el hecho de que la
persona A sea afín al equipo de Convergència i Unió y que haya figurado en sus listas
electorales, a nosotros nos parece una simple coincidencia, ¿no?

Tot seguit,  pren la paraula el regidor de l’àrea d’ESPORTS, senyor JOSEP MARIA
DIA i manifesta: li llegiré la resposta que rebrà per escrit, tal com es va dir a la
Comissió informativa.

Intervé el regidor senyor GRAU dient: si se me tiene que dar una respuesta, yo
considero que la respuesta ha de ir dirigida a mi y, luego, en todo caso, si se quiere
hacer pública, que se haga pública, no tengo ningún inconveniente. Pero creo que no
debo enterarme públicamente, es decir, al mismo tiempo que todo el mundo.

El Senyor PRESIDENT diu: molt bé, doncs votarem la urgència.

El regidor senyor GRAU diu: me lo he pensado mejor y lo que quiero hacer es retirar la
moción.

El Senyor PRESIDENT pregunta: ¿la quiere retirar?

El regidor senyor GRAU respon: quiero retirar la moción porque si el motivo que se me
dio en la Comisión informativa fue que no era competencia del Pleno y, sin embargo,
hoy, en el Pleno, sí se ha aceptado el poder tratar el tema, supongo que no tendrá que
haber ningún inconveniente para poderla entrar como propuesta de acuerdo para el
próximo Pleno de septiembre.

El Senyor PRESIDENT diu: hoy entra como moción.
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El regidor senyor GRAU diu: la retiro y la presentaré como propuesta de acuerdo en
septiembre.

Pel senyor Secretari es procedeix a donar lectura de la part dispositiva de l’escrit
presentat en data 22 de juliol actual, RE núm. 2004/7350, signat per:

“Josep Palomino Aguilera, regidor i portaveu del GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA  a
aquest Ajuntament, en nom propi i en representació del grup municipal socialista,
domiciliat a la plaça de can Prat número 10, amb DNI 37785121P, respectuosament:

EXPOSO

Les aigües residuals de l’edifici i les vivendes de l’estació de RENFE de Corró d’Avall
no estan connectades a la xarxa de clavegueram públic, periòdicament ha de venir una
cuba a buidar la fossa sèptica on van a parar aquests residus generats.
Aquesta situació al centre de Corró d’Avall és una flagrant il·legalitat, ja que vulnera
el més mínim principi higiènic i de salubritat pública, pel qual aquest Ajuntament i els
seus representants públics estan obligats a vetllar.
Per tant:

PROPOSO la següent proposta d’acord:

Que aquest Ajuntament insti a l’empresa RENFE a prendre les mesures convenients per
tal de posar fi a aquesta situació anòmala, i connectar de manera definitiva aquestes
vivendes i l’estació a la xarxa de clavegueram públic.”

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 qui exposa: jo crec que això es defensa sol. La veritat és que quan
nosaltres ens vam assabentar que l’estació de Corró d’Avall no estava connectada al
clavegueram públic i que, a més, em sembla que hi ha quatre famílies que també viuen
allà i que cada “x” temps s’ha d’anar a buidar una fossa sèptica, doncs, ens vam veure
en la necessitat de portar-ho al Ple. Moltes vegades no cal fer grans propostes on no hi
ha  possibilitat de que l’Ajuntament ho pugui fer complir. Recordo que l’altre dia es va
demanar des de la Comissió de Govern que es ratifiqués un acord en el sentit de que els
trens paressin a Llerona, això és bastant difícil, entre d’altres coses, perquè
l’Ajuntament pot pronunciar-se en aquest sentit, però difícilment la decisió està a les
seves mans. Aquí, la decisió està a les mans de l’Ajuntament, és més, l’Ajuntament té
obligació de que això estigui en condicions i resulta que hi ha una situació de total i
absolut abandonament en aquest sentit i nosaltres demanem que l’Ajuntament prengui la
decisió de que RENFE connectés el clavegueram públic.
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Acte seguit, pren la paraula el regidor de l’àrea d’OBRES, SERVEIS I MEDI
AMBIENT, senyor FRANCESC COLOMÉ i manifesta: en aquest aspecte, tots els
habitatges que hi ha allà són de gent treballadora o ex-treballadora de RENFE i és una
situació que, francament, dura trenta o quaranta anys, des de que es van construir les
cases. Però també val a dir que des de l’Ajuntament, nosaltres vam instar a RENFE
perquè connectés aquests habitatges a la xarxa de clavegueram públic i això ho vam fer
quan es va construir el col·lector de la Pelleria. Aquesta connexió a la xarxa de
clavegueram públic o col·lector sempre ha d’anar a càrrec de privat. Aleshores, ha de
ser RENFE el que veritablement connecti totes les connexions de clavegueram privat de
tota la seva zona a les del col·lector públic. Nosaltres l’únic que podem fer és anar
insistint i enviar requeriments. L’últim que vam fer és que nosaltres mateixos vam
parlar amb l’empresa que va construir el col·lector pluvial perquè els hi passés a
RENFE un pressupost del que els hi costaria connectar a la xarxa de clavegueram
públic, els hi vam fer la feina. El cost d’aquest col·lector, d’haver de travessar cap a
l’altra vorera de la carretera de Ribes i demanar permís a la Generalitat, RENFE no el
va acceptar. Només ens queda tornar a insistir en aquest aspecte. Per la meva part, jo
faré els possibles i enviaré una nova carta a RENFE perquè subsanin aquesta situació.

El regidor senyor PALOMINO diu: precisament, el que volem és que l’Ajuntament
insisteixi, denunciï públicament això que acabes de dir i que RENFE ho compleixi. És
que l’Ajuntament té l’obligació de garantir la salubritat, perquè no són només els quatre
habitatges que hi ha allà, és la pròpia estació amb els seus usuaris i l’augment d’usuaris
que nosaltres volem, perquè precisament estem demanant que la línia es reforci. En una
situació com la que hi ha ara, de la que s’està parlant molt, que si el desdoblament, la
doble via i de no sé què, em sembla que és un bon moment perquè l’Ajuntament
insisteixi a RENFE i que els mitjans de comunicació es facin ressò d’aquesta situació
lamentable.

Finalitzades les intervencions, el Senyor PRESIDENT dóna pas a la lectura del següent
prec.

Intervé el regidor senyor PALOMINO dient: no és un prec, és una proposta de
resolució!

El Senyor PRESIDENT diu: el passem com a prec.

El regidor senyor PALOMINO pregunta: què vols dir amb que ho passeu com a prec?
És una proposta de resolució. Aquí posa: “PROPOSO la següent proposta d’acord...”  i
s’ha acceptat així.

El Senyor PRESIDENT manifesta: li repeteixo, avui passa com a prec.

Intervé el regidor del grup municipal GIPF, senyor JOSÉ JOAQUIN GRAU i
manifesta: a la Comissió Informativa va passar com a proposta. Va passar aquesta i
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l’altra. La que no va passar va ser la meva, però varen passar dues propostes d’acord.
No sé si és que estàveu massa neguitosos aquell dia, però aquesta i l’altra que ve
després va passar com a proposta d’acord.

El Senyor PRESIDENT insisteix: es va passar com a prec. Es va acceptar com a prec.

El regidor senyor PALOMINO exclama: però si posa “proposicions”!

El Senyor PRESIDENT diu: llegim el següent?

El regidor senyor PALOMINO exclama: és impressionant! Però és que aquí ja no
podem col·laborar en res? Però, escolti, si el “tanto” se’l marcaran vostès. Si ens és
igual. És increïble.

Pel senyor Secretari es procedeix a donar lectura de la part dispositiva del següent escrit
presentat en data 22 de juliol actual, RE núm. 2004/7351, signat per:

“Josep Palomino Aguilera, regidor i portaveu del GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA  a
aquest Ajuntament, en nom propi i en representació del grup municipal socialista,
domiciliat a la plaça de can Prat número 10, amb DNI 37785121P, respectuosament:

EXPOSO

Que en la cruï lla dels carrers Barcelona i Girona i la plaça d’Espanya d’aquest
municipi es troba la cabina de venda de cupons de l’ONCE al costat d’un contenidor
d’escombraries i de la cabina de Telefònica. Aquesta ubicació dels tres elements
provoca un seguit de molèsties tant a l’expenedor de loteria, als usuaris de la cabina,
així com als vianants que transiten per aquella zona. Aquestes molèsties són el fet que
el venedor de loteria ha de patir una situació insalubre per la proximitat de les
escombraries, igual com els usuaris del telèfon públic i els compradors de loteria, a
més el pas de vianants per aquest punt és excessivament estret, ja que l’accés a la
vivenda contigua també produeix una retallada de l’amplada de la vorera. Tot això es
pot comprovar a les quatre fotografies adjuntades.

Aquesta demanda ja ha estat adreçada al regidor competent en la matèria, sense rebre
cap resposta convincent  per la seva part, per tant:

PROPOSO la següent proposta d’acord:

El trasllat d’aquests tres elements a una nova ubicació més adient dins la mateixa zona,
i tenint en compte els interessos de les parts afectades, el més aviat possible.”

El senyor PRESIDENT pregunta: vol defensar-la?
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Pren la paraula el regidor del grup municipal PSC-PM, senyor JOSÉ ANTONIO
PALOMINO i diu: evidentment!

Intervé el regidor del grup municipal ERC, senyor ANDREU MONTAÑÉS i pregunta:
defensar el prec?

El regidor senyor PALOMINO exposa: és una proposta d’acord que, després, el senyor
Alcalde en funcions ho convertirà en prec. És una proposta d’acord amb un profund
sentiment polític, amb una cosa que transformarà el món. I suposo que és per això pel
que no es pot votar, perquè ho presentem des de l’oposició. Aquí, simplement, al final,
no haurem de parlar al Ple, haurem de parlar de cara a la gent. Resulta que estem
proposant, o sigui, estem posant els nostres ulls i estem posant el que la gent ens explica
com a regidors d’aquest Ajuntament, i es produeix una situació d’entaponament, una
situació que es pot solucionar molt fàcilment. Després d’haver-ho comentat amb el
regidor de Via Pública, no s’ha solucionat. I després d’això, ho hem presentat com a
proposta d’acord dintre del Ple, com està previst, senyor secretari de l’Ajuntament de
les Franqueses. Li recordo que vostè és el secretari de l’Ajuntament de les Franqueses i
ha de dir algunes coses, perquè nosaltres no sabem més o menys de lleis, ens podem
informar, però vostè si que ens pot dir si això és un prec o és una proposta d’acord.
Simplement, demanem que es faci la vida de la gent més fàcil. En aquest cas, a una
cruïlla de Bellavista on resulta que un noi cec que ven cupons i que, per desgràcia,
tampoc té olfacte i aguanta gràcies a això, està venent cupons en una situació total i
absolutament insalubre perquè hi ha el contenidor d’escombraries i, a més, hi ha la
cabina telefònica. Simplement proposem que es miri la forma de traslladar-ho,
demanem que aquest Ajuntament que no ha vist aquesta situació, perquè això no costa
molts diners, prengui aquesta decisió. Em sembla que és absolutament competent.

Tot seguit, pren la paraula el regidor de l’àrea d’OBRES, SERVEIS I MEDI
AMBIENT, senyor FRANCESC COLOMÉ qui manifesta: li explico. Tot es centra en
base al venedor de cupons de l’ONCE que és el més afectat en aquest aspecte. Estem
entenent que aquesta és una concessió que fa l’Ajuntament a l’ONCE i, aleshores, és
l’ONCE la que ens ha de sol·licitar a nosaltres canviar el lloc d’expedició dels bitllets
del cec i, evidentment, ha d’anar a càrrec de l’ONCE. Igual com quan particular té al
davant un arbre i l’ha de traslladar, evidentment, ha de demanar el seu permís municipal
i se li traslladarà l’arbre. A partir d’aquí, és tant senzill com això, que l’ONCE que és
qui té la competència en això, ens demani el canvi i efectivament el farem, evidentment
pagant l’impost que correspon a això, com tots els ciutadans de les Franqueses. Pel que
fa al contenidor d’escombraries, recordar-vos que a partir de l’u de gener de l’any que
ve, hi haurà un nou sistema de recollida d’escombraries i, evidentment, una nova
situació dels contenidors.

El regidor senyor PALOMINO replica: o sigui, per a l’Ajuntament de les Franqueses,
això ho ha de demanar l’ONCE. Quan resulta que estem veient que simplement es tracta
de fer les gestions oportunes, jo no estic dient que pagui, estem parlant de pagar. Estem
parlant simplement d’una situació insalubre de treball, com la de l’estació, i demanem
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que es prenguin “cartas en el asunto”. Només això. El que sí que podria fer, sense fer
massa enrenou, és moure el contenidor d’escombraries a un altre lloc, mentre l’ONCE
demani el trasllat o s’insti a l’ONCE a fer-ho. Estem dient, simplement, fer la vida més
fàcil a la gent.

Tot seguit, el Senyor PRESIDENT manifesta: senyor Palomino, ho estudiarem. El
senyor Colomé li ha dit respecte el tema del contenidor. I el tema de l’ONCE, ho
estudiarem.

Intervé el regidor senyor PALOMINO dient: i tampoc es vota.

El Senyor PRESIDENT continua dient: no es vota perquè és un prec. I li vull recordar
que el prec és una proposta d’actuació dirigida a alguns òrgans del govern municipal.
Els precs formulats en el Ple podran ésser debatuts, que és el que estem fent.

Finalitzades les intervencions, el Senyor PRESIDENT 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.

Intervé el regidor del grup municipal GIPF, senyor JOSÉ JOAQUIN GRAU i
manifesta: els precs, amb els dos que ha fet el PSC, suposo que ja han acabat?

El regidor del grup municipal PSC-PM, senyor JOSÉ ANTONIO PALOMINO diu:
nosaltres ho presentàvem per escrit. ...

El Senyor PRESIDENT manifesta: els que s’han entrat per registre, sí.

El regidor senyor GRAU diu: que consti que van ser propostes d’acord. I perquè ho
digui jo, tela. M’entens, o no?

Inicia el torn el regidor del grup municipal PSC-PM, senyor JOSÉ ANTONIO
PALOMINO qui passa a formular els següents precs:

Primer.- Al carrer Migdia, allà on passava la via, s’ha convertit en un lloc on, per
desgràcia, està absolutament ple de cagades de gos. I una altra cosa són els testos que hi
havia a la carretera, resulta que s’han posat a la vorera, una vorera que és estretíssima i,
per tant, hi ha problemes perquè la gent hi passi. Això són coses que la gent ens ha
explicat i que, a més, si no són ells els que les treuen, allà mai passa ningú a fer res. Jo
no dic que es treguin o no es treguin, el que dic és que es faci alguna cosa. Ja sé que la
gent és maleducada i no sé què, però jo encara no he vist cap campanya de
sensibilització envers això. I segur que hi ha un col·lecció important de gossos en aquest
poble.

Segon.- Davant de Can Gallina, allà on està el solar que hi ha un rètol que diu l’hem
cedit a la Generalitat perquè faci pisos de protecció oficial, demano que es tingui cura,



Ple 29 07 04 – pàg. 32

que es tanqui  el solar per la part de dalt, perquè hi ha una pendent molt pronunciada.
Això són paraules de persones que ens han vingut a veure per dir-nos que allà hi ha un
perill potencial. Estic segur que ho tindran en compte.

Tot seguit, el regidor senyor PALOMINO formula la següent pregunta:

Primera.- L’altre dia se li va prorrogar el contracte al senyor Medrano i voldríem saber
per quina quantitat. El senyor Medrano és l’antic secretari d’aquest Ajuntament.

El regidor senyor PALOMINO continua formulant els següents precs:

Tercer.- Respecte la Festa de Primavera del Ressò, hem vist amb estranyesa que aquest
any no s’ha fet. Hi ha hagut una carta pública explicant el perquè no s’ha fet i nosaltres
voldríem simplement que des de Cultura s’intentés animar a aquestes persones que hi
estaven treballant, perquè continuïn treballant perquè és una festa que el barri troba a
faltar. No acusem a ningú.

Quart.- En aquests moments, volem posar de manifest que l’arbrat i les zones verdes del
nostre municipi estan en un estat d’abandonament bastant important i possiblement, si
fa una gran ventada, veurem quantitat d’arbres que per no haver-se podat es trencaran
tots, perquè encara no són massa sòlids. Però, evidentment, s’està treballant amb el
Pressupost de l’any 2000, quan resulta que estem al 2004 i hi ha un quaranta per cent
més que conrear. Aquestes són les inversions d’aquest Ajuntament.

El regidor senyor PALOMINO continua formulant la següent pregunta:

Segona.- Quina és la situació del senyor Torné? No ja física, sinó aquí, perquè
casualment, l’altre dia, se’ns deia que qui havia posat les coses del Ple era el senyor Dia
i, després, vam veure amb sorpresa que els documents estaven signats pel senyor Torné
però que no es troba aquí.

El regidor senyor PALOMINO formula els següents precs:

Cinquè.- Sobre el tema de les pancartes de Llerona, dir que m’he posat en contacte amb
la Diputació de Barcelona i aquesta li va dir al senyor Torné que el tema de la rotonda
ho demanés a Xarxa Barcelona, si ho considerava una prioritat. O sigui, aquestes
pancartes, en aquest moment, són demagògia. Perquè si s’haguessin posat com calia,
possiblement estarien en fase de poder-ho tirar endavant.

El Senyor PRESIDENT manifesta: vagi acabant, senyor Palomino.

El regidor senyor PALOMINO continua formulant el següent prec:
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Sisè.-  Que ha passat amb la tirada de l’últim Butlletí Municipal, ja que cap dels
regidors que estem aquí ens sembla que no ho hem rebut a casa. I això potser és perquè
la tirada és més minsa.

Intervé la regidora del grup municipal ERC, senyora GEMMA BISBAL i manifesta:
són cinc minuts per grup. Tres minuts per regidor, i pel grup són cinc minuts. I això ho
posa al ROM, si us plau, mireu-vos-ho.

El regidor del grup municipal EV, senyor FERRAN GONTÁN pregunta: són cinc
minuts, o no?

La regidora senyora BISBAL exclama: aquesta cadira porta mala astrugància!

El regidor senyor GONTÁN diu: de veritat, amb el que va passar fa dos Plens, veient
que el Ple del mes passat va ser plàcid, relaxat, pensàvem que la cosa canviava, com a
mínim, mentre l’ombra no hi fos, però vist que l’ombra segueix fent ombra. Potser
tornarà a tenir vigència certa pintada que va aparèixer davant de Can Ganduxer, potser.
En fi, anirem a les preguntes que no es contestaran, perquè a mi se’m deuen dues
respostes des del mes de gener, senyor Ramírez, senyor Colomé, em deuen resposta.
Formula les següents preguntes:

Primera.- Torno a preguntar el que vaig preguntar al Ple del mes passat o de fa dos
mesos. Per què no s’ha solucionat el problema de l’aparcament del carrer Orient de
Bellavista?

Segona.- Voldria saber quina activitat es fa a la nau número 10 de les antigues casernes
militars i per què se li ha cedit al senyor Luciano Maggiorotto.

Tercera.- Després de les pancartes de la rotonda de Llerona, suposo que ja està oberta la
veda per les pancartes. Ho dic perquè com amb la Ronda, s’arrancaven, es trencaven i
passava de tot. Ara, ja deu estar oberta, no hi havia normativa per penjar-ne i per això,
no es podien penjar. Si ara es pengen, suposo que ja deu estar oberta la veda. Insisteixo,
estava prohibit penjar pancartes. Tinc per escrit que està prohibit penjar pancartes.

Quarta.- Fins aquest penúltim Butlletí Municipal, apareixia la foto de tots els regidors
que escrivíem un article. Per què, en aquest últim, no hi apareixen? Vull una resposta
política, perquè sé que resposta tècnica per no aparèixer les fotos no n’hi ha. En tot cas,
si és per tema d’aprofitament d’espai, que se’n redueixi la foto del senyor Alcalde que
gasta molt poc espai escrivint i té molta fulla en blanc.

Intervé el regidor del grup municipal PSC-PM, senyor ESTEVE RIBALTA i pregunta:
jo tinc dos minuts, o no? Passa a formular els següents precs:

Primer.- Adreçat al regidor de Medi Ambient. Que els tècnics considerin una figuera
que hi ha a Can Masses a Llerona, bé, la ...00figuera no és que sigui un arbre molt
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reconegut, com les alzines que tenim catalogades, els roures, etc., però em sembla que
és una figuera bastant interessant perquè els tècnics se la mirin i tinguin en compte si
mereix ser catalogada. Potser des de l’exterior, com que hi ha tanca, no es veu tant gran
però des de l’interior té una soca que fa bastants metres i em sembla que potser digne de
ser considerada com a arbre del municipi, i ser catalogada.

Segon.- Molts corredors que corren pel Pla de Llerona m’han dit que el camí està ple de
pedres d’un volum considerable i això interfereix molt a aquest esport. Si es podria
netejar d’alguna manera, passar alguna màquina o el que sigui. És una demanda que
m’han fet dos o tres corredors professionals o semi-professionals que els perjudica
bastant.

Tot seguit, pren la paraula el regidor del grup municipal ERC, senyor ANDREU
MONTAÑÉS qui formula la següent pregunta:

Primera.- Per aquí ha sortit una qüestió del senyor Medrano. Jo sí tinc informació, el
sou són aproximadament trenta euros per hora, amb vint i tantes hores al mes, uns
quatre mil d’aquí a final d’any. El que és més interessant és el tema de quina assessoria
fa, de quin tema treballa que no pugui treballar el secretari, i no hauríem de pagar
aquests diners. M’agradaria que m’ho contestessin.

Acte seguit, el regidor senyor MONTAÑÉS formula el següent prec:

Primer.- Jo m’adreçaria realment a aquells que pensen que estan en un govern
mínimament democràtic, que s’ho facin mirar. Tornem a estar, bé, com sempre. Però
altre cop quan no es deixen presentar mocions, propostes d’acord. Això ja ho hem
viscut i ho hem viscut en aquells moments en què s’havia d’imposar uns criteris per tirar
endavant un model de poble. Ara, tornem a estar al mateix lloc. Jo no sé si és debilitat o
resulta que s’han d’amagar coses molt importants. Jo penso que us ho hauríeu de
pensar. Tornem a estar a allà mateix, tancats, tancant files a l’entorn no sé si de l’ombra
o de qui, però amb uns plantejaments absolutament antidemocràtics i el que és pitjor,
que estem aguantant des de fa un any, esteu intentant provocar, suposo, crispació.
Perquè, aleshores, tindreu excusa per dir “és que aquests criden i fixa-t’hi com són”. I
no és just, perquè sou vosaltres els que no compliu amb el que s’ha de complir. Em
sembla que no és just. Aquests que us autodefiniu com a demòcrates, o teniu molt poc
pes dintre d’aquest govern o encara funciona no sé si l’autoritarisme o què, però
realment dóna una imatge de penositat absoluta, molt gran.

A continuació, pren la paraula el regidor del grup municipal GIPF, senyor JOSÉ
JOAQUIN GRAU qui manifesta: volviendo al hilo de la moción que hemos presentado
antes, quisiera hacer tres preguntas al regidor de Deportes:

Primera.- ¿Por qué no se pidió acreditación en todo aquello que puntuó en el concurso
público de la concesión del bar de petanca a la persona a la cual se le adjudicó?
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Segona.- ¿Por qué no se puntuaron los dos años de experiencia acreditados por la
persona a la cual no se le llegó a adjudicar?

Tercera.- ¿Por qué se puntuaron, a la persona que se le adjudicó el bar de la petanca,
once meses como si hubiera completado un año entero?

Tot seguit, el regidor senyor GRAU formula el següent prec:

Primer.- Para finalizar, a nivel de ruego, desearos a todos unas felices vacaciones de
verano y que, si pudiera ser, en esos momentos a lo mejor de relax, algunos regidores o
políticos de este Ayuntamiento, creo que deberíais  recapacitar, reflexionar y pensar si
sois, somos o no somos capaces de preservar los derechos fundamentales de las
personas, en este caso, de nuestro municipio. Y si es así, continuar con fuerza hacia
delante, como, evidentemente, pensamos hacer nosotros. Y si no es así, tal vez, y lo
digo de buen rollo, creo que de una manera bastante amable, tal vez sería bueno por
vosotros mismos, por aquella persona que no se sienta capaz de preservar y defender los
derechos de los demás para los cuales estamos aquí, tal vez sería bueno que recapacitase
y pensase quizá en la posibilidad de dimitir de su cargo de forma que pudiese ser
honesto consigo mismo y con los demás.

Tot seguit, pren la paraula el regidor del grup municipal PP, senyor JOSEP BADIA qui
formula els següents precs:

Primer.- Al carrer Sant Josep núm. 55 de Corró d’Avall, hi ha una entrada d’una plaça
que està plena d’aparcaments. La plaça està brutíssima, hi ha rates, i els veïns es
queixen i diuen que l’Ajuntament no fa res.

Segon.- Al final del carrer Eivissa del barri Bellavista, que el carrer està tallat, hi ha un
contenidor. Resulta que, hi ha vegades, com que hi ha cotxes, el camió no entra al carrer
i se’n va.

Tercer.- A la plaça del barri de Bellavista, hi ha la parada de l’autobús. M’agradaria que
es mirés una miqueta perquè sempre està ple de cotxes i quan arriba l’autobús, es planta
allà al mig i  no hi ha la policia mai

Quart.- Respecte la moció que ha presentat el grup del GIPF, m’agradaria rebre un
informe per saber quin criteri ha seguit l’Ajuntament o els tècnics, per donar la
concessió a la persona que li han donat. Ho voldria per escrit. Si ho han fet els tècnics,
si ho ha fet l’Ajuntament, quin criteri han seguit, els punts que han donat.

A continuació, el regidor de l’àrea d’URBANISME, senyor JOSÉ RAMÍREZ respon al
segon prec formulat pel regidor del grup municipal PSC-PM, senyor JOSÉ ANTONIO
PALOMINO, relatiu al solar que hi ha davant de Can Gallina. Precisament, la setmana
passada es van prendre totes les mesures possibles i ja s’han donat les ordres oportunes
perquè es repari això. Ja fa una setmana o deu dies que es vam adonar d’això.
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El regidor senyor RAMÍREZ contesta al cinquè prec formulat pel regidor del grup
municipal PSC-PM, senyor JOSÉ ANTONIO PALOMINO, referent a la rotonda de
Llerona. D’aquestes visites de l’Alcalde que has esmentat precisament, a les dues
últimes el vaig acompanyar jo i he de dir-te que, en cap moment, ens van dir el que tu
acabes de dir. La primera vegada, no hi havia terreny. Gràcies a la col·laboració dels
propietaris, vam disposar de terreny, que el vam oferir a la Diputació de Barcelona en
una segona i última visita. En aquesta última visita, recordo que ens van prometre que
començarien a fer el projecte de la rotonda, que no hi havia diners però que farien el
possible per incloure aquesta partida al proper pressupost de Carreteres de la Diputació.
Jo hi era i, en cap moment, van dir el que tu has dit. L’Ajuntament ha demanat en
reiterades ocasions aquesta rotonda. Tu saps que la Diputació expropia els terrenys i,
després, executa però no han volgut expropiar i han passat la “patata calenta” a
l’Ajuntament! Ja s’espavilaran! Ens van dir: “quan disposeu dels  terrenys,  en
parlarem”. I nosaltres hem cedit aquests terrenys a la Diputació. Ah, Déu meu, no hi ha
diners!

Tot seguit, el regidor de l’àrea d’OBRES, SERVEIS I MEDI AMBIENT, senyor
FRANCESC COLOMÉ respon als precs primer i quart formulats pel regidor del grup
municipal PSC-PM, senyor JOSÉ ANTONIO PALOMINO. En aquests moments, estem
en un moment crucial en tot el tema de manteniments i neteja viària, en el sentit de que
tenim en marxa els dos processos de concursos, primer, per la neteja viària i pel servei
de recollida d’escombraries, amb l’orgànica inclosa, i l’altra, el contracte de
manteniment de totes les zones verdes del municipi. Evidentment, hem crescut més
d’un quaranta per cent en zones verdes. En aquests moments, el manteniment de les
zones verdes que estan dintre dels Plans Parcials hauria de correspondre a les empreses
constructores, ja que tenen un any de vigència, i la veritat és que és absolutament
deficient. A un ciutadà no li pots dir que aquesta zona verda l’ha de mantenir una
empresa constructora, quan la gent, evidentment, ja l’utilitza. I un exemple clar és la
plaça que hi ha al darrera de la plaça de l’Ajuntament, on el manteniment no el fa
l’Ajuntament i estem farts d’enviar cartes a l’empresa constructora perquè faci, dintre
del primer any, el manteniment com Déu mana. De moment, li tenim retinguda la
fiança, són molts milions de pessetes. Ara bé, amb el nou concurs, intentarem posar-hi
molts més mitjans i molts més diners, evidentment, esperem, i tenim aquesta idea tot
l’equip de govern, que els propers dos-tres anys siguem absolutament forts en el tema
del manteniment. Amb això contesto una mica diverses qüestions que s’han anat
Plantejant .

El regidor senyor COLOMÉ contesta al primer prec formulat pel regidor del grup
municipal PSC-PM, senyor ESTEVE RIBALTA, relatiu a la figuera de Can Masses.
Evidentment, ho diré als meus tècnics. Hi ha unes característiques que les persones que
ens van fer l’estudi dels arbres catalogats, havien de tenir uns certs requisits. Ho
mirarem.
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El regidor senyor COLOMÉ respon al segon prec formulat pel regidor del grup
municipal PSC-PM, senyor ESTEVE RIBALTA, relatiu al Pla de Llerona. Dir-vos que
hi ha un projecte de remodelació de tot el marge dret del riu Congost i que tenim
finançament per fer-ho. Aquest problema, evidentment, és circumstancial en aquests
moments. Allò quedarà com un lloc per córrer com Déu mana, per anar en bicicleta i per
passejar.

El regidor senyor COLOMÉ respon al primer prec formulat pel regidor del grup
municipal PP, senyor JOSEP BADIA, referent al carrer Sant Josep, núm. 55. M’estàs
parlant d’un solar privat, per tant, el manteniment ha de ser privat. És un solar d’un
constructor que va fer tot l’edifici. És una illa tancada, hi ha molts problemes amb els
veïns, l’estat és de deixadesa perquè hi ha herbes altes. Ara bé, és un problema entre
privats, perquè el solar és d’un privat.

El regidor senyor COLOMÉ contesta al segon prec formulat pel regidor del grup
municipal PP, senyor JOSEP BADIA, relatiu al contenidor d’escombraries del carrer
Eivissa. Em van venir a veure els veïns, hem col·locat un rètol de prohibit aparcar a tota
la zona i, a més, amb un rètol de la grua. Contra l’incivisme de la gent, de vegades, és
molt difícil lluitar i, a més, contra veïns propis que aparquen allà i, després, venen a
queixar-se. Tot i així, seguirem. L’única solució que ens queda és enviar-hi a la policia i
començar a fotre multes com desesperats a unes certes hores.

El regidor senyor COLOMÉ manifesta: Si tinc temps, respostes d’anteriors Plens al
senyor Palomino. En el tema del Mas Colomer, hi ha hagut un temps en què a les cinc
de la tarda sí que hi havia rec. Pel que fa a la freqüència d’aquest rec, venia motivat
perquè l’herba havia de germinar, ara, en aquests moments, ja no hauria de ser així i, per
tant, el que s’hauria de fer seria tallar el rec. Pel que fa a les porqueries de la riera
Carbonell, com molt bé pot comprovar s’han tret. Pel que fa a la recollida de mobles
vells, no es fa el dimarts sinó el dimecres i des de l’any 2002 s’han fet vuit campanyes
informatives. Tornem a xocar una mica amb l’incivisme de la gent. Amb el nou
concurs, enlloc d’una vegada a la setmana, hi hauran dues recollides de trastos vells,
entre altres coses. Pel que fa als gots reciclats, n’hem parlat amb els companys,
evidentment, i intentarem aplicar-ho mica en mica a les festes. El Consell Comarcal ens
lloga gots reciclats a 0,13 € la meitat i l’altre és comprar-los i carregar-ho a les begudes,
és un tema del que en properes sessions anirem parlant i intentarem implantar. Pel que
fa a Can Bruguera de Corró d’Amunt on deia que hi havia una tala exagerada d’arbres,
té un pla tècnic de gestió i millora forestal, aprovat per la Generalitat de Catalunya a
l’any 2001, amb vigència per deu anys, que inclou totes les activitats que es duran a
terme a la finca al llarg d’aquest temps. En el moment en què la Generalitat ens
comunicà l’aprovació del pla, s’envià un escrit comunicant el desacord de l’Ajuntament
respecte dos camins que el propietari havia inclòs com a particulars seus i que eren de
domini públic, els quals, fins i tot, va tancar però que l’Ajuntament els va obrir. Sobre la
gestió de boscos, senzillament recordar-vos que la competència és de la Generalitat, no
és municipal. Pel que fa a la pregunta del mes de gener, refresca-me-la.
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Intervé el regidor del grup municipal EV, senyor FERRAN GONTÁN dient: la pregunta
era ben concreta: arguments per a la tala indiscriminada d’arbres a la ciutat, al nucli
urbà, per entendre’ns. I vull que consti en acta que per tercera vegada consecutiva, el
senyor Ramírez no em contesta a una pregunta del mes de gener.

El regidor senyor COLOMÉ diu: em sembla que ja l’hi havia contestat. En cap moment
hi ha hagut  una tala indiscriminada d’arbres.

Acte seguit, el regidor de l’Àrea de CULTURA I EDUCACIÓ, senyor RAMON
COMA respon al tercer prec formulat pel regidor del grup municipal PSC-PM, senyor
JOSÉ ANTONIO PALOMINO, relatiu a la Festa de Primavera de l’Associació  Ressò.
En principi, nosaltres intentarem continuar col·laborant amb ells i esperem que es pugui
tirar endavant aquesta festa. Ara bé, el que no farem és subvencionar-los més del
cinquanta per cent, perquè és el criteri que seguim amb la resta d’entitats. I aquí hi ha el
problema, nosaltres creiem que aquesta Associació té unes expectatives excessivament
elevades, vol fer com una segona Festa Major, aleshores, clar, es demana un pressupost
com si fos una segona Festa Major de Bellavista i nosaltres no podem arribar a això.
Però continuarem parlant-ne i mirarem que es pugui tirar endavant.

El regidor senyor COMA dóna resposta al cinquè prec formulat pel regidor del grup
municipal PSC-PM, senyor JOSÉ ANTONIO PALOMINO, relatiu a la rotonda de
Llerona. Respecte les pancartes, jo ho sento molt, però voldria expressar la meva opinió
perquè, clar, la carretera a la qual fem referència és competència exclusiva de la
Diputació de Barcelona. I, clar, dir que ho hem de demanar a Xarxa Barcelona, penso,
és la meva opinió personal, no la de tot el grup, que seria escandalós i, fins i tot,
discriminatori des d’un punt de vista polític respecte les Franqueses, que haguéssim de
demanar que la Diputació fes la rotonda entre la via Europa i la seva carretera amb
diners propis de la Xarxa. O sigui, és per a inversions al municipi, però per a inversions
que fa el propi Ajuntament. Seria com si nosaltres haguéssim de demanar diners del
PUOSC per asfaltar les carreteres de la Generalitat. Home, a mi em sembla, entre poc i
massa... Està clar que és una carretera de competència exclusiva de la Diputació i al
igual que a RENFE li demanem que faci clavegueres, que faci la doble via, que ens posi
trens com Déu mana, etc., doncs, la Diputació és responsable del manteniment i millora
de les seves carreteres. O sinó que les cedeixi a la Generalitat, jo seria partidari que les
cedís totes a la Generalitat.

A continuació, el Senyor PRESIDENT contesta la segona pregunta formulada pel
regidor del grup municipal PSC-PM, senyor JOSÉ ANTONIO PALOMINO, relativa a
la situació del senyor Torné. Dir-vos que està a casa seva, que es troba perfectament i
que, novament, a partir de setembre, s’incorporarà al seu despatx. Dir-vos que ja està
fent coses a casa seva. O sigui que, tot i que estigui a casa, ja està treballant. La seva
situació és immillorable.

El Senyor PRESIDENT dóna resposta al primer prec formulat pel regidor del grup
municipal ERC, senyor ANDREU MONTAÑÉS i al primer prec formulat pel regidor
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del grup municipal GIPF, senyor JOSÉ JOAQUIN GRAU, relatius al tema de la
crispació. Aquest equip de govern no vol crispació, en tot cas, potser altra gent sí que en
vol. Aquest equip de govern està per fer coses, per resoldre  problemes dels veïns i,
sobretot, per treballar per al  poble.

El Senyor PRESIDENT respon a les preguntes formulades pel regidor del grup
municipal GIPF, senyor JOSÉ JOAQUIN GRAU, referents al concurs de la petanca. El
tema d’acreditació d’experiència no s’ha demanat a ningú. Respecte els dos anys
d’experiència, s’ha agafat el criteri del titular, en aquest cas, del contracte amb
l’Ajuntament, perquè sabem que durant aquests dos anys, hi ha hagut més gent.

El Senyor PRESIDENT contesta al quart prec formulat pel regidor del grup municipal
PP, senyor JOSEP BADIA, relatiu al criteri d’adjudicació de la concessió de la petanca.
Sàpigues que l’informe tècnic està fet, està a l’expedient i quan vulguis, el pots
consultar. Els criteris que s’han fet servir per a la valoració estan molt clars a les bases
del concurs.

Acte seguit, pren la paraula el regidor del grup municipal PSC-PM, senyor JOSÉ
ANTONIO PALOMINO qui manifesta: abans de tot, dir .... de que es treballi amb el
tema. I avui s’ha demostrat que hi ha hagut tot un seguit de respostes d’altres qüestions
que hem presentat, però sí que voldríem dir unes qüestions molt concretes. En el tema
de l’arbrat, hi ha dos problemes: un, que des de l’any 2000 no s’ha augmentat el
pressupost, quan resulta que ja es sabia que hi hauria un augment d’arbrat, ja està bé que
a partir de l’any 2005 aboquem més diners, però s’ha de reconèixer de que ha estat una
absoluta falta de previsió o, potser, perquè les prioritats eren unes altres. I, després, del
tema de les urbanitzacions que encara no han estat cedides a l’Ajuntament, és una
qüestió clarament de plec de condicions i això no ho dic jo, sinó que ho diuen els
tècnics d’aquest Ajuntament. Només dic que els plecs de condicions que es facin, siguin
més estrictes perquè es pugui assegurar el manteniment d’aquestes qüestions. I respecte
el tema de les pancartes de Llerona, a mi ja em sembla bé que es posin pancartes i que la
gent digui el que li sembli, jo no critico les pancartes. El que jo he dit aquí avui ha estat
una conversa amb el senyor Beltran que és el cap de serveis de Carreteres, simplement,
perquè no sigui dit que jo m’estic inventant coses. Això es veu que es va dir d’aquesta
manera. I una altra cosa que voldria dir .... de qui és estrictament la competència en el
tema de Carreteres, perquè em sembla que poc abans de que s’acabés la legislatura, va
haver una mena d’absorció per part de la Generalitat en aquest sentit.

El Senyor PRESIDENT manifesta: vull recordar que no hi ha debat, sinó que són
preguntes directes i han de dir a qui van adreçades, si us plau.

Intervé el regidor senyor GONTÁN qui diu: no m’heu contestat a dues preguntes, que
van adreçades a vostè.

El Senyor PRESIDENT exposa: recordi que no hi ha obligació de contestar el mateix
dia, es poden contestar en un altre dia.
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El regidor senyor GONTÁN pregunta: me les contestarà el proper dia el senyor
Alcalde?

El Senyor PRESIDENT respon: li passaré aquestes preguntes que, òbviament, li ha de
contestar ell. Hi havia una paraula demanada del públic?

I no havent-hi més assumptes per tractar, el Senyor PRESIDENT, aixeca la sessió,
desitjant bones vacances a tothom, 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.


