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ACTA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

Identificació de la sessió:
Caràcter: Ordinari
Data: 30 de setembre de 2004
Horari: de 20,30 a 21,45 hores
Lloc: Sala d’actes de la casa consistorial
Hi assisteixen:
FRANCESC TORNÉ VENTURA, alcalde
JOSEP Ma. DIA GRAU, 1r. tinent d’alcalde
FERRAN JIMÉNEZ MUÑOZ, 2n. tinent d’alcalde
FRANCESC COLOMÉ TENAS, 3r. tinent d’alcalde
JOSÉ RAMÍREZ ALAYA, 4t. tinent d’alcalde
RAMON COMA DOSRIUS, 5è. tinent d’alcalde
JOAQUIM MENDEZ ORTIZ, regidor
NÚRIA CLAVERIA SOLER, regidora
ROSA COLOMÉ SOLER, regidora
JOSÉ ANTONIO PALOMINO AGUILERA, regidor
MANUEL MARTÍNEZ BALLESTEROS, regidor
ESTEVE RIBALTA SÁNCHEZ, regidor
ANDREU MONTAÑES HUGUET, regidor
GEMMA BISBAL OTERO, regidora
JOSÉ JOAQUÍN GRAU RUEDA, regidor
FERRAN GONTÁN FERRER, regidor
JOAQUIM BACH FABREGÓ, interventor
FRANCESC ESTEVE BALAGUÉ, secretari
S’ha excusat:
JOSEP BADIA TORRENTS, regidor
1.- APROVAR ESBORRANY ACTA SESSIÓ ANTERIOR.- El Senyor PRESIDENT
obre la sessió i pregunta als senyors ponents si desitgen realitzar alguna esmena al
contingut de l’acta de la sessió anterior?.
Pren la paraula el regidor del grup municipal EV, senyor FERRAN GONTAN i
manifesta: que en l’acta del mes de juny vaig demanar escoltar la gravació i he fet
anotacions que passo al Secretari. A la pàgina 11, al tercer paràgraf, a la meva
intervenció hauria de dir: “Jo crec que ho hem fet molt malament els de la Ronda durant
tot aquest temps, molt malament, perquè no ens hem assabentat de que el problema de
la ronda no són els 25mts d’asfalt. El problema és tot el que hi ha al voltant dels 25mts
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d’asfalt. Això curiosament amb les vies del tren no passa. Pot ser una trinxada
impressionant, però una trinxada de 15mts d’ample i prou, i això s’ha de tenir en
compte. Si fas una carretera, no són només els 25mts d’asfalt sinó especialment tot el
que envolta la carretera, que és precisament el polígon industrial que voleu fer des de
Bellavista fins la carretera de Cardedeu, això si que és un problema, val. Aquest és el
problema d’una infrastructura viària i no d’una ferroviària. I per això apostem per la
ferroviària i no per la viària. A banda d’això, cal dir, que el recolzament de l’estació del
tren el teniu.”. A la pàgina 13, al sisè paràgraf, hauria de dir: “No m’ho crec, no m’ho
crec simplement, o sigui ens passem tota la legislatura fen macroinfrastructures, fent
locals i després no sabem què fer-ne, ens omplim la boca dient que són necessaris, els
obrim en horaris laborals, amb lo qual la gent que treballem no podem anar-hi, els
dissabtes mig oberts i els diumenges tancats. Per què?, ¿para qué quiero un hotel de
entidades que no va servir para nada?, ¿para qué?. Más vale no hacerlo, que los locales
que tenemos ahora sean utilizados racionalmente y que todo el mundo pueda acceder a
horas normales en que no trabaja a hacer sus actividades de ocio que es lo que hacen las
entidades. Ah, i ara parlem d’aparcaments. L’aparcament serà gratuït o de pagament?”.
A la pàgina 18, al paràgraf de la meva intervenció, hauria de dir: “A veure, primer crec
que ens hem de felicitar tots els que vam participar en la comissió tot els que som aquí i
els que ni hi són també han participat. Jo crec que ha estat un exercici que ens ha de
donar clar exemple del que es pot fer un altre tipus de política que no la de marcar amb
el dit, amb el crono o passar el corró. Dit això, nosaltres creiem, i ho vam dir en el seu
dia, que aquest reglament era un reglament de fireta, vam votar en contra, fins i tot
recordo les paraules del regidor de Dinamització Econòmica, que no li va agradar el to
de la meva intervenció, però en fi, és una manera de dir-ho. Se li ha de reconèixer al
regidor l’esforç terrible que ha fet i dic terrible perquè sé que hi han hagut tensions per
totes bandes respecte com ha quedat el reglament del Consell de la Pagesia. Nosaltres
no hi estem del tot d’acord, creiem que es podria haver fet un Consell de la Pagesia molt
més participatiu, també creiem que els Consells de Poble podrien ser més participatius,
però tenim el que tenim i en bé del consens i per arrencar d’una vegada el Consell de la
Pagesia que poc o molt servirà. Nosaltres creiem que el reglament podia haver baixat el
pes polític, el pes sindical, haver fet desaparèixer les entitats del reglament i parlar
estrictament d’un Consell Sectorial. Perdó és que ara no veig el crono. Pots posar-lo que
el vegi. No és conya. Estaba yo aquí a las mías y no lo veía. El que volia dir, és que
podíem haver parlat d’un Consell Sectorial, en lloc d’un Consell en què hi ha altres
àmbits que inclou el Consell de la Pagesia i no estan tractant, però per exemple,
aconseguir que l’àmbit territorial d’actuació d’aquest Consell de la Pagesia no sigui
l’àmbit d’actuació del terreny no urbanitzable i per tant, això ja és un encert. Aconseguir
també, i no és un encert només nostre, és un encert de tots, que la periodicitat de les
reunions passés d’anual a trimestral i alguna sèrie de coses més que creiem que ens fan
votar a favor aquest cop.”. A la pàgina 24, al tercer paràgraf, que és la meva intervenció,
hauria de dir: “És difícil dir alguna cosa més després dels meus companys, però bé ho
intentaré, jo no sóc economista, jo no hi entenc pràcticament de números però aplico
sentit comú. El primer apartat diu que s’ha de passar certes partides “Dotar partides
d’inversió per tal de poder tramitar certificacions de liquidacions d’obres que superant
el preu d’adjudicació”. Això també fa mesos que anem dient això. Com a mínim des de
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que jo estic aquí en aquesta legislatura, fa mesos que ho anem dient i fa mesos que
pregunto sobre certes obres i ningú em contesta perquè han costat 4 vegades més o lo
d’aquí a Llerona el 55% més de càrrec sobre els veïns, clar, jo ho entenc quan ens
argumenta això sobre l’Ajuntament ha d’especular amb el territori, però clar, ara ve el
llop, ara hem de fer mans i mànigues per tapar els forats. És com cada ple o cada dos
plens que tenim coses d’aquestes. Després, hi ha partides que ja saben que no arribarem
a fi d’any, per tant, les modifiquem. Si ara ho sabem, jo crec que fa sis mesos també ho
sabien, perquè no crec que hagin canviat tant la situació de fa sis mesos aquí. I el més
sensacional és incrementar la despesa de defensa jurídica. Fins aquest Ple em sembla
que és el primer de l’any que no han portat per donar compte que el senyor De Riquer
ens defensarà jurídicament. Això és que feu les coses malament, perquè quan la gent
porta l’ajuntament a judici és que és fan les coses malament i quan és porta molt, és que
ho feu molt malament aquí.”. A la pàgina 25, al segon paràgraf, la meva intervenció
hauria de ser: “Sí, és clar, depèn del resultat, si però resulta que ens porten molt. Jo crec
que ho fem molt malament, perquè si arribéssim a acords, no ens portarien a judici i
l’any que ve igual no ens cal partida, perquè s’ha arribat a acords. Llavors, és una
pregunta que nosaltres anomenem natilles perquè repetim i repetim.....”. A la pàgina 26,
al tercer paràgraf, on diu: “que el senyor Colomé va prometre i va tornar a prometre, a
veure si apareix ja, i potser per aquí tindrem més mans i mànigues per fer i desfer.”,
hauria de dir: “que el senyor Colomé va prometre i va tornar a prometre, a veure si
apareix ja, i reduïm costos, potser per aquí tindrem més mans i mànigues per fer i
desfer.”. Per tant, s’hauria d’afegir “... i reduïm costos,...”.
El Senyor ALCALDE pregunta als senyor regidors si desitgen realitzar alguna esmena
a l’acta de la sessió anterior?
No produint-se cap intervenció es passa a estudiar els següents temes que conformen
l’ordre del dia:

2.- PRECS, PREGUNTES I PROPOSICIONS.- Pel senyor Secretari es procedeix a
donar lectura de la part dispositiva de la següent proposició presentada en data 29 de
setembre actual, RE núm. 2004/8953, signada 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.
Que per mitjà d’aquest escrit i per a debat i votació en el Ple Ordinari de l’Ajuntament
de setembre del 2004, d’acord amb l’article 106.1 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, presentem la proposta següent:
EXPOSO:
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Que el safareig situat al camí de Can Ramon Coix és un element arquitectònic que
forma part del patrimoni cultural i antropològic de Corró d’Avall i de tot el municipi de
les Franqueses del Vallès. Aquesta construcció forma part de les tasques quotidianes i
ancestrals (però no tan llunyanes en el temps) que els nostres avantpassats realitzaven i
que val la pena conservar i preservar per a les generacions futures. En definitiva, és un
element que forma part de la nostra història.
Als anys setanta fou declarat en ruï na i es va desmuntar la teulada que era de teula. El
safareig queda plasmat en infinitat de pintures fetes per diversos pintors de la comarca,
i segur que se’n pot trobar documentació i fotografies. Sembla que pertany als regants
de les Hortes de Corró d’Avall, ja que forma part dels recs que encara es troben actius.
La seva situació en aquests moments és lamentable i diversos veï ns s’interessen per la
seva recuperació, és un tema que ve de lluny.
Per tant:
PROPOSO la següent proposta de resolució:
Que aquest ajuntament dugui a terme les mesures que corresponguin per tal de
procurar per la restauració i recuperació d’aquest element arquitectònic."

La PRESIDÈNCIA obre el torn d’intervencions.
Pren la paraula el regidor del grup municipal PSC-PM, senyor JOSÉ ANTONIO
PALOMINO qui manifesta: amb aquesta proposta, nosaltres volem reflectir la
preocupació o inquietud de tot un seguit de persones amb una certa sensibilitat pel que
és el patrimoni arquitectònic i que, d’una manera o altra, reflexa la vida que hi ha en
aquests moments, poden ser coses que estan en desús però que d’alguna manera poden
servir per generacions futures per veure com la gent era capaç de viure i, a més, això
forma part d’una sèrie de precs que hi ha dels regants de Corró d’Avall. I nosaltres
creiem que contribuir a la restauració del patrimoni era també una forma de fer poble i
aplegar una sèrie de voluntats i sensibilitats. Com diu la proposta, això està força
documentat ja que es veu que quan estava en funcionament era de gran bellesa i ha estat
plasmat per tot un seguit de pintors i fotògrafs al llarg del temps. Nosaltres pensem que
seria bo que l’Ajuntament s’interessés per la recuperació d’aquest patrimoni i ens consta
que forma part dels regants de Corró d’Avall, que és una associació privada. També vull
recordar a l’Ajuntament que hi ha una llei de protecció de patrimoni a nivell de
Catalunya que empara a les Administracions per fer accions d’aquesta mena. Nosaltres
simplement instem a l’Ajuntament que iniciï el procediment necessari per a la
recuperació d’aquesta peça, com d’altres que hi podrien haver, però l’Ajuntament ha
d’assumir cada vegada està més malmesa, potser més amenaçada, en clara situació de
destrucció i de que pugui desaparèixer.
Tot seguit, pren la paraula el regidor de l’àrea d’Urbanisme, senyor JOSÉ RAMÍREZ i
exposa: voldria fer una premissa i manifestar que es tracta d’una propietat privada. Fa
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dos o tres anys aproximadament, l’Ajuntament ja va dir en alguna reunió amb la
propietat per iniciar els tràmits que fossin necessaris. Tu has dit que hi ha una llei
catalana que promou la iniciativa i defensa la protecció d’aquests espais arquitectònics i
culturals, però, en canvi, aquesta llei parla d’espais catalogats. Nosaltres, des de
l’Ajuntament, es tramitarà i es farà el requeriment necessari des de l’àrea d’Urbanisme
per al manteniment d’aquest fet. Però el que sí que t’he de dir és que l’únic que es pot
fer des de l’àrea d’Urbanisme és requerir a la propietat perquè faci el manteniment. I, a
continuació, el Ramon, com a regidor de Cultura, et dirà, a més a més, el que s’ha
previst realitzar des de l’àrea de Cultura.
Acte seguit, pren la paraula el regidor de l’àrea de Cultura i Educació, senyor RAMON
COMA i manifesta: com vostès saben, en aquests moments estem fent una recollida i
presentació de l’esborrany del patrimoni arquitectònic i, sobretot, arqueològic. I
realment, al nostre municipi és molt ric en patrimoni. Jo estic d’acord amb la vostra
proposta i si us sembla bé el que s’hauria de fer és encarregar-li al mateix arqueòleg
que ha fet aquest inventari la valoració d’aquest espai i no solament això, sinó que ho
faci també amb altres espais, per incloure'ls a l'inventari com a primer pas per catalogarlos i fer els passos que corresponguin, per tant, votaran a favor.
Finalitzades les intervencions, la PRESIDÈNCIA dóna pas a la votació.
Sotmesa a votació la proposició, 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.

Pel senyor Secretari es procedeix a donar lectura de la part dispositiva de la següent
proposició presentada en data 23 de setembre actual, RE núm. 2004/8954, signada 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:
Que per mitjà d’aquest escrit i per a debat i votació en el Ple Ordinari de l’Ajuntament
de setembre del 2004, d’acord amb l’article 106.1 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, presentem la proposta següent:
EXPOSO:
Que aquest ajuntament edita un seguit de publicacions municipals d’informació als
ciutadans, que la informació de caràcter municipal arriba també als ciutadans a través
de la televisió local, que aquest mitjà de comunicació cada vegada té una presència
més important al municipi, i finalment que, en el seu codi deontològic els mitjans de

Ple 30 09 04 – pàg. 6

comunicació, i encara més els públics han de garantir la pluralitat i el seu
funcionament democràtic.
Per tant:
PROPOSO la següent proposta d’acord:
Que aquest ajuntament treballi per a la creació i constitució d’un Consell de
l’Audiovisual Municipal, i en formin part en la seva composició els diferents grups
polítics i també diferents persones de reconegut prestigi a nivell social.”
El Senyor ALCALDE pregunta als senyors regidors si desitgen realitzar alguna
intervenció al respecte.
Pren la paraula el regidor del grup municipal PSC-PM, senyor JOSÉ ANTONIO
PALOMINO i manifesta: em sembla que la proposta és prou clara i plantegem dos
requisits fonamentals. I són: primer, que el Consell de l’Audiovisual estigui format per
tots els grups polítics per garantir la pluralitat i, segon, que ens poséssim d’acord per
convidar a tot un seguit de persones que podrien integrar aquest Consell. Aquesta
proposta és una proposta de futur, en el sentit de que la població de les Franqueses
augmenta vertiginosament i els mitjans de comunicació són cada dia més importants.
La comunicació, en general, és un fet cada vegada més important en la vida de les
persones i nosaltres considerem que hem de preveure aquest futur que ha de ser plural,
democràtic i, sobretot, s’han de preservar els diners públics, en què i com es gasten. Em
sembla que seria bo per part que aquest consell, que com us podeu imaginar, són sempre
consultius però que ens donarien una mica el parer del municipi i dels diferents grups
polítics que formen l’Ajuntament envers què es fa amb els diners públics i que es
destinen a les diferents publicacions i, sobretot, una qüestió com és la televisió local
que nosaltres pensem que cada dia serà més important. És per això que nosaltres hem fet
aquesta proposta, tenim la intenció de continuar treballant en aquesta línia de
participació, i us demanem que voteu afirmativament. En definitiva, no estem plantejant
un consell ni tancat, ni obert, sinó que el que estem dient és que ens posem d’acord a
l’hora de valorar un consell que compleixi aquestes dues premisses com a cosa
fonamental, per preservar precisament la pluralitat i que es plantegi un codi deontològic
envers els mitjans públics.
A continuació, pren la paraula el regidor del grup municipal ERC, senyor ANDREU
MONTAÑÉS i exposa: nosaltres estem d’acord amb aquesta proposta. De fet, diverses
vegades ho hem manifestat en els Plens. No hi ha un control plural, el Patronat
Municipal de Cultura no ha plantejat mai en el Ple aquesta necessitat. Ara, és el moment
i, per tant, votarem a favor.
Tot seguit, pren la paraula el regidor del grup municipal GIPF, senyor JOSÉ JOAQUIN
GRAU qui manifesta: jo vull fer una esmena a la proposta, on diu “Que aquest
Ajuntament treballi per a la creació i constitució”
hauria de posar “Que aquest
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ajuntament dirigit pels seus grups municipals treballi per a la creació i constitució”. És
el mateix, però es dóna més protagonisme a tots els grups.
Intervé el Senyor ALCALDE dient: jo no li puc modificar aquesta proposta, només ho
pot fer el ponent. Li dic perquè es tracta d’acceptar o no la modificació de l’escrit que
s’ha presentat. Si accepta, es pot debatre però si no ho accepta, s’ha de fer tal com s’ha
presentat.
El regidor senyor PALOMINO manifesta: nosaltres pensem que queda prou clar així, no
crec que s’hagi de modificar, l’Ajuntament som tots i és l’Ajuntament...
Intervé el Senyor ALCALDE dient: el que presenta la proposta és vostè.
El regidor senyor GRAU exposa: creu que aquest el treball l’han de dirigir els grups
municipals ...
Tot seguit, el regidor senyor PALOMINO diu: no crec que canviï substancialment. Per
nosaltres, si per aquest canvi voteu a favor, hi estem d’acord.
El Senyor ALCALDE manifesta: la modificació no afecta. En principi, és un tema
semàntic, que han de discutir amb el ponent. Valorant una mica la proposta presentada, i
des de la perspectiva del govern municipal, aquest és un mecanisme, com ja hem dit
altres vegades, del Patronat de Cultura que es pot aprofundir. No ens sap greu
aprofundir en aquesta qüestió, sinó tot el contrari i, per tant, votarem a favor. Ara, crec
que el canvi de redacció ni millora ni modifica res. Mantenim la proposta presentada?
Finalitzades les intervencions, el Senyor ALCALDE dóna pas a la votació.
Sotmesa a votació la proposició, 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.

El senyor Secretari posa en coneixement dels assistents que el regidor del grup
municipal GIPF, senyor JOSÉ JOAQUIN GRAU ha presentat escrit en data 24 de
setembre actual, RE núm. 2004/8901, i manifesta: no s’admet a tràmit com una proposta
d’acord, tal com diu l’escrit.
Intervé el regidor del grup municipal GIPF, senyor JOSÉ JOAQUIN GRAU qui
manifesta: a l’últim Ple, ja vam passar aquesta proposta però no va passar com a
proposta, perquè no es va inclore, hem mirat de fer les coses de la millor manera
possible, però que si l'inconvenient és que s'ha d'afegir la paraula "si s'escau", doncs que
no hi té cap inconvenient.
El Senyor ALCALDE replica: no es pot prejutjar una qüestió.
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El regidor senyor GRAU replica: Jo ja vaig instar a la Comissió de Govern, o als seus
representants, ... i ja se m’ha dit que no hi ha res a fer, que això ja està fet. Jo no sóc
d’aquesta opinió. No està de més investigar... Aleshores, si la Comissió de Govern no
pot fer-hi res, a l’únic que li puc demanar que faci alguna cosa és al Ple, que penso que
sí que és competent per iniciar els tràmits que siguin necessaris per mirar, per mirar si
s’escau, la concessió del servei de les pistes de petanca.
Intervé el Senyor ALCALDE dient: en tot cas, deixi que el secretari informi sobre el
tema. Després, faci ús del seu segon torn de paraula. Senyor secretari, vol informar al
respecte, si us plau?
El Senyor SECRETARI informa: en definitiva, el que pretén la proposta d’acord és que
s’iniciï la revisió d’un acte administratiu que és competència de la Junta de Govern
Local. Per tant, ha de ser la Junta de Govern Local, com a òrgan competent, i no cap
altre òrgan de l’Ajuntament, el que acordi totes aquelles qüestions que facin referència a
l’expedient. És a dir, en cas que s’acceptés la sol·licitud presentada pel grup municipal,
en certa manera estaríem vulnerant la distribució competencial entre els diferents òrgans
municipals, perquè, en aquest cas, l’òrgan municipal competent per l’adopció de l’acord
que es proposa no és el Ple. Per aconseguir la declaració de nul·litat d’un acte
administratiu o d’una revocació, que és un sinònim, la llei estableix dos procediments.
El primer és la via del recurs, ja sigui en via administrativa o posteriorment en via
jurisdiccional contenciosa administrativa, que, en cas de prosperar el recurs, provocaria
evidentment la declaració de nul·litat de l’acte d’adjudicació. I el segon mecanisme és la
revisió d’ofici de l’expedient per part del mateix òrgan que ha adoptat l’acord, en aquest
cas, estaríem parlant d’una revocació d’un acte declaratiu de drets a favor d’una
persona, que hauria de seguir un procediment establert per la llei de procediment
administratiu, amb emissió d’informes, entre d’altres, el de la Comissió Jurídica
Assessora de la Generalitat. Per últim, el problema de no acceptar la proposta és
bàsicament competencial, és a dir, el Ple no pot revocar ni iniciar expedients per anul·lar
actes de la Junta de Govern, de la mateixa manera que la Junta de Govern no pot
iniciar expedients ni revocar ni declarar la nul·litat d’actes dictats pel Ple. Es tracta
d’òrgans diferents que tenen competències molt delimitades i fixades estrictament per la
legislació de règim local, sense que un òrgan es pugui immiscir en les competències de
l’altre, com és el que pretén la proposta.
A continuació, el regidor senyor GRAU manifesta: yo estoy de acuerdo con la
explicación que ha dado el señor secretario .... ...y vamos a seguir trabajando en este
tema, en todo lo que el GIPF pueda hacer ... y no se ...qué habría que hacer. Lo que dice
es cierto, pero pienso que hay cosas que no ha comentado. ... .. el Ayuntamiento puede
decidir incluso ... de un particular, que la defensa ... beneficios. ... si quieren ...
Entonces, si la Comisión de Gobierno ya ha cerrado la puerta porque yo, en nombre del
GIPF, he hablado con los representantes de la Comisión de Gobierno sobre este tema,
con las pruebas sobre la mesa. La propia Comisión de Gobierno puede abrir este
expediente, puesto que es quien ha adjudicado este hecho concretamente. Es como
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decir que se juzgue el delincuente asimismo. No, no es el delincuente el que se ha de
juzgar asimismo, ni muchísimo menos cuando ya está diciendo que algo raro tiene,
cuando no se ha reconocido ... Hay que seguir otra vía, entonces, lo que yo propongo es
que, por favor, el Pleno máximo órgano municipal es quién tiene que actuar en defensa
de los intereses que han sido mermados a un ciudadano de les Franqueses, sea quien
sea. No quiero olvidar ... en el último Pleno ordinario, me remito a la valoración que se
hizo sobre el expediente ... la puntuación, en mi opinión, hecha la valoración política
que ustedes hicieron, en mi opinión, está totalmente manipulada en contra de las
personas que se presentaron y está manipulada a favor de otras personas que se
presentaron. En este momento, el servicio de petanca no lo está llevando la persona que
le corresponde.
Intervé el Senyor ALCALDE i manifesta: escolti, el seu escrit no és correcte, per tant el
deixo sobre la taula, i no hi ha cap inconvenient a instar a què es faci una revisió del
procés. Em penso que això és més correcte, i no prejutjar sense haver fet cap mena
d’anàlisi. Els anàlisis, en aquests casos, es fan pels tècnics, i no pels polítics, i, després,
es pot intervenir respecte la valoració o no, l’adequació o no, si el resultat agrada o no,
si es creu que és correcte o no. Ara, això li deixo sobre la taula com a procediment
correcte i com una cosa que pot dur a terme. La resta, tècnicament no és acceptable però
sàpiga que no crec que hi hagi cap problema a que, si vol, hi hagi una revisió de
l’expedient, es valori, es conegui pels grups polítics. Si vostè creu que no, torni a fer
una altra proposta demanant revisió i ja la valorarem.
Intervé el regidor senyor GRAU manifestant: jo estaria encantat que es fes una comissió
....
El Senyor ALCALDE replica: no es farà, no sé si m’ha entès. La proposta seria que
aquesta revisió s’adaptés via comissió informativa de Ple, ... de tot el grup s’analitzés i
es valorés, com qualsevol intervenció... Això sí que li deixo sobre la taula, com a
intervenció de l’expedient. Es faci una revisió, s’ensenyi, es valori, es debati i que es
prenguin resolucions per a la comissió informativa pertinent.
El regidor senyor GRAU contrareplica: ..... vamos a ver, si hay posibilidad de crear una
comisión de seguimiento nos interesa para este tema.
El Senyor ALCALDE manifesta: ja hi ha una comissió informativa.
El regidor senyor GRAU replica: no. ... una comisión formada por los grupos políticos
para el seguimiento de la valoración de la puntuación del concurso.
El Senyor ALCALDE contrareplica: li torno a fer una altra vegada l’oferiment, però ja
no ho explico més. Si vostè proposa que es faci una revisió de l’expedient i que es
valori, que faci un treball d’avaluació dels diferents grups polítics ... Jo penso que és
coherent, i no el que vostè proposa que és jurídicament insostenible. A partir d’aquí, si
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vostè vol proposar-ho, em penso que podríem arribar a l’acord de fer-ho. Ara, el que jo
li estic dient és una proposta alternativa jurídicament correcta al que vostè proposa.
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.
El Senyor ALCALDE manifesta: en els últims Plens que jo no vaig assistir, la
interpretació del ROM es pot fer, que les intervencions poden ser de tres a cinc minuts.
Poden demanar la paraula i tenen cinc minuts per grup per fer les preguntes
Inicia el torn el regidor del grup municipal PSC-PM, senyor JOSÉ ANTONIO
PALOMINO qui passa a formular els següents precs:
Primer.- Nosaltres fa un temps vam parlar sobre la situació en general de Bellavista, i
vam parlar de la possibilitat de què el govern elaborés un pla que tingués en compte la
realitat concreta del barri, per diverses circumstàncies. Però en aquell moment se’ns va
dir que potser seria estigmatitzar-lo, nosaltres de moment no presentem cap proposta al
respecte però si no ens sentim satisfets amb les respostes que ens donin, segurament
aniríem de cara a presentar una proposta en aquest sentit. El barri Bellavista és on
realment es veu una mica més que a determinades parts del municipi hi ha una certa
deixadesa que ve donada, possiblement, per les diverses concessions que hi ha en
aquests moments, tant de neteja com de jardineria. Estan a les acaballes, s’han prorrogat
i potser no hi ha els recursos suficients per poder tenir el poble endreçat. A Bellavista,
què passa? Que les coses estan més concentrades, hi ha més densitat de població del
municipi i és on les coses es veuen més. Nosaltres tenim un reguitzell de denúncies en
aquest sentit, fonamentalment relacionats amb la manca de neteja i una certa deixadesa
en els espais ajardinats. Però també algunes qüestions relacionades amb la seguretat
que no hi entrarem amb profunditat avui. Esperem que es pugui avançar en la proposta
inicial què hi vam parlar en el seu dia, ja que considerem que hi ha matèria suficient no
per estigmatitzar el barri sinó per trobar possibles solucions.
Tot seguit, el regidor senyor PALOMINO formula les següents preguntes:
Primer.- Avui ens hem assabentat que s’ha contractat una nova productora pel tema de
la televisió, un nou contracte. Voldríem que ens diguessin si això és així, el nom i la
quantia del nou contracte.
Segon.- També voldríem demanar si s’ha fet algun pas respecte la proposta que es va fer
l’altre dia sobre el tema de l’estació de Corró d’Avall.
Tercer.- Ahir va haver un incendi en una empresa que es diu Yolkos i després de mirar i
parlar amb persones i amb gent de la pròpia Administració, ens hem assabentat, i és la
nostra preocupació, que aquesta empresa no disposava dels corresponents permisos. No
ho volem esticmatitzar el fet concret. Ens sembla que és una mica greu, però això ja ho
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havíem dit en el seu dia de que tot el tema de permisos d’activitats estava bastant
endarrerit. En aquest cas, ens hem pogut assabentar de què ha passat i què no ha passat
en funció de l’accident o no accident, això ho dirà qui ho hagi de dir. Però el que sí que
reclamem és que s’intenti agilitzar i es posin els recursos necessaris per fer els
procediments administratius, que ja sabem que són ferragossos, i que no s’endarrereixin
en el temps i provoqui situacions com ha pogut provocar aquesta, o com en altres casos,
provoca situacions de certes molèsties amb els veïns i tal.
El regidor senyor PALOMINO continua formulant el següent prec:
Segon.- Dir, també, que una de les coses que nosaltres hem demanat, i també ho
demanem avui, és que ens agradaria poder parlar de la qüestió pressupostària, no ja
només dels números sinó dels conceptes. Què es preveu de cara a l’any vinent? Ja que
hi ha tot un seguit de concessions que s’acaben i que estan responent a quan les
Franqueses potser tenia un vint-i-cinc per cent menys d’habitants que ara. I a nosaltres
ens agradaria poder parlar no de com es quadren els números sinó de quines són les
prioritats de cara al 2005, ja que la majoria de coses de les que avui hem exposat tenen
bastant a veure amb partides pressupostàries futures.
Acte seguit, inicia el torn el regidor del grup municipal ERC, senyor ANDREU
MONTAÑÉS qui passa a formular les següents preguntes:
Primera.- ..... la plaça ..... demanar a veure si és possible que .... unes portes més
accessibles .... .. que no és competència de l’Ajuntament .... possibles .....
bassal a l’entrada del Centre Mèdic
Segona.- .... piscina ..... totes les ....
El regidor senyor MONTAÑÉS formula les següents preguntes:
Primer.- El tema del personal. .... Per tant, ... empresa ....
Inicia el torn el regidor del grup municipal GIPF, senyor JOSÉ JOAQUIN GRAU i
formula les següents preguntes:
Primera.- Yo quería hacer referencia al mal estado de algunas calles, en concreto, la
carretera de Ribes, el carrer de la Serra .... por ejemplo, en lo que es la zona de ... .... y
.... si es posible .....
Segona.- También quería preguntar com està el concurso público para el servicio de
grúa municipal ... Hace unos meses fue declarado desierto.
Tercera.- Últimamente se han producido algunos accidentes en la carretera de Cánoves,
en frente a .... vehículos ... por parte del Ayuntamiento ...
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Quarta.- Para finalizar quisiera hacer referencia .... unos años, el Ayuntamiento ha
ampliado ... instalaciones ... Sin embargo, nosotros ....mínima... este momento ....
necesita. Sabemos que incluso .... una persona ... intentar ... Qué piensa de este tema ....
Inicia el torn el regidor del grup municipal EV, senyor FERRAN GONTÁN i formula
les següents preguntes:
Primera.- Senyor Ramírez, per cinquena vegada. Voldria saber per què el cost inicial .....
simplement ... suposo que ja .... El problema de l’aparcament del carrer Orient ....
l’Associació de Veïns de Llerona .... Si .... l’Alcaldia perquè hi ha ... sé que no és per ...
Si surt publicat, quan sortirà .....
Segon.- Referent al tema Yolkos .... en el sentit de que ... institucions ... i mitjans de
comunicació ... que seria municipal. Parlant amb el cap de la Policia .... informació. I
l’altre .... si és un problema .... primer, si estan tots els permisos en regla. Si ....
El Senyor ALCALDE pregunta: de .... què vol dir?
Intervé el regidor senyor PALOMINO qui formula el següent prec:
Segon.- Senyor Ramírez, la problemàtica d’uns quants veïns del carrer Bosc què van
sol·licitar ... Em sembla que vostè ja sap de què va. M’agradaria saber com està la
situació en aquests moments.
A continuació, la regidora de l’àrea d’HISENDA, senyora NÚRIA CLAVERIA respon
al segon prec formulat pel regidor del grup municipal PSC-PM, senyor JOSÉ
ANTONIO PALOMINO, relatiu a la discussió de la qüestió pressupostària. Ja vam
parlar d’això dies enrera ... i li vaig comentar que amb molt de gust aquesta propera
setmana, perquè aquesta era una miqueta complicada, jo em posaria en contacte amb
vostè per seure’ns i parlar del tema. Aquesta mateixa invitació la faig extensiva a tots
els altres membres de la Sala que hi vulguin participar.
El Senyor ALCALDE pregunta: Ramon, alguna cosa?
El regidor de l’àrea de CULTURA I EDUCACIÓ, senyor RAMON COMA respon: a
mi no m’han preguntat res. No obstant .....
A continuació, el regidor de l’àrea d’OBRES, SERVEIS I MEDI AMBIENT, senyor
FRANCESC COLOMÉ respon a la ...... pregunta formulada pel regidor del grup
municipal ......, senyor ......, relativa a ....... carrer Eivissa, pel que vostè m’està dient ...
L’únic que li puc dir ... fixi’s si hi ha .... ... ho farem .... calers, evidentment .... del lloc
on surt i ... seguirem cuidant... de Llerona, de Corró d’Amunt, de Marata, de Corró
d’Avall i .... Estem molt contents de Llerona, de Corró d’Amunt, de Marata i de Corró
d’Avall
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Intervé el regidor del grup municipal PSC-PM, senyor MANUEL MARTÍNEZ dient:
paséate por .....

El regidor senyor COLOMÉ dóna resposta a la segona pregunta formulada pel regidor
del grup municipal EV, senyor FERRAN GONTÁN, relativa a l’incendi de l’empresa
Yolkos. Us puc dir que, en aquest cas, les actuacions crec que han estat ... L’accident ...
primer, comentar-vos que .... competència municipal i que la llicència està en tràmit
però pendent de la resolució de l’informe de l’Oficina de Gestió Ambiental. ... Ells
diuen que la llicència .... Llavors, el que sí que us puc dir és que .....policia local..... el
fum .... es va avisar als Bombers, als Mossos i també vam tenir la sort de què en aquells
moments, l’enginyer municipal es trobava a l’Ajuntament, aleshores va agafar el
projecte que Yolkos va presentar a l’Ajuntament i el va posar a disposició dels
Bombers, amb altres ... Només us puc dir que .... senyor Palomino, vostè també era
testimoni, el senyor Badia, i a més hi havia els tres regidors que ... una feina important.
Ara, el que queda és esbrinar les causes de l’accident ... avui, el cap d’àrea com a
enginyer municipal ha de visitar l’estructura de l’edifici, que està força danyada, perquè
el foc ...que hi havia va danyar l’estructura l’edifici .... els titulars que presentin un
projecte .... i que ... l’activitat ... projecte ... l’expedient, els tècnics faran la seva feina.
Evidentment, quan no hi ha llicència municipal, tot i que està en tràmit i és legalizable,
el que hem de fer nosaltres és que el pes de tot l’Ajuntament caigui sobre els que no
tenen llicència Pel que fa a la fuita de gas, una màquina que estava fent una rasa en
un terreny privat ... molt d’hora ... controlada, la policia, crec, que ... us ho explicarà
perfectament .... i, a més, .... en cap moment, hi ha hagut perill, en vint-i-cinc minuts ha
quedat ... potser ... pel temps que han trigat ... ... pels següents .... diferents ... en prenc
nota i la propera sessió .... d’una setmana, us ho contestaré per escrit. Respecte els
concursos, estan en tràmit. ...
Pren la paraula el regidor del grup municipal PSC-PM, senyor JOSÉ ANTONIO
PALOMINO i manifesta: senyor Alcalde, li puc fer un comentari? És que em sap greu,
sí que és veritat que ... com segurament altres contestaran en base al que s’ha preguntat,
jo només vull dir que quan jo he parlat de Bellavista, he parlat de ..... projecte i aquí es
parla d’eleccions, d’històries. Escolti, no és aquest el camí, ni molt menys. ... Bellavista,
Marata, i no sé què, jo he dit que a Bellavista es veu l’estat de deixadesa que hi ha,
perquè està molt més concentrat, simplement. I a mi em sembla que no s’escau perquè
jo no he preguntat això en absolut.
Intervé el Senyor ALCALDE dient: senyor Palomino, no fem intervencions posteriors
al debat perquè ....
El regidor senyor COLOMÉ diu: només comentar-li que tenim un Servei d’Atenció al
Ciutadà on els ciutadans poden fer-hi queixes, tenim les instàncies d’on també se’n
deriven queixes dels ciutadans i ..... queixes. Si això creu que és .... el tema ...
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El regidor de l’àrea d’ESPORTS, senyor JOSEP MARIA DIA respon a la segona
pregunta formulada pel regidor del grup municipal ERC, senyor ANDREU
MONTAÑÉS, relativa a la parada tècnica de la piscina. Jo crec que, en principi, s’ha fet
el que estava previst. Comentar-te que ... s’ha canviat ....perquè tinguem d’alguna
manera .... i com a .... s’ha polit el parquet de la sala de màquines i de la sala polivalent,
s’ha polit tot el terra del complex, s’ha buidat la piscina per un tema .... i, en principi,
..... la piscina ....tot està bé. El tema de ...
Intervé el regidor senyor MONTAÑÉS dient: em sembla que hi ha ....
El regidor senyor DIA continua dient: últimament, és que per .... la última setmana de
setembre, crec que el dia 27, es van iniciar les inscripcions de totes les activitats que es
fan al complex. Curiosament, a partir d’aquesta .... cada dia, matí i tarda, la cua arribava
a la porta, però això no és un tema de manca de personal perquè estaven atenent tres
persones .... i en moments puntuals hi havia quatre persones. Hi ha tanta demanda ....
però només són... per les inscripcions ...Els cursets de la piscina ... correspon .... i al
final hi ha una persona, tant per .... , que canalitza les ...
El regidor de l’àrea d’URBANISME, senyor JOSÉ RAMÍREZ manifesta: Josep, quan
parlis de Bellavista, no diguis barri, digues poble o Bellavista.
El regidor senyor JOSÉ RAMÍREZ dóna resposta al segon prec formulat pel regidor del
grup municipal PSC-PM, senyor JOSÉ ANTONIO PALOMINO, relatiu al carrer Bosc.
És veritat que hi ha una senyora, que jo en tingui coneixement una sola senyora, que ha
tingut problemes quan aquestes pluges.... Al sector Z hi ha una empresa promotora que
feia uns moviments de terra al costat mateix dels patis de les cases del carrer Bosc i és
veritat que es va detectar a través dels serveis d’inspecció de l’àrea d’Urbanisme que
aquesta empresa constructora .... en aquesta alçada de terra no va deixar les terres
mogudes a la cota inicial que s’havien de deixar i se li va requerir formalment que ho
deixés a les cotes inicials. A través d’aquestes cotes i ..... que hi ha, .... aquestes cases,
és possible, jo crec que .... aquesta senyora que a conseqüència d’aquest moviment de
terra, les pluges hagin afectat a aquestes cases. Però això ho diran els tècnics
corresponents. La llicència d’obres d’aquestes terres està precisament retinguda fins que
les terres no estiguin com havien d’estar. En quant a la queixa d’aquesta senyora, li he
de dir que precisament ... dia vint, vint-i-un de setembre, s’ha donat l’hora corresponent
perquè el tècnic valori realment què ha passat en aquesta casa i si és un tema civil, és a
dir, uns danys que aquesta persona ha de reclamar a l’empresa constructora, que ho faci
a través de la via civil. L’Ajuntament pot entrar en el tema de què l’empresa
constructora faci les coses com s’han de fer.
Intervé el regidor del grup municipal PSC-PM, senyor MANUEL MARTÍNEZ dient:
son rellenos, no son movimientos de tierra.
El regidor senyor RAMÍREZ pregunta: com s’ha fet? Modificant el que hi havia? ....
Em comprometo ... tot aquest tema, a mantenir-te informat.

Ple 30 09 04 – pàg. 15

Acte seguit, el regidor senyor RAMÍREZ respon a la primera pregunta formulada pel
regidor del grup municipal EV, senyor FERRAN GONTÁN, relativa a .... . O jo o tu,
un dels dos, a mi mai m’has fet aquesta pregunta. ... et recordes d’una cosa, que potser
el tema vagi ..... Mas Colomer, però a mi mai.
Intervé el regidor senyor GONTÁN i diu: ....
Pren la paraula el regidor de l’àrea de GOVERNACIÓ, senyor JOAQUIM MÉNDEZ i
respon a .......terreny municipal .......si es refereix a ......., sí. ... seguiment als camions ...
tres, quatre, cinc de la matinada i ..... Si és això al que es refereix.
El regidor senyor GONTÁN manifesta: ......
El regidor senyor MÉNDEZ continua dient: .... els tècnics ....
El regidor senyor GONTÁN pregunta: es seguirà ...... allà, o no?
El regidor senyor MÉNDEZ contesta: ..... municipals ....col·loquin ...... n’hi ha .... de
totes maneres .... hi ha un tros que ....
Acte seguit, el regidor senyor MÉNDEZ respon al segon prec formulat pel regidor del
grup municipal EV, senyor FERRAN GONTÁN, relatiu a l’incendi de l’empresa
Yolkos. .... s’està .... una patrulla va veure ...... vam haver de sortir ... S’avisa als
Bombers .... d’emergència municipal .... en fase de pre-alerta. .....Van intervenir
Bombers, Policia Local de Canovelles, Mossos d’Esquadra, la Policia Local de les
Franqueses amb quatre vehicles, el Z-01, el Z-02, el MU-01 i el MU-02. També van
haver-hi ambulàncies. ..... Va començar a les 15.50 i va finalitzar a les 17.40. .... per ....
la zona i .... I a les 17.50 va haver un petit.... de foc en un ..... l’aire ..... .... alguna cosa
més?
El Senyor ALCALDE respon a la ..................... formulada pel regidor del grup
municipal ......., senyor ............, relatiu a ....................: jo només contestaré
.......respostes molt fàcils.... Bellavista. Sempre en aquests temes, hi ha un expedient a
l’Ajuntament que sempre es pot consultar. ....... Per la .... aquest projecte, la modificació
va estar demanada a RENFE tres vegades i van variar el projecte constructiu, elevant a
una ...... molt difícil de construir de totes .... tècnica, d’allò del pas sota la via .... es va
fer variar ... fins que .... d’una manera o una altra. I la veritat, com estava projectat ... a
tal com es va acabar fent va ser totalment diferent i va .... Ara, si vol que li digui la
veritat no em penedeixo d’haver resolt un problema d’aquest... La llàstima és que el
projecte constructiu que RENFE va obligar a fer per resoldre aquest pas no era ... era
molt més barat. I això què vol dir? Que va tocar canviar tres vegades el sistema
constructiu .... unes ... horitzontals amb uns ... perquè, clar, no podia variar ni un
centímetre la situació de les vies perquè si ... havien de parar la circulació i és
impossible parar la circulació en una via ... com aquesta, de trànsit ferroviari. És a dir,
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tallar una via d’aquesta magnitud és un tema molt delicat. Per tant, es va fer .... ha costat
molt diners. Sí, és veritat. I això està reflectit .... i ... l’hagi de veure ... La veritat és que
em sap molt greu dir-ho però el que ens han fet fer per resoldre-ho és una “putada” per
l’Ajuntament, però està resolt. ..... Ara, miri, està resolt.... un calaix o .... no ho van
permetre i vam haver de fer .... una obra... i per la situació ..... No li puc dir res més.
Intervé el regidor senyor GONTÁN i replica: .... no m’ha contestat.
El Senyor ALCALDE contrareplica: el que li dic és que ... ha estat una “putada”.
Després, teníem dues opcions: fer-ho o no fer-ho. S’ha fet, penso que està ben resolt i és
una situació ben feta.
El Senyor ALCALDE respon a la primera pregunta formulada pel regidor del grup
municipal PSC-PM, senyor JOSÉ ANTONIO PALOMINO, relatiu al nou contracte del
butlletí municipal televisiu. Dir-li que es va fer per la Junta de Govern Local, que
l’expedient està a la seva disposició ...... buscar la millora en aquest servei.
El Senyor ALCALDE dóna resposta a la segona pregunta formulada pel regidor del
grup municipal GIPF, senyor JOSÉ JOAQUIN GRAU, referent a la grua municipal.
Sempre que hi ha un canvi de contracte, es fa el concurs. Si es declara desert, el
contracte encara és vigent. Hi ha la pròrroga del contracte. Ara es tornarà a treure el
concurs, esperem que es faci una adjudicació .... Funciona el contracte vigent. Això no
vol dir que ... adjudicatari, però quan es fa el concurs no es rescindeix. Ara tenim el de
les instal·lacions i després farem el de les escombraries i quan es faci, tot .... la mateixa
empresa o una altra seguirà vigent la que estava fent-ho en aquests moments. No per fer
el concurs es rescindeix el contracte, quedant-nos sense servei. El servei és el vigent
amb el contracte antic, amb el que hi ha. Quan s’adjudiqui el nou, entrarà en vigor el
nou.
Hi ha una pregunta que no és de competència municipal però tenen .... que jo li he de dir
que el màxim que podem fer és demanar a Agricultura de la Generalitat de Catalunya o
a l’Associació de Caçadors que si poden fer .... o poden posar allò que estan fent a
l’Empordà, que són senyals de .... perquè no passin la carretera. Ara, com tenen a
l’Empordà que ... és un tema perfecte. Encara que posin mones a les carreteres, passen
senglars. Hi ha una .... i és un problema. Resulta que l’únic que podem fer és això,
demanar als responsables, l’Associació de Caçadors i a la Generalitat de Catalunya, si
realment poden intentar fer alguna cosa.
Intervé el regidor senyor GRAU dient: .....
El Senyor ALCALDE replica: pensa que l’hem d’acordar
El regidor senyor GRAU continua dient: aquest tema ....
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El Senyor ALCALDE diu: i, després, el tema del manteniment de la carretera de Ribes
és de la Generalitat de Catalunya, fins que no hagin fet les reformes pactades i la
cedeixin a l’Ajuntament, ja fa temps que estem demanant que facin les reparacions del
paviment en tot aquest llarg de la carretera de Ribes. Està molt deficient, al igual que
tenim problemes en diferents punts urbans de la carretera de Cànoves. Demanem que
reparin l’asfalt. És un tema no competencial però que nosaltres estem reclamant que
facin el manteniment d’aquests punts que estan pendents. El servei de manteniment és
bastant deficient.
El regidor del grup municipal ERC, senyor ANDREU MONTAÑÉS manifesta: .....
El Senyor ALCALDE respon a la primera pregunta formulada pel regidor del grup
municipal ERC, senyor ANDREU MONTAÑÉS, relativa als ambulatoris. El tema de
l’ambulatori no és competència municipal, un és propietat de la Generalitat de
Catalunya i l’altre està cedit, podem demanar .... resoldre el problema de les portes ....
El regidor senyor MONTAÑÉS replica: ... la plaça ....
El Senyor ALCALDE continua dient: no ho sé. Si aquest és el problema, .... ho podem
mirar i demanar al ICS que intenti millorar aquesta situació. Un és propietat i l’altre és
una cessió d’ús i, en aquests moments, no fem cap tipus de manteniment.
Pren la paraula el regidor del grup municipal EV, senyor FERRAN GONTÁN i
manifesta: m’interessen fotos.... penjar pancartes ..... Llerona ....
El Senyor ALCALDE respon: el tema de les pancartes en espais o equipaments públics
és sempre una petició a l’Ajuntament, ja que requereix una autorització municipal. Per
tant, és un tema que s’ha de demanar. Si algú vol penjar alguna cosa utilitzant un fanal,
un pòster en un espai públic, s’ha de demanar a l’Ajuntament que ho concedirà o no ...
de la seva condició. Està molt clar, no pot fer-ho sense autorització.
El regidor senyor GONTÁN replica: ... així, sense ....
El Senyor ALCALDE contrareplica: és que, de vegades, no es pot concedir ... tampoc
no ... l’altre tipus, perquè moltes vegades no intervé en molts processos directament en
el procés de l’Ajuntament.
El regidor senyor GONTÁN diu: gràcies, si vol ....
El Senyor ALCALDE manifesta: i el tema del butlletí, això és un tema de confecció, de
disseny...
El regidor senyor GONTÁN diu: no hi ha problema, ja està, és una decisió personal
seva. Jo accepto que vostè políticament no accepti ..... digui-ho públicament, si no passa
res.
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I no havent-hi més assumptes per tractar, el Senyor PRESIDENT, aixeca la sessió, de la
que s’estén la present ACTA, la qual després de llegida i trobada de conformitat, és
signada pel que hi ha intervingut, i de què com a SECRETARI, CERTIFICO.

