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ACTA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

Identificació de la sessió:
Caràcter: Ordinari
Data: 28 d’octubre de 2004
Horari: de 20,30 a 23,00 hores
Lloc: Sala d’actes de la casa consistorial
Hi assisteixen:
FRANCESC TORNÉ VENTURA, alcalde
JOSEP Ma. DIA GRAU, 1r. tinent d’alcalde
FERRAN JIMÉNEZ MUÑOZ, 2n. tinent d’alcalde
FRANCESC COLOMÉ TENAS, 3r. tinent d’alcalde
JOSÉ RAMÍREZ ALAYA, 4t. tinent d’alcalde
RAMON COMA DOSRIUS, 5è. tinent d’alcalde
JOAQUIM MENDEZ ORTIZ, regidor
NÚRIA CLAVERIA SOLER, regidora
ROSA COLOMÉ SOLER, regidora
JOSÉ ANTONIO PALOMINO AGUILERA, regidor
MANUEL MARTÍNEZ BALLESTEROS, regidor
ESTEVE RIBALTA SÁNCHEZ, regidor
ANDREU MONTAÑES HUGUET, regidor
GEMMA BISBAL OTERO, regidora
JOSÉ JOAQUÍN GRAU RUEDA, regidor
FERRAN GONTÁN FERRER, regidor
JOSEP BADIA TORRENTS, regidor
JOAQUIM BACH FABREGÓ, interventor
FRANCESC ESTEVE BALAGUÉ, secretari

1.- APROVAR 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 ERC, senyor ANDREU MONTAÑÉS i
manifesta: aprovar aquesta acta és impossible. De tota manera, m’agradaria deixar
constància que a la pàgina 11, on hi ha tots els punts suspensius, el que vam dir va ser
que a la porta del CAP de Corró d’Avall es feia un bassal per culpa de la pendent que hi
havia a la plaça...
Intervé el Senyor ALCALDE dient: podeu donar per escrit les modificacions.
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El regidor senyor MONTAÑÉS continua dient: és impossible refer-la, és molt
complicat perquè hi ha punts suspensius per tot arreu. L’hauríem de refer tota, o gran
part. I el problema està en què no és la primera vegada, si és la primera vegada dius,
mira, ha estat una errada tècnica; la segona, s’ha repetit... En tot cas, quines mesures es
prendran per evitar que vagi passant això? És que passa molt sovint. Jo no sé si és el
sistema que ja està passat de moda, si s’ha de fer una inversió diferent o què, però si
surten així, no es poden aprovar perquè s’han de refer senceres.
El Senyor ALCALDE manifesta: a vegades passen coses que no haurien de passar.
El regidor senyor MONTAÑÉS diu: ja ho entenc, però és que si no hi ha previsions de
millora, no es poden aprovar les actes així.
El Senyor ALCALDE replica: és una voluntat personal i política. A partir d’aquí, tot
allò que surt malament o que no funciona s’ha de resoldre. S’ha revisat el sistema i
esperem que no torni a passar.
Pren la paraula el regidor del grup municipal PSC-PM, senyor JOSÉ ANTONIO
PALOMINO i exposa: respecte l’acta, ja sé que han passat coses. Jo, simplement,
demanaria que revisin el sistema per intentar que es subsani, però sí que voldria posar
de manifest una cosa: que les actes del Ple es posin ràpidament a internet perquè em
consta que la última que hi ha és la del mes de maig. Simplement això.
El Senyor SECRETARI diu: avui s’han penjat totes.
El Senyor ALCALDE manifesta: està resolt. Si hi ha alguna qüestió relacionada amb
les actes ho podeu comunicar a Secretaria.
Pren la paraula el regidor del grup municipal EV, senyor FERRAN GONTÁN i exposa:
bàsicament, jo és la segona vegada que ho demano perquè aquest tema ja va passar fa
dos mesos. Crec que és un problema del sistema, haurien de revisar seriosament el
sistema, perquè potser és una xorrada i estem aquí patint.
El Senyor ALCALDE diu: el problema ja està resolt.
El regidor senyor GONTÁN pregunta: ja s’ha resolt?
El Senyor ALCALDE respon: això no vol dir que un altre dia pugui tornar a passar. El
tècnic ho ha estat mirant i ha refet uns mal contactes que hi havia a la instal·lació.
No produint-se cap més intervenció, es procedeix, a l’aprovació i signatura de
l’esborrany de l’acta de la sessió anterior.
A continuació es passa a estudiar els següents temes que conformen l’ordre del dia:
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2.- DONAR COMPTE ACORDS JUNTA DE GOVERN LOCAL.- El senyor
SECRETARI informa que en la Junta de Govern Local de 2 de setembre de 2004:
ES DÓNA COMPTE de l’escrit RE 2004/7568 de 29 de juliol, tramès per la
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, relatiu a l’aprovació del Protocol General “Xarxa
Barcelona Municipis de Qualitat”, mitjançant el qual comunica la possibilitat de
desenvolupar conjuntament les previsions del Protocol General, mitjançant l’impuls de
les actuacions que tot seguit s’especifiquen:
Actuació

Any

Tipus Suport Import

Servei gestor_

Redacció projecte tècnic
Reforma Masia - Can Font

2004 Tècnic

59.000

Oficina Tècnica de
Cooperació

Execució de l’obra-Centre
d’Art i noves tecnologies
de Can Font

2005 Econòmic

331.000

Oficina Tècnica de
Cooperació

La PRESIDÈNCIA obre el torn d’intervencions. No es produeix cap intervenció.

3.-RATIFICAR DECRET ALCALDIA.- Pel senyor SECRETARI es procedeix a donar
lectura de la part dispositiva del Decret de l’Alcaldia núm. 1248/2004 de data 21
d’octubre:
ATÈS que s'ha rebut notificació del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6 de
Barcelona, per comparèixer en el recurs ordinari núm. 475/2004-B, interposat per la
procuradora Ma. CARMEN FUENTES MILLAN, en representació del senyors JORDI
ILLA ABENIA, RAMON VIURE RIBAS i JOAQUIN CASSÀ RICART contra l’acord
del Ple de l’Ajuntament de data 30 de juny de 2004, pel què, entre d’altres, s’aprovava
definitivament el Reglament Intern del Consell de la Pagesia de les Franqueses del
Vallès.
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,
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RESOLC:
Primer.- COMPARÈIXER I OPOSAR-ME al recurs ordinari número 475/2004-B,
interposat per la procuradora Ma. CARMEN FUENTES MILLAN, en representació
dels senyors JORDI ILLA ABENIA, RAMON VIURE RIBAS i JOAQUIN CASSÀ
RICART, contra l’acord del Ple de l’Ajuntament de data 30 de juny de 2004, pel què,
entre d’altres, s’aprovava definitivament el Reglament Intern del Consell de la Pagesia
de les Franqueses del Vallès.
Segon.- REMETRE al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6 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
ordinari.
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:
-

MARIA DEL MAR ESPAR ALMEDA
JOSEP Mª BARO PUGES
MONTSERRAT GARDELA BATLLE
JUAN VELASCO LOPEZ

Cinquè.- DESIGNAR com a Procuradors:
-

IMMA LASALA BUXERAS
JOSEP PUIG OLIVET SERRA
JUAN ANTONIO GARCIA SANMIGUEL ORTUETA
GUILLERMO GARCIA SANMIGUEL HOOVER

Sisè.- DONAR COMPTE d’aquest Decret, en la propera sessió que celebri el Ple de
l’Ajuntament, per a la seva ratificació.
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: en aquest punt, nosaltres només voldríem demanar que ens
féssiu cinc cèntims d’aquest contenciós.
A continuació, pren la paraula el regidor del grup municipal ERC, senyor ANDREU
MONTAÑÉS qui exposa: nosaltres, en principi, ens abstindrem en aquest punt perquè,
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d’alguna manera, vam votar a favor del Consell de la Pagesia, entenent que el que es
feia era una nova etapa amb un interès de consens, de treball, de tirar endavant. Tot i
així, entenem el recurs en el sentit de que hi ha un canvi de fons: el Consell de la
Pagesia va sortir en un moment per unes condicions determinades, amb el nou
Reglament això es retoca, es trastoca i, per tant, entenem el recurs. El que passa és que
nosaltres hem apostat per això: el diàleg i per intentar tirar endavant. Per altra banda,
veiem que les mateixes persones que han presentat el recurs accepten participar en el
Consell. En aquest sentit, com que estem per una cosa però entenem l’altra, ens
abstindrem.
Tot seguit, pren la paraula el regidor del grup municipal EV, senyor FERRAN
GONTÁN i diu: nosaltres, una mica en la línia d’Esquerra, en el seu moment, tot i no
creure que el Reglament del Consell de la Pagesia aprofundís tot el que nosaltres
volíem, vam votar a favor del Reglament pel bé del consens. Tot i que creiem que
aquest recurs té certa raó de fons i, per tant, no se li pot treure, però pel bé del consens,
aquest cop també ens abstindrem a la votació.
A continuació, el Senyor ALCALDE manifesta: li explicaré breument. Una de les parts
implicades, que és la Unió de Pagesos, al final de tot el procés ha cregut que
l’esmentada modificació no és prou adient segons els seus interessos i, conseqüentment,
ha posat un contenciós administratiu perquè no es faci aquesta modificació. És tant
simple com una defensa dels interessos de representativitat d’aquesta organització.
Intervé el regidor senyor PALOMINO preguntant: ... representativitat?
El Senyor ALCALDE continua dient: a partir d’aquí, em penso que l’Ajuntament és
sobirà per prendre l’acord que cregui, amb el seu consens, i les altres entitats també han
de defensar la seva representativitat, aquest és un tema de cadascú. En definitiva, aquest
és el fons de la qüestió, no n’hi ha cap altre.
Finalitzades les intervencions, el Senyor ALCALDE dóna pas a la votació.
SOTMESA a votació la ratificació del Decret, és aprovat per catorze vots a favor dels
regidors dels grups municipals CiU, PSC-PM, GIPF i PP i tres abstencions dels regidors
dels grups municipals ERC i EV, i per tant, amb el quòrum legal.

4.- APROVAR PRÒRROGA CONTRACTE CONCESSIÓ DE LA GESTIÓ
EXPLOTACIÓ SERVEI MUNICIPAL D’AIGUA POTABLE.- El senyor
SECRETARI llegeix la part dispositiva de la següent proposta de l’ÀREA d’OBRES,
SERVEIS I MEDI AMBIENT:
ATÈS que en sessió plenària de data 10 de desembre de 1996, prèvia convocatòria de
concurs i cumplimentació dels tràmits administratius pertinents, l’Ajuntament de les
Franqueses del Vallès va acordar, adjudicar definitivament a la mercantil SOREA,
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SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS, SA, la gestió i
explotació del Servei Municipal d’abastament domiciliari d’aigua potable, per un
termini de 10 anys prorrogables pel mateix període.
ATÈS que en data 25 de març de 1997 es va formalitzar el contracte administratiu entre
l'Ajuntament de les Franqueses del Vallès i l'entitat mercantil SOREA, SOCIEDAD
REGIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS, S.A
ATÈS que aquest Ajuntament formalitzà en data de 3 de juliol de 2000, un conveni de
cooperació per a la millora de les instal·lacions de la xarxa bàsica i de l'abastament
d'aigua a les Franqueses del Vallès amb l'entitat AIGÜES TER-LLOBREGAT, el qual
preveu la construcció d'un nou dipòsit de capçalera, d'una capacitat de 2.000 m3,
aproximadament a la cota 250, que dotarà de la capacitat d'emmagatzematge necessària
al nucli, així com, l'establiment d'un ramal de connexió del nou dipòsit amb l'estació de
bombament de Llerona.
VIST que en la clàusula vuitena del plec de condicions tècnico-administratrives que
formen part integrant del contracte de concessió de la gestió i explotació del servei
municipal d’aigua potable, formalitzat entre l’Ajuntament i SOREA en data de 25 de
març de 1997, s’estableix la potestat de l’Ajuntament d’obtenir financiació suficient, per
part de la concessionària, per tal d’atendre aquelles inversions que consideri necessàries.
ATÈS que SOREA, SA ha manifestat la seva predisposició a participar per tal d'atendre la
inversió que suposa la millora de les instal·lacions i la xarxa bàsica i l’abastament d'aigua a
les Franqueses del Vallès, construcció d'un nou dipòsit de capçalera, d'una capacitat de
2.000 m3, aproximadament a la cota 250, que dotarà de la capacitat d'emmagatzematge
necessària al nucli, així com l'establiment d'un ramal de connexió del nou dipòsit amb
l'estació de bombament de Llerona, mitjançant proposta presentada al registre general
de l'Ajuntament el dia 20 d'octubre de 2004 (RE 2004/9733).
VIST l'informe emès per l'interventor de l'Ajuntament.
VIST l'informe emès pel cap de l'àrea d'Obres, Serveis i Medi Ambient.
VIST l'informe jurídic emès pel secretari de l'Ajuntament.
ATÈS que en la clàusula vuitena del plec de condicions tècnico-administratrives que
formen part integrant del contracte de concessió de la gestió i explotació del servei
municipal d’aigua potable, formalitzat entre l’Ajuntament i SOREA en data de 25 de
març de 1997, s’estableix la potestat de l’Ajuntament d’obtenir financiació suficient, per
part de la concessionària, per tal d’atendre aquelles inversions que consideri necessàries.
ATÈS QUE la clàusula tercera del plec de condicions tècnico-administratrives que
formen part integrant del contracte de concessió de la gestió i explotació del servei
municipal d’aigua potable, formalitzat entre l’Ajuntament i SOREA en data de 25 de
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març de 1997, estableix una durada del contracte per un termini de 10 anys,
prorrogables tàcitament pels mateixos períodes.
VIST el que disposen els articles 163 i 157 del Real Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de
juny, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes de les Administracions
Públiques.
AQUESTA àrea d'Obres, Serveis i Medi Ambient proposa al Ple de la Corporació
l'adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- APROVAR la pròrroga de la vigència del contracte formalitzat entre l'entitat
mercantil SOREA, SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS, SA i
l'Ajuntament de les Franqueses del Vallès, en data 25 de març de 1997, per a la gestió i
explotació del Servei Municipal d’abastament domiciliari d’aigua potable, per un
període de 10 anys, a comptar a partir de la data de finalització del termini fixat en el
contracte vigent.
Segon.- APROVAR l'addenda al contracte formalitzat en data 25 de març de 1997, per
tal d'incorporar al contracte administratiu la proposta pel finançament de la millora de
les instal·lacions de la xarxa bàsica i de l'abastament d'aigua (nou dipòsit de capçalera
de 2.000 metres cúbics i l'establiment d'un ramal de connexió del nou dipòsit amb
l'estació de bombament de Llerona) presentada per SOREA, SA, que s'adjunta com
annex al present acord, la pròrroga del termini de vigència del contracte per un
període de 10 anys i la realització de millores urgents a la xarxa municipal d'aigua
potable.
Tercer.- NOTIFICAR el present acord a l'empresa SOREA, S.A.
La PRESIDÈNCIA obre el torn d’intervencions.
Pren la paraula el regidor del grup municipal ERC, senyor ANDREU MONTAÑÉS i
manifesta: el que nosaltres veiem en aquesta pròrroga del contracte és que és una
pròrroga que decideix l’Ajuntament no per gust sinó per necessitat, és a dir, hi ha un
deute amb SOREA que puja a vuitanta milions de pessetes, aproximadament, i que, clar,
hi ha un deute que s’ha anat acumulant i que arriba un moment en què, suposo que
donades les finances de l’Ajuntament, no hi ha més remei que acceptar la pròrroga per
deu anys, i sense entrar en la qüestió de si està bé o no acceptar-la, però sí és veritat que
l’Ajuntament tampoc decideix lliurement, sinó que decideix perquè té deutes i
segurament no els pot pagar. Per tant, nosaltres ens oposarem a això.
A continuació, pren la paraula el regidor del grup municipal GIPF, senyor JOSÉ
JOAQUIN GRAU i exposa: existe un contrato que se inició en 1997 y que debe vencer
en el año 2007, puesto que en su momento se hizo por diez años. Ahora se prorroga

Ple 28 10 04 – pàg. 8

automáticamente mediante este convenio por diez años más hasta el año 2017. Todo
esto es a cambio de buscar financiación para quinientos veinte mil euros de unas obras
que ya están hechas pero que aún no están pagadas. No es la primera vez que esto
ocurre aquí. Pero es que, además, este préstamo también se utiliza para refinanciar
ciento ochenta y siete mil euros más que se deben y que, teóricamente, tendrían que
estar amortizados en el año 2007. De este modo, se tardará diez años más en amortizar
esta inversión. La refinanciación de deudas pendientes la podemos calificar de varias
maneras, según el punto de vista de cada cual, pero en lo que creo que estaremos todos
de acuerdo es en que es un síntoma evidente de debilidad económica y, por lo tanto, una
consecuencia clara de la mala gestión de este gobierno. En total, pedimos prestado a
SOREA setecientos nueve mil euros a cambio de hipotecar la gestión municipal durante
diez años más. Algo similar a lo que ya ocurrió también en su día con la ampliación de
la concesión de la zona deportiva. Es decir, no se están hipotecando solamente los
bienes o el dinero municipal si no también el futuro de la gestión municipal, de modo
que cualquier gobierno, presente o futuro, estará atado de pies y manos durante los
próximos quince años aproximadamente y esto nos quitará fuerza a la hora de negociar
cualquier tipo de concesión en condiciones favorables y actualizadas para el municipio.
Es algo que nosotros venimos advirtiendo desde hace años que ocurriría y ya está
ocurriendo. Ahora estamos empezando a ser esclavos de nuestros proveedores más
importantes y de las empresas concesionarias de los servicios municipales, porque ahora
son ellos quienes comienzan a imponer sus condiciones. De hecho, en el 2007 debería
celebrarse un concurso público para la gestión del agua en les Franqueses durante los
siguientes diez años y SOREA ya lo ha ganado con tres años de antelación y, además,
sin tenerse que presentar a concurso.
Tot seguit, pren la paraula el regidor del grup municipal EV, senyor FERRAN
GONTÁN i manifesta: com deia el meu company, la xifra total és de set-cents nou mil
euros i, per això, com que no hi ha diners, enlloc de pagar a SOREA quan tocava,
perquè es deuen factures des de l’any 1999, la passada legislatura aquest govern es va
dedicar a fer inversions partidistes: gespa artificial al camp de futbol, que potser és
necessària, una macrobiblioteca i centre cívic que, potser amb una cosa més petita,
haguéssim passat, i obres d’aquest estil, enlloc de procurar pels serveis bàsics. Ara
parlem de l’aigua, però podríem parlar d’infinitat de serveis, com el transport públic,
l’electricitat... En fi, nosaltres mai podrem votar a favor d’aquesta proposta. A més,
voldria saber si passats aquests gairebé tretze anys durant els quals SOREA tindrà la
concessió, donarà temps a cobrir aquests set-cents nou mil euros.
Acte seguit, pren la paraula el regidor del grup municipal PSC-PM, senyor JOSÉ
ANTONIO PALOMINO manifesta: això més que una ampliació de la concessió, és una
operació pura i simplement financera. O sigui, en comptes de demanar aquests diners
als bancs, perquè no es poden demanar, es demanen a una concessionària que,
evidentment, pot tenir interessos. De totes maneres, jo crec que la concessionària s’ho
ha pensat i ha trigat un temps en decidir-ho perquè aquí hi ha una qüestió que han posat
en relleu algunes de les intervencions que hi ha hagut, però per a mi hi ha una cosa
encara més greu: resulta que a l’any 2000 es va signar un conveni per poder fer un
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dipòsit amb un argument lloable com és intentar assegurar l’aigua del municipi. Això,
en principi, està bé. El que passa és que aquí s’ha fet exactament igual que altres
operacions que s’han fet, i que nosaltres hem denunciat, sense la possibilitat de poder-la
fer en el moment en què es va fer. Per exemple: a l’expedient no hi ha en cap moment
d’on amb el cinquanta per cent de la inversió del dipòsit, de quina partida pressupostària
estava assignat per part de l’Ajuntament. O sigui, a partir d’ara, l’Ajuntament té on
poder-ho assignar pressupostàriament perquè ha arribat a un acord amb algú que li
finança això. Però aquí estem, com sempre, en una situació de franca il·legalitat en el
sentit de que una cosa que nosaltres no discutim que s’hagués de fer en el seu moment o
no, ara, el que sí que està clar és que no es podia fer de la manera que s’ha fet, ni molt
menys. Perquè resulta que les Administracions es gasten molts i molts diners en vetllar
per la transparència, qualsevol concurs públic, per petit que sigui, hi ha una inversió per
vetllar per la transparència. I resulta que aquí, ara, s’està tornant a fer “encajes de
bolillo” per intentar poder finançar unes obres que es varen fer en el seu moment. Si
mireu els certificats del senyor Medrano, parla de l’acord del Ple en què es va ratificar
el conveni, parla de la Comissió de Govern que va aprovar el projecte i, en cap moment,
parla de quines són les quantitats ni de quina partida pressupostària. Per poder veure
això, resulta que s’ha de mirar la documentació de les empreses. Per exemple, nosaltres
sabem que els cent vuitanta-set mil euros que se li deuen directament a SOREA, una
part és del conveni anterior a l’any 2000, que era amb ATLL, i es deuen trenta-cinc mil
euros pendents del conveni amb BIOCHEMIE. I tot això ho hem anat veient a partir de
la documentació de les empreses SOREA i ATLL. Em sembla que ha quedat prou clar.
Acte seguit, pren la paraula el regidor del grup municipal PP, senyor JOSEP BADIA i
manifesta: des de l’any 1999, aquest Ajuntament deu a SOREA uns set-cents nou mil
euros. Per què s’ha arribat a aquest deute? I com es que no s’ha frenat abans i, ara, s’ha
d’anar al finançament?
Tot seguit, pren la paraula el regidor de l’Àrea d’OBRES, SERVEIS I MEDI
AMBIENT, senyor FRANCESC COLOMÉ i manifesta: jo em remetria, primer, a
l’informe jurídic, perquè sembla que estiguem fent bestieses però jurídicament està
absolutament justificat. En aquests moments, s’han conjugat dos interessos: el nostre
propi, perquè teníem una obra d’interès general que podríem haver finançat
tranquil·lament amb els nostres ingressos, però hem cregut convenient, ja que el
contracte de concessió amb SOREA ens donava la possibilitat de finançar-ho i al ser
una obra d’interès general ja que afectarà a molta gent, doncs, que ens ho financiï
SOREA. I vull deixar molt clar dos conceptes: primer, aquest finançament no suposarà
disminuir els ingressos de cànon que l’Ajuntament té de SOREA i, segon, aquest
finançament, en cap cas, suposarà un augment de les quotes d’aigua que paga el ciutadà.
És un mètode de finançament? Sí, hi estem d’acord. No ens enganyem, és un mètode de
finançament però s’han conjugat dos interessos: un, el propi de l’Administració que és
finançar una obra d’interès general i, evidentment, hi ha una contrapartida, que és
augmentar el termini de concessió de l’empresa SOREA. També us he de dir que
SOREA abasteix d’aigua a Granollers i altres municipis i que, de moment, no hem
tingut mai cap problema. Quan les coses funcionen, i les dues parts n’estan contentes,
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evidentment, hi ha aquestes figures entre els dos contractes per poder-ho ampliar.
Recordeu que la llei ens diu que aquestes concessions es poden atorgar fins a un màxim
de cinquanta anys, i nosaltres esgotarem vint anys. O sigui, si volguéssim, encara ho
podríem ampliar molt més. I això és una pràctica molt habitual. Us poso un petit
exemple: ACESA, quan s’intenta baixar el que el contribuent paga pel peatge, també hi
ha una contrapartida que és ampliar el contracte de concessió. I això ho ha fet ara el
govern de la Generalitat, i també ho va fer abans. O sigui, tampoc és una pràctica
absolutament descabellada, quan totes les Administracions ho fan.
A continuació, el regidor senyor PALOMINO manifesta: en la seva intervenció ha fet
un reconeixement explícit al dir que això ho podrien finançar amb mitjans propis però
que ho financen mitjançant aquest mecanisme. Això és exactament reconèixer el fons de
la qüestió, amb el que vostè no hi ha volgut entrar. Vostès financen això d’aquesta
manera perquè no poden fer-ho d’una altra manera. Finançar una cosa és fer el propòsit
de tenir els diners per fer alguna cosa, no fer alguna cosa per després tenir els diners,
que és el que vostès han fet. Jo li he parlat de transparència i vostè em parla de que
aquestes són pràctiques habituals, evidentment que ho són, que es pugui allargar la
concessió en base a uns propòsits d’inversió que es faran en el futur. Jo no li discuteixo
això, en absolut. Ara, quan vam veure l’expedient, el que ens va quedar clar és: per un
costat, la nul·la possibilitat de que a l’any 2007 puguem discutir què passa amb l’aigua
al municipi. Ja sé que es pot contractar per cinquanta anys, bé, però podríem estar
parlant d’altres tipus de contrapartides, que potser no haurien de ser necessàriament
d’inversió sinó d’altres coses. Aquest és un debat que ja no el podrem fer. Per altra
banda, segona cosa, i més important, vostès això ho fan simplement perquè necessiten
pagar una cosa que han fet deliberadament en un moment perquè no tenien partida
pressupostària i jo al·lucino amb el fet de què pugui haver-hi empreses que es prestin a
aquests jocs.
El regidor senyor MONTAÑÉS exposa: si reconeixem que jurídicament és correcte,
aleshores podríem analitzar la decisió política i aquesta vol dir que invertim en una sèrie
d’equipaments que ens porten al deute actual, no podem invertir en allò que fa falta de
serveis i, al final, ens trobem atrapats i, a més, també reconeixem indirectament que el
deute que té l’Ajuntament no és del cent nou per cent sinó que encara és més gran,
perquè busquem finançament per una altra banda. Per tant, si ho analitzem tot, quan
algú parla de mala gestió, no sé si aquesta és la demostració evident del que hi ha: una
mala gestió.
Tot seguit, el regidor senyor GRAU manifesta: jo només volia dir que, evidentment, no
em crec que l’Ajuntament es pugui finançar set-cents mil euros dels seus propis
ingressos o del que sigui, quan no hi ha un “duro” i sinó que algú em digui d’on o a qui
traiem aquests diners... O és que els tenim a termini fix perquè ens donin interessos?
Doncs, digui’m vostè d’on trauria aquests set-cents mil euros. Jo no m’ho crec, ho ha dit
de cara a la galeria, però això no és veritat. La prova més evident és que quan es fa un
refinançament d’un deute és perquè la debilitat econòmica és patent i estem apurats.
Perquè en cas contrari, aquest deute de cent vuitanta-cinc mil euros que acabaria d’aquí
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a dos anys, ara, ho estem prorrogant deu anys més i, per tant, aquest refinançament
encara ens sortirà més car. Això és com quan tens un préstec al banc i com que no el
pots pagar, vas al banc perquè t’ho allargui vint anys més. És exactament el mateix. I,
evidentment, la jugada està molt bé per part seva perquè com que ja s’ha arribat a la
capacitat per poder demanar un préstec, si tenim la possibilitat de que una empresa com
SOREA que per contracte, per concessió, ens pot donar aquest préstec, doncs és un
problema menys que tenim. Això és només per la mancança de diners que hi ha,
conseqüència de la mala gestió econòmica d’aquest govern durant anys i fa anys que ho
venim advertint.
Acte seguit, el regidor senyor BADIA pregunta: no sé si ho he entès bé, que aquest
contracte és per deu anys i que el cànon per als contribuents no s’apujarà. O ho he entès
malament?
El regidor senyor COLOMÉ respon: el cànon dels contribuents no se’ls apujarà
Intervé el regidor senyor GONTÁN dient: gràcies, senyor Colomé, de veritat, per fi
podem parlar de política enlloc de tècnica, i no posar la tècnica per davant com a escut,
com a fusible, com li vulgui dir. M’encanta, per fi ho podrem fer. És evident que no és
un problema tècnic. Si els “calers” els faran sortir d’on calgui, si cal vendre el que no
tenim, ho vendrem. És qüestió de salvar els mobles, aquest és el problema. Són
decisions polítiques les que ens han portat aquí, només això: invertir cap a una banda
que era més electoralista enlloc d’invertir cap a serveis que no es veu tant. Si només és
això, és planer. I, evidentment, ara ho financem i això és un xollo, si SOREA està
encantada amb això. Ells sortiran com les caixes, si guanyaran més amb les comissions
que amb el servei. I, de moment, aquest proper any no es pujarà el cànon, ja en
parlarem... I, si us plau, no posi l’exemple d’ACESA, l’estem patint. Som la comunitat
que el patim gràcies al govern de Convergència que ha fet servir el finançament
d’ACESA, mantenint els peatges. Sí, però això no és culpa del que hi ha ara, és culpa
del que hi havia abans. Per tant, no posi l’exemple d’ACESA, jo crec que no era prou
idoni aquest exemple.
Acte seguit, el Senyor ALCALDE manifesta: per concloure aquest debat, a vegades,
una mica desenfocat de les qüestions, deixi’m que els hi digui una cosa: aquest
municipi, per la seva configuració i per la seva situació ancestral, és a dir, antiga, té
moltes mancances i moltes necessitats, i una d’elles són les infrastructures de l’aigua,
així com abans no teníem clavegueram i altres infrastructures. Afrontar el repte de
millorar aquests serveis bàsics és una de les prioritats, suposo, de qualsevol govern
municipal i també que punts del municipi puguin tenir suficient aigua de qualitat que
fins aquests moments no en tenien o la tenien contaminada. I, per tant, aquestes obres
que realment s’han hagut de fer han estat en aquest sentit. Punts com Mil Pins o Llerona
no tenien aigua, o la tenien contaminada, o totes dues coses alhora. Per tant, en aquests
últims anys el municipi ha fet un gran esforç per a aquestes obres d’infrastructura
general, restablir-la i resoldre problemes de molts anys enrera. No cal dir que és culpa
d’un o de l’altre, són mancances que té el municipi. Per tant, em penso que aquest és el
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gran problema a discutir: si els ciutadans de les Franqueses es mereixen tenir aigua de
qualitat o no i, per tant, haver pogut fer aquestes obres que eren forçosament urgents,
restablir aquests punts que no tenien aigua o que la tenien contaminada i, per tant, que
estaven sense aigua potable. El govern municipal ha de resoldre un problema urgent i de
prioritat per a la ciutadania, això és el que s’ha fet i ho hem fet amb l’habilitat de que el
cinquanta per cent de l’obra gran l’ha finançat el govern de la Generalitat. Hem tret un
ajut molt important perquè l’obra amb ATLL, que és el govern de la Generalitat, paga el
cinquanta per cent. La resta l’hem de resoldre i hi havia dues maneres de fer-ho:
directament finançat o amb una altra fórmula legalment establerta, completament
transparent i legal, que és aquesta que es proposa, assumir-ho per contracte de gestió
que, a més, està establert de que pot assumir tots aquests tipus d’infrastructures generals
i que finança unes obres que eren urgents, prioritàries i imprescindibles per als
ciutadans de les Franqueses perquè tinguessin aigua, perquè o no en tenien o la tenien
contaminada. A partir d’aquí, crec que no cal que ens rasguem les vestidures ni diguem
coses que no són. S’han resolt problemes molt greus del municipi que valen molts
diners, com és evident amb totes les obres de caire públic, i que era de primera
necessitat per als ciutadans i ciutadanes de les Franqueses tinguessin aigua potable, que
no en tenien. S’ha de buscar i resoldre el finançament i la manera menys gravossa pel
municipi i pels ciutadans de les Franqueses és fer-ho d’aquesta manera. Hi ha moltes
maneres d’interpretar-ho, aquesta és la manera menys gravossa que hi ha: que no s’hagi
fet un endeutament municipal sobre aquest i que hagin estat finançades sense un efecte
directe sobre el ciutadà que no li reportarà un sobrecost sobre l’aigua. Crec que hem
vençut dos problemes molt grans: que els ciutadans de les Franqueses en aquells punts
on no tenien aigua o la tenien contaminada, ara en puguin tenir i, a més, que s’hagi
pogut finançar sense un endeutament per a l’Ajuntament i sense una afectació directa
sobre el ciutadà o el servei de l’aigua potable. Aquesta és la realitat i crec que ha estat
molt ben resolta, sense cap efecte massa nociu ni per les arques municipals ni tampoc
per als ciutadans de les Franqueses. Em penso que ens en podem congratular de d’haver
resolt d’aquesta manera. I si no s’hagués fet d’aquesta manera, l’Ajuntament l’hagués
hagut de finançar amb endeutament perquè era una obra prioritària pels ciutadans de les
Franqueses. Em penso que ningú em pot discutir que feia falta fer-la en el seu moment.
Ara, sempre vam comptar amb el fet de que aquest era un sistema que funcionaria per
pagar aquestes obres d’infrastructura que ja estava previst, abans de fer un endeutament
o una altra fórmula d’assumir aquestes obres, tant importants per al municipi,
directament a inversions municipals. Penso que podem estar contents d’haver pogut
resoldre aquest tema tant important per a la ciutadania.
Finalitzades les intervencions, la PRESIDÈNCIA dóna pas a la votació.
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per nou vots a favor dels regidors del
grup municipal CiU, set vots en contra dels regidors dels grups municipals PSC-PM,
ERC, GIPF i EV, una abstenció del regidor del grup municipal PP, i per tant, amb el
quòrum legal.

Ple 28 10 04 – pàg. 13

5.- APROVAR REVISIÓ ANUAL PADRO MUNICIPAL D’HABITANTS.- Per part
del senyor SECRETARI es procedeix a donar lectura de la part dispositiva de la següent
proposta de l’ALCALDIA:
ATÈS que l’article 81 del Reglament de població i demarcació territorial dels ens locals
recull que els Ajuntaments aprovaran la revisió dels seus padrons municipals
d’habitants amb referència a l’1 de gener de cada any.
ATÈS que la Delegació Provincial de Barcelona de l’Institut Nacional d’Estadística ha
tramès els fitxers resultants de la coordinació de les variacions produïdes en el Padró
Municipal durant l’any 2003.
ATÈS que aquestes variacions una vegada confrontades, s’han de sotmetre a l’aprovació
del Consell d’Empadronament.
DE CONFORMITAT amb el que disposen els articles 60 a 62 del Reial Decret
1690/1986, d’11 de juliol, pel què s’aprova el Reglament de població i demarcació
territorial dels ens locals; l’apartat 2 de l’article 17 de la Llei reguladora de bases de
règim local i altres normes concordants, segons les quals els Ajuntaments aproven el
Padró i les variacions que s’hi hagin produït.
AQUESTA ALCALDIA proposa al Ple de l'Ajuntament, l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- APROVAR la revisió anual del Padró Municipal d’Habitants, a l’1 de gener
de 2004, que dóna un resultat de 14.881 habitants (7.591 homes i 7.290 dones), de
conformitat amb els resums numèrics que s’incorporen com annex a la proposta.
Segon.- REMETRE els presents acords i els resums numèrics, a la Delegació Provincial
de Barcelona de l’Institut Nacional d’Estadística.
La PRESIDÈNCIA obre el torn d’intervencions.
Pren la paraula el regidor del grup municipal PSC-PM, senyor JOSÉ ANTONIO
PALOMINO i manifesta: jo suposo que aprovem el padró municipal amb les dades de
fa uns quants dies, no? No aprovem el padró municipal amb les dades de fa un any i
mig, que és el que hem fet amb l’altre punt.
Tot seguit, pren la paraula el regidor del grup municipal PP, senyor JOSEP BADIA qui
pregunta: aquesta revisió es fa cada dos anys, no? Es pot saber quin percentatge d’error
hi ha?
El senyor SECRETARI manifesta: això no és una revisió poblacional, sinó que estem
aprovant el resum numèric que, segons indicacions de l’Institut Nacional d’Estadística,
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els ajuntaments han d’aprovar cada any durant el mes d’octubre en referència a l’u de
gener de cada any. El marge d’error és zero perquè s’agafen les dades estrictes que
consten al padró d’habitants.
Tot seguit, pren la paraula el regidor del grup municipal EV, senyor FERRAN
GONTÁN i manifesta: no és que anem a votar en contra ni abstenir-nos, seria absurd.
Podríem fer-ho però no és la qüestió perquè creiem que tècnicament es bé les coses. En
fi, com l’any passat, farem incís en els números. L’increment al municipi, entre altes i
baixes, ha estat de cinc-cents cinquanta-sis habitants. Però cal dir que l’increment, entre
altes i baixes, de les persones que vivim a les Franqueses durant el període comprès
entre l’u de gener de 2003 a l’u de gener de 2004, només ha estat de cent persones
mentre que de nouvingudes hem tingut cinc-centes cinquanta-una. Fem una hipòtesi:
suposem que aquests cinc-cents cinquanta-un veïns són famílies, amb un terme mig de
tres membres, per tant, són cent vuitanta-quatre famílies aproximadament. Si fossin
unifamiliars, això ocupa divuit hectàrees de territori, aleshores, o bé construïm moltes
unifamiliars o bé hi ha molt habitatge desocupat. Si fos el segon cas, nosaltres creiem
que n’hi ha molt, perquè el cinquanta-vuit per cent de l’habitatge que es construeix a
Catalunya és bàsicament per invertir, queden justificades accions com l’ocupació de la
masia de Can Calet. Nosaltres voldríem saber, i no hi ha hagut manera, quina quantitat
d’habitatges ocupen aquestes persones nouvingudes a les Franqueses. Si cada any anem
creixent a aquest ritme, ens hauríem de plantejar si cal créixer i perquè. Potser no és
necessari créixer, potser hem d’estabilitzar la població perquè així no consumirem més
territori que és l’únic patrimoni que tenim tots els veïns en conjunt. Si anem creixent
indiscriminadament i progressivament cada any, l’únic que farem és consumir territori.
Nosaltres creiem que aquest consum de territori sense solta ni volta no té sentit. A més,
totes aquestes persones nouvingudes, i les que van néixer aquí, necessiten serveis. Clar,
també els podem finançar com l’aigua, però no hi ha diners i potser algun dia s’aturarà
tot.
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, GIPF, EV i PP, dues abstencions dels regidors del grup
municipal ERC, i per tant, amb el quòrum legal.

6.- CONCEDIR A JOSEP CAMPAÑA OVIEDO COMPATIBILITAT PER AL
DESENVOLUPAMENT D’UN SEGON LLOC DE TREBALL.- El senyor
SECRETARI llegeix la part dispositiva de la següent proposta de l’ÀREA
D’HISENDA:
VISTA la instància presentada pel senyor JOSEP CAMPAÑA OVIEDO, cap d’àrea
d’Esports, en data 20 d’octubre actual, RE núm. 9.744, en què demana li sigui
concedida la compatibilitat per desenvolupar una activitat pública secundària de caràcter
docent a l’Escola de Policia de Catalunya.
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VIST l’informe de Secretaria.
DE CONFORMITAT amb el què s’estableix en la lletra a, de l’apartat 2 de l’article
324 del Decret 214/90, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al
servei dels ens locals, els articles 4, 6 i 8 de la Llei d’incompatibilitats de l’Estat, la Llei
53/84, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les
Administracions Públiques i el contingut de la Llei 21/87, de 26 de novembre,
d’incompatibilitats del personal al servei de l’administració de la Generalitat.
AQUESTA ÀREA D’HISENDA proposa a l’Ajuntament Ple l’adopció dels següents,
ACORDS:
Primer.- CONCEDIR al senyor JOSEP CAMPAÑA OVIEDO, cap d’àrea d’Esports, la
compatibilitat per al desenvolupament d’un segon lloc de treball de caràcter docent a
l’Escola de Policia de Catalunya, amb una dedicació de 04,25 hores/setmanals, durant
el curs 2004/2005.
Segon.- COMUNICAR el present acord a l’interessat i al Comitè d’Empresa.
La PRESIDÈNCIA obre el torn d’intervencions.
Pren la paraula el regidor del grup municipal GIPF, senyor JOSÉ JOAQUIN GRAU i
manifesta: nosaltres considerem que un tècnic cap d’àrea municipal, ha de tenir la
dedicació exclusiva en aquest Ajuntament. Què passaria, per exemple, si aquest tècnic,
en l’exercici de les seves funcions a l’Escola de Policia tingués qualsevol contingència,
un accident o el que sigui, qui hauria de fer front a les obligacions contractuals amb
aquest Ajuntament, el sou, la seguretat social, etc., i qui tindria el problema d’haver
d’ocupar aquesta baixa dintre del servei municipal? Crec que el tindríem nosaltres. I,
per tant, un tècnic cap d’àrea d’un Ajuntament ha de tenir l’exclusivitat a l’Ajuntament.
Tot seguit, pren la paraula la regidora de l’àrea d’HISENDA, senyora NÚRIA
CLAVERIA qui manifesta: voldria contestar, com vaig fer l’any passat, perquè sembla
ser que es repeteix tots els anys, dient què passaria si el senyor Campaña tingués un
accident o li passés alguna cosa en l’exercici d’aquestes activitats docents que practica
que, per una altra banda, crec que ens ha de satisfer en el sentit que tenir un tècnic
d’aquesta casa que sigui reconegut suficientment com per poder explicar els seus
coneixements a altres persones. Li passaria el mateix que ens passaria a qualsevol de
nosaltres si al sortir de casa seva l’atropellés un cotxe, exactament el mateix. El tècnic,
el departament i l’Ajuntament tenen eines suficients perquè qualsevol persona de les
que està treballant, pel motiu que sigui, no pot desenvolupar les seves funcions
immediatament, hi hagi eines suficients perquè es pugui fer la substitució. Jo volia
tornar a remarcar única i exclusivament el que ja vaig dir l’any passat i és que considero
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que, primer, la llei ens ho permet, no és incompatible, segon, no ens hi podem negar i,
tercer, i més important, crec que això ens dóna prestigi. No tinc res més a dir.
El regidor senyor GRAU replica: com vostè bé diu, aquest tema es repeteix cada any i
cada any, una de les justificacions de l’equip de govern és que això dóna prestigi a
l’Ajuntament. Però jo no recordo que ens hagin donat cap medalla perquè tinguéssim un
tècnic a l’Escola de Policia. I vull deixar clar que això no té res a veure amb la persona,
que em cau molt bé, estic parlant en general, perquè, en aquest cas, és el cap d’àrea
d’Esports, com podria ser qualsevol altre. No vull justificar res, però penso que un
tècnic, un cap d’àrea, ha de tenir una exclusivitat dintre de l’Ajuntament. Un accident,
evidentment, el pot tenir qualsevol, surts al carrer i pots caure o et posar el que sigui. No
li direm a ningú que quan surti de l’Ajuntament, es quedi a casa i que ja no surti més
fins que no vingui a treballar a l’Ajuntament. Estic dient que no s’ha d’exposar un risc
addicional, com és una altra activitat que pot tenir un risc. Ara, evidentment que és
legal, per això s’està votant avui perquè si no ho fos, suposo que ja no vindria al Ple.
Aquesta és la nostra valoració, i és la que fem sempre perquè cada any es repeteix amb
el mateix càrrec.
Finalitzades les intervencions, la PRESIDÈNCIA dóna pas a la votació.
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per setze vots a favor dels regidors dels
grups municipals CiU, PSC-PM, ERC, EV i PP, un vot en contra del regidor del grup
municipal GIPF, i per tant, amb el quòrum legal.

7.- APROVAR INICIALMENT MODIFICACIÓ PUNTUAL DELS ARTICLES 158,
159 i 162 DEL PGOU.- El senyor SECRETARI manifesta: com s’ha comunicat a tots
els regidors, aquesta proposta ha sofert unes variacions respecte la que es va dictaminar
a la comissió informativa, en el sentit que si inicialment es pretenia modificar l’article
162, ara, per acotar els termes de la modificació puntual que es vol tramitar, es proposa
modificar els articles 158, 159, 162 i el plànol 4-5 del Pla General. L’objectiu d’aquesta
modificació de la proposta és, com he dit abans, acotar la modificació, és a dir, la
condició de l’ús d’habitatge social en règim de lloguer només pel solar qualificat
d’equipament comunitari situat al sector J, no per a la resta d’equipaments situats al
municipi. Acte seguit, procedeix a donar lectura de la part dispositiva de la següent
proposta de l’ÀREA D’URBANISME:
VISTA la proposta tècnica relativa a la modificació puntual del Pla General d'Ordenació
Urbana, que afecta exclusivament a la redacció dels articles 158, 159 i 162, amb el
següent objectiu i el plànol 4-5.
1. Incorporar com a ús admès en la regulació dels sistemes d'equipaments comunitaris,
a banda dels ja establerts, l'ús d'habitatge protegit en règim de lloguer, únicament en
el solar d'equipaments ubicat al sector J. La consecució d'aquest objectiu
comportarà, així mateix, la inclusió en el plànol 4-5 del plànols del PGOU, la clau

Ple 28 10 04 – pàg. 17

"Equipament amb habitatges dotacionals" i qualificar l'equipament del sector J
d'equipament amb habitatges dotacionals.
VIST l’informe jurídic incorporat a l’expedient.
VIST l'informe emès per l'arquitecte municipal.
VIST el que disposen els articles 83 i 59 de la Llei 2/2002, d’Urbanisme, l'article 52.2.c)
del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, pel que fa a la competència del Ple de la
Corporació per a les aprovacions inicial i provisional.
AQUESTA Àrea d'Urbanisme proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels següents,
ACORDS:
Primer.- APROVAR INICIALMENT la modificació puntual del Pla general
d’Ordenació Urbana que afecta a la redacció dels articles 158, 159 i 162 de la
normativa, que quedaran redactats de conformitat amb el següent detall:
SECCIÓ PRIMERA. DISPOSICIONS GENERALS.
Article 158. Definició i tipus. Identificació.
1. Comprèn aquest capítol la regulació dels sistemes d’equipaments
comunitaris i de serveis tècnics, en tant que es tracta de sòls destinats a
instal·lar dotacions d’interès públic i social necessaris en funció de les
característiques demogràfiques i socio-econòmiques de la població.
2. Els sòls que aquest Pla destina a sistema d’equipament i serveis tècnics,
s’inclouen en una de les categories següents:
- Sistema d’equipaments comunitaris
- Sistema d’equipaments comunitaris amb habitatges dotacionals
- Sistema d’infrastructures de serveis tècnics
SECCIÓ SEGONA. SISTEMA D’EQUIPAMENTS COMUNITARIS I SISTEMA
D’EQUIPAMENTS COMUNITARIS AMB HABITATGES DOTACIONALS.
Article 159. Definició.
1. El sistema d’equipaments comunitaris inclou els sòls que es destinen a usos
públics col·lectius o comunitaris i a dotacions d’interès públic o social
necessaris en funció de les característiques socio-econòmiques de la
població.
2. El sistema d’equipaments comunitaris amb habitatges dotacionals inclou els
sòls que es destinen a usos públics col·lectius o comunitaris, a dotacions
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d’interès públic o social necessaris en funció de les característiques socioeconòmiques de la població i habitatges protegits en règim de lloguer.
3. S’identifica en els plànols d’ordenació.
Article 162. Condicions d’ús.
1- Usos dominants:
- Sistema d’equipaments comunitaris: equipaments que tinguin interès
públic, social o comunitari.
- Sistema d’equipaments comunitaris amb habitatges dotacionals:
equipaments que tinguin interès públic, social o comunitari i habitatges
protegits en règim de lloguer.
2Usos compatibles: aquells directament vinculats amb l’ús dominant i
amb la funció concreta de l’equipament. En aquest sentit, el Pla General,
reconeix com a compatibles els usos existents en els equipaments en el moment
de l’aprovació inicial i que estiguin d’acord amb la definició anterior d’aquest
mateix apartat.
3S’admet l’ús d’habitatge unifamiliar de manera excepcional, la finalitat
del qual sigui el servei de vigilància o manteniment de la instal·lació.
4En els sòls destinats a equipaments que ja tenen un ús assignat en
l’actualitat aquest Pla General determina aquest ús com a dominant.
Segon.- INCLOURE en el plànol 4-5 del plànols del PGOU, la clau "Equipament amb
habitatges dotacionals" i qualificar l'equipament del sector J d'equipament amb
habitatges dotacionals, de conformitat amb el plànol adjunt.
Tercer.- SOTMETRE el present acord a un termini d’exposició pública d’un mes,
mitjançant la inserció d’edictes al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i a un dels diaris de major circulació.
Quart.- EN EL SUPÒSIT que contra l’acord d’aprovació inicial no es formulin
reclamacions ni al·legacions, la modificació puntual del Pla General s’entendrà
aprovada provisionalment, sense necessitat de nou acord exprés, remetent-se
l’expedient a la Comissió d’urbanisme de Barcelona.
La PRESIDÈNCIA obre el torn d’intervencions.
Pren la paraula el regidor del grup municipal PSC-PM, senyor JOSÉ ANTONIO
PALOMINO i manifesta: quan nosaltres vam veure el primer redactat que hi havia, la
modificació de l’article 162, la veritat és que ens va semblar exagerat. Vam pensar que
es volia caçar una mosca a “cañonazos” i, ràpidament, el que vam intentar va ser fer
arribar la nostra opinió. Certament, vam ser atesos, les coses com siguin, no ja perquè
tinguem raó en què s’hagi fet la modificació d’aquesta manera, ni la proposta tampoc la
vam fer d’aquesta manera. Però sí és veritat que nosaltres pensàvem que una
modificació genèrica de l’article 162 única i exclusivament quan resulta que, indagant el
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fons de la qüestió, era d’uns terrenys del sector J, suposem que és perquè la Generalitat
va respirar quan vam aprovar la cessió dels terrenys amb aquesta hipòtesi. Això no ho
sabem i ens agradaria que ens ho aclarís. Ens sembla que aquest redactat que hi ha és
més escaient, en el sentit de que cada vegada que es vulgui fer aquest tipus d’operació,
s’haurà de modificar puntualment el Pla General. De l’altra manera, ens semblava que
d’un “plumazo” el debat teòric sobre el tema de l’habitatge quedava solucionat o no
sinó esqueixat cap a un costat o un altre. De tota manera, vull posar de manifest una
contradicció: en un municipi com el nostre on s’ha edificat moltíssim en aquest últims
anys i que nosaltres reiteradament, cada vegada que es venien parcel·les urbanitzables,
consideràvem que es feia una interpretació laxa de la llei i que s’hauria d’haver reservat
terreny per habitatges. És lamentable que zones de serveis s’hagin de reconvertir a
zones urbanitzables, encara que sigui molt específic. Ens sembla contradictori perquè si
aquí no s’hagués programat sòl, no hi hagués hagut cap problema, però és que aquí s’ha
programat moltíssim sòl en aquests últims anys i resulta que per poder fer habitatge
social, l’hem de fer precisament en una zona de serveis. De tota manera, nosaltres
votarem a favor, fonamentalment perquè sabem l’objectiu social del tema i, perquè,
entre d’altres coses, tampoc podem modificar la història en aquest moment.
Pren la paraula el regidor del grup municipal EV, senyor FERRAN GONTÁN i
manifesta: nosaltres votarem a favor, tot i que esperem que això no serveixi de
precedent i, ara, a qualsevol zona, fem modificacions parcials del Pla General per colar
a les zones d’equipaments habitatge social. Aquest cas, per cert, a diferència d’altres, és
habitatge social de lloguer, no de venda, i, per tant, encara ho trobem encara més
positiu. Val a dir i agafant la línia del meu company del PSC, que hem tingut molt
terreny, molt territori per a construir habitatge social de lloguer però l’hem deixat a la
iniciativa privada. Aquesta és una mancança que ara tenim i, per tant, hem de cedir
terreny d’equipaments a la Generalitat, encara que sigui puntualment, per a fer habitatge
social.
Tot seguit, pren la paraula el regidor del grup municipal ERC, senyor ANDREU
MONTAÑÉS i exposa: bàsicament reiterar el mateix. En tot cas, insistir en aquest
tema: tot el que s’ha planificat i que, d’alguna manera, vam haver de viure en directe
durant quatre anys queixant-nos de la planificació que es feia i, ara, que surtin aquests
nyaps quan, fins i tot, ni quan es va renovar el PGO no es va poder discutir tranquil·litat
a nivell social. A part del que ha manifestat el Josep Palomino, volíem preguntar si
aquests habitatges són de lloguer i si ja s’ha pensat com es farà, que ens acabin
d’explicar com, quan, qui i qui gestionarà aquest lloguer.
A continuació, pren la paraula el regidor de l’àrea d’URBANISME, senyor JOSÉ
RAMÍREZ qui manifesta: bona nit a tothom. Com a regidor d’Urbanisme, em toca
donar les explicacions pertinents i contestar, en la mesura del possible, a les vostres
peticions. En primer lloc, em dirigeixo al senyor Palomino, com saps, a la primera
pregunta que em vas fer et vaig contestar rotundament que no. Em vas dir: aquest
paràgraf és per tothom? Per tot? I jo et vaig dir que no, que només es feia una
modificació puntual per a aquests habitatges de protecció oficial.
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Intervé el regidor PALOMINO dient: és com ve ara.
El regidor senyor RAMÍREZ continua dient: no, perdona, tu saps que jo era allà i,
precisament, donant instruccions per a modificar aquesta proposta. Perquè quan vas
arribar, et vaig dir rotundament “no” i el tècnic ja tenia instruccions per a modificar
aquesta proposta. Jo, com a responsable de l’àrea d’Urbanisme, també em repasso les
coses. En quant a la modificació puntual que afecta a la redacció d’aquestes articles, és
un pas previ per a la posterior edificació d’aquests habitatges de protecció oficial.
Aquest govern aposta pels habitatges de protecció oficial, i no només ara, Ara mateix,
s’està edificant la tercera promoció d’habitatge de protecció oficial, en aquest cas, de
venda. També pensem en la gent jove i en la gent gran. Aquests terrenys que són del
sector J es destinen a habitatges de protecció oficial i precisament aquesta setmana ens
ha arribat un estudi preliminar on ens donen sortida per a quaranta-vuit habitatges de
protecció oficial de lloguer. En números aproximats, en el dia d’avui, aquests pisos de
lloguer sortiran per cent vint euros, unes vint mil de les antigues pessetes, em sembla
que aquest preu al dia d’avui és molt raonable. Part d’aquests habitatges es destina a la
gent jove, són habitatges rotatius, l’Ajuntament participarà a les bases del concurs
d’adjudicació dels mateixos. Una altra part d’aquests habitatges va adreçada a la gent
gran, i l’Ajuntament farà el possible perquè no sigui rotatiu ja que entenem que no els hi
hauríem de donar un termini de cinc anys. A més a més, a la planta semi-sotano, que
serà d’uns sis-cents cinquanta-cinc metres, es destinarà a una llar d’infants. Amb
aquestes accions, em sembla que l’Ajuntament demostra la seva actitud envers els
habitatges de protecció oficial.
Tot seguit, el regidor senyor PALOMINO exposa: gràcies per l’explicació. Sospitàvem
que era perquè havien hagut negociacions, evidentment deuen haver-hi ja que s’han
donat dades bastant fidedignes. Escolti, senyor Ramírez, nosaltres, si cal ser durs amb
coses que considerem que no estan ben fetes, ho som, però amb les qüestions que
considerem que podem aportar el nostre coneixement, doncs, també ho fem. No es
preocupi, segur que ha estat vostè el que al final ha dit que es modifiqui, perquè, entre
d’altres coses, és a qui li correspon. Una altra cosa, i vostè també ho sap, és que quan
nosaltres tenim algun neguit respecte qualsevol cosa, li manifestem, ens és igual, el
primer dia ja vam dir que nosaltres veníem a governar el que ens deixessin.
El regidor senyor GONTÁN replica: perdoni, senyor Ramírez, això que ens explica dels
habitatges em sona a allò de les places de l’escola bressol. Ens enorgullim de que tenim
vuitanta-dues places d’escola bressol i aquest any tenim cent noranta-una altes. Cent
vint, tant és. Més els que van néixer l’any passat i tot plegat. Resulta que en aquesta
última promoció d’habitatges al sector Z, només en fem vint-i-vuit i, a més, són de
venda. Perquè a diferència del que vostè ha explicat de la rotativitat, que és lògica,
perquè el territori, insisteixo, és patrimoni d’absolutament tots els veïns. Si vostè ven
aquest habitatge de protecció oficial a algú, ja deixa de ser patrimoni dels veïns. Entén
que hauria de ser tot de lloguer i no haurien d’anar a la venda?
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El regidor senyor RAMÍREZ contrareplica: senyor Palomino, perdona que el torni a
replicar, però ho dic precisament per l’èmfasi que has posat quan has dit “es rectifica
gràcies a mi”.
Intervé el regidor senyor PALOMINO dient: no, senyor.
El regidor senyor RAMÍREZ replica: ho has dit així.
El regidor senyor PALOMINO contrareplica: no ho he dit això, vostè fa les
interpretacions com li sembla.
El regidor senyor RAMÍREZ manifesta: en quant al senyor Gontán, he de dir-te que
l’Ajuntament també està apostant, com t’he dit, pels habitatges de protecció oficial de
lloguer. Precisament hi ha previst un altre lloc, a Llerona, on també s’hi construiran
habitatges de protecció oficial de lloguer.
Intervé el regidor senyor GONTÁN preguntant: hem pot dir el percentatge comparatiu
del terreny que han deixat a la iniciativa privada?
El regidor senyor RAMÍREZ respon: home, aquí no tinc calculadora.
Pren la paraula el regidor de l’àrea de CULTURA I EDUCACIÓ, senyor RAMON
COMA qui manifesta: perdoneu-me, però a part de les bajanades col·lectives que tots
puguem dir quan estem aquí discutint, jo voldria destacar, de cara als ciutadans de les
Franqueses, que tindrem habitatges de lloguer i això és important, penso que aquesta
conversió de terreny és bona. A més, tindrem la tercera escola bressol de les
Franqueses. En tot cas, Ferran, si vols, et diré el nombre d’escoles bressol que hi ha als
municipis on governen Els Verds.
A continuació, el Senyor ALCALDE exposa: jo només vull aclarir un parell de
conceptes que s’han deixat sobre la taula, ja que aquesta setmana tenim informació
fresca sobre aquest tema. Seran aproximadament quaranta-vuit habitatges de lloguer
fets per l’INCASOL i gestionats per ADIGSA, i suposo que seran amb una carència
màxima de cinc anys per tal que siguin rotatius. El local de baix de sis-cents cinquanta
metres estarà cedit, d’una manera o altra, que és el que estem acabant de negociar a
l’Ajuntament, i es construirà una farà una llar d’infants. Per tant, aquestes són les dades
provisionals que hi ha sobre la taula, sobre les què havien preguntat. En principi, si no
passa res, les dades provisionals són aquestes. Properament es portarà a l’aprovació del
Ple un conveni amb la Generalitat de Catalunya respecte aquest tema, i una de les
condicions del mateix és adaptar la normativa del Pla General perquè no hi hagi cap
contradicció urbanística. Només esmentar una cosa, a part de poder resoldre una cosa
tan social com la llar d’infants que crec que és una sensibilitat d’aquest govern de les
Franqueses, el tema de plantejar-se com a prioritat els habitatges de lloguer que no
s’han afrontat fins ara, ja que hem fet tres promocions de protecció oficial de venda,
penso que és molt important i cabdal, com indica la Generalitat, que són equipaments de
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serveis socials, de la manera en què estan pensats fer-los. Nosaltres estem d’acord amb
aquesta nova filosofia i, a més, haver-ho de fer d’aquesta manera, en aquest espai i amb
aquestes condicions, penso que no desmereix res ni urbanísticament ni a nivell del
servei que es vol prestar, que és tant social com qualsevol altre. És un equipament que
serà de propietat pública i, en definitiva, serà per donar aquest servei tant necessari com
és el de l’habitatge, penso que d’una manera considerable. Estem totalment d’acord en
fer-ho d’aquesta manera. Som dels pocs ajuntaments que hem fet promocions
d’habitatge de protecció oficial municipal, aquesta promoció és tant o més necessària
que les altres i, avui en dia, penso que aquesta modalitat de lloguer és més
imprescindible perquè les qüestions d’habitatge han canviat. És una opinió molt
personal.
Finalitzades les intervencions, la PRESIDÈNCIA dóna pas a la votació.
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per unanimitat dels disset membres
assistents, sobre els disset que de dret i de fet componen la Corporació, i per tant, amb
el quòrum legal.

8.- APROVAR MODIFICACIÓ ESTATUTS CONSORCI LOCAL LOCALRET.- Per
part del senyor SECRETARI es procedeix a donar lectura de la part dispositiva de la
següent proposta de l’ALCALDIA:
VISTA la proposta de modificació dels estatuts del Consorci local LOCALRET, en què
l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès hi està integrat com a ens consorciat.
VIST que l’Assemblea general del Consorci LOCALRET, en sessió de 31 de gener de
2004 va adoptar, entre d’altres, l’acord de: “Notificar a tots els membres associats
l’acord d’aprovació inicial dels estatuts i donar-los un termini de tres mesos
comptadors des de la recepció de la notificació perquè presentin, en el seu cas, les
esmenes que estimin convenients, amb el benentès que si no se’n presentessin, es
donaria per aprovat definitivament l’acord un cop transcorregut l’esmentat termini
.”
VIST que la modificació dels Estatuts que es vol dur a terme significa una modificació
de diversos articles del text fonamentada en alguns casos en la modificació de la
normativa de referència, així com, en l’experiència adquirida des de l’any de constitució
del Consorci per al funcionament dels òrgans de govern.
VIST que els criteris bàsics de modificació dels estatuts són els següents:
1) Voluntat d’adequar la norma estatutària a noves exigències i demandes de
l’organització, però intentant conservar al màxim la voluntat fundacional del
Consorci que s’expressa amb la definició general d’objectius i finalitats i amb el
peculiar i complex sistema de representació dels municipis en els òrgans de govern
del consorci. El criteri ha estat de mínima modificació.
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2) Mínima modificació dels objectius i finalitat del consorci.
•
•
•
•
•

S’han tret les referències directes al concurs del cable i la participació del
consorci en òrgans i meses de contractació derivats de la normativa del cable ja
derogada.
S’incorpora una menció genèrica al foment de les TIC.
S’incorpora una referència especifica al projecte Administració Oberta de
Catalunya.
El millora el redactat per tal d’assumir la representació en accions jurídiques en
defensa dels interessos de les entitats consorciades
S’habilita al consorci per a la prestació de serveis de telecomunicació.

3) Òrgans de govern:
•

•
•
•
•

Es suprimeixen les Juntes de Demarcació com a òrgans de govern del Consorci,
però es mantenen com àmbits territorials per a la determinació de la
representació i composició del òrgans de govern del Consorci i per a la
formació de la voluntat (sistema de votacions) dels òrgans de govern.
L’Assemblea General funcionaria en règim de Plenari i de Comissió Delegada,
amb la idea de que el Plenari es reuneixi cada dos anys.
La Comissió Delegada de l’Assemblea general estaria integrada pel president,
vice-presidents, consell d’administració i els membres que ara integren les
Juntes de Demarcació.
Es preveu la possibilitat d’ampliar els membres del Consell d’Administració fins
un màxim de 28 membres en front dels 16 actuals.
Es crea la Comissió Executiva integrada pel President i els vice-presidents i amb
l’assistència del Director General i amb les funcions d’assistència a la
Presidència en l’exercici de les seves funcions i la realització del seguiment de la
gestió ordinària del Consorci. Es preveu que es reuneixi amb una periodicitat
mensual.

4) Participació diputacions i consells comarcals.
a. Es proposa establir un mecanisme de relació especials amb les diputacions catalanes
que comportaria dos principals conseqüències:
•
•

La participació, amb però sense vot, de representants de les Diputacions en els
òrgans de govern col·legiat del consorci.
L’establiment d’un mecanisme de contribució econòmica en el funcionament del
consorci mitjançant la quota anual.

b. Igualment es proposa establir un mecanisme de relació estable amb els consells
comarcals, per tal de millorar l’acció i la relació del consorci amb els petits municipis.
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•
•
•
•

Creació estatutària d’una comissió del consells comarcals
Elecció, entre els consells comarcals participants, d’un representant de dita
comissió al Consell d’Administració del Consorci i altres òrgans de govern
col·legiat.
Participació dels consells comarcals a l’Assemblea General del consorci.
Establiment d’un mecanisme de contribució econòmica en el funcionament del
consorci mitjançant la quota anual.

5) Altres qüestions que es proposen modificar.
•
•
•

Es regula estatutàriament la Comissió Especial de Compte en el termes que ha
vingut funcionant fins ara mitjançant acord de l’Assemblea.
Es perfecciona el redactat d’alguns articles referits al règim econòmic i financer
del consorci.
S’estableix la vinculació del Director general mitjançant la figura del personal
eventual de confiança.

ATÈS que examinades les modificacions dels estatuts proposades, les mateixes
s’ajusten al que disposa el Reglament d’obres,activitats i serveis dels ens locals i la resta
de disposicions legals per a les que es regeixen els Consorcis.
ATÈS que l’article 322 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres,activitats i serveis dels ens locals preveu que la modificació dels
estatuts del Consorci, amb l’acord previs del seu òrgan de govern, ha de ser ratificada
pels ens consorciats i acordada amb les mateixes formalitats que per la seva aprovació.
ATÈS que l’article 313.2 del Reglament d’obres,activitats i serveis dels ens locals
preveu que els acords per aprovar i modificar els estatuts del Consorci s’han d’adoptar
amb el vot de la majoria absoluta de membres de la corporació, per la qual cosa, i en
aplicació de l’article 22.2.p) de la Llei de bases de règim local, correspondrà la seva
aprovació al ple de la corporació de forma indelegable.
ÉS PER TOT AIXÒ que, en ús de les atribucions que legalment tinc conferides,
proposo al Ple de la Corporació l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- APROVAR la proposta de modificació dels estatuts del Consorci local
LOCALRET, acordada per l’Assemblea General del mateix en sessió plenària de 31 de
gener de 2004 segons consta a l’expedient administratiu.
Segon.- NOTIFICAR el precedent acord al Consorci Local LOCALRET per al seu
coneixement i efectes escaients.
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La PRESIDÈNCIA obre el torn d’intervencions. No produint-se cap, la PRESIDÈNCIA
dóna pas a la votació.
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per unanimitat dels disset membres
assistents, sobre els disset que de dret i de fet componen la Corporació, i per tant, amb
el quòrum legal.

9.- APROVAR INICIALMENT MODIFICACIÓ DIVERSOS ARTICLES DE
L’ORDENANÇA MUNICIPAL DE CONVIVÈNCIA CIUTADANA I RURAL.- El
senyor SECRETARI dóna lectura de la part dispositiva de la següent proposta de
l’ÀREA DE GOVERNACIÓ:
VISTA la redacció vigent de l’ORDENANÇA DE CONVIVÈNCIA CIUTADANA I
RURAL del municipi de les Franqueses del Vallès.
VIST l’article 11 de l’ ORDENANÇA DE CONVIVÈNCIA CIUTADANA I RURAL
del municipi de les Franqueses del Vallès, que regula aspectes subjectius en relació amb
la responsabilitat per l’incompliment dels deures, prohibicions o limitacions continguts
en l’esmentat text reglamentari.
ATÈS que es considera necessari establir expressament la responsabilitat dels pares o
tutors en relació amb els actes dels menors o incapacitats que estiguin sota la seva
tutela.
VIST l’article 95 de l’ ORDENANÇA DE CONVIVÈNCIA CIUTADANA I RURAL
del municipi de les Franqueses del Vallès, que, en relació amb els sorolls produïts pels
vehicles de motor i els ciclomotors, i als límits permesos i normativa correctora, es
remet als Annexos II i III de la mateixa Ordenança.
VIST l’article 96 de l’ ORDENANÇA DE CONVIVÈNCIA CIUTADANA I RURAL
del municipi de les Franqueses del Vallès, que estableix un règim de fiances en els
supòsits que s’hagin aplicat mesures de intervenció de vehicles o ciclomotors que
superin els límits permesos de sorolls, segons el procediment regulat a l’Annex III.
VIST l’Annex III de l’ ORDENANÇA DE CONVIVÈNCIA CIUTADANA I RURAL
del municipi de les Franqueses del Vallès, que estableix la normativa correctora de
sorolls emesos per vehicles i ciclomotors.
VISTOS, entre d’altres, els articles 17 i 27.1 de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de
protecció contra la contaminació acústica, que fan referència, respectivament, als
mètodes per a calcular les immissions de soroll i les especificacions que han de complir
els instruments de mesurament, així com a la competència dels ajuntaments en relació
amb la inspecció i el control de la contaminació acústica dels vehicles de motor, sens
perjudici dels controls que es facin en la inspecció tècnica dels vehicles (ITV), d’acord
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amb el que estableixen el Reial Decret Legislatiu 339/1990, de 2 de març, pel qual
s’aprova el Text articulat de la Llei sobre tràfic, circulació de vehicles a motor i
seguretat vial, així com el Reial Decret 2822/1998, de 23 de desembre, pel qual
s’aprova el reglament general de vehicles, que preveuen la inspecció tècnica de vehicles
amb caràcter obligatori, i en determinats supòsits, com per exemple, els que fan
referència a vehicles que hagin sofert reformes importants.
ATÈS que es considera adient establir, en la regulació de l’article 96 de l’
ORDENANÇA DE CONVIVÈNCIA CIUTADANA I RURAL del municipi de les
Franqueses del Vallès, el tipus d’infracció consistent en la reincidència en la comissió
d’infraccions en matèria de límits de sorolls emesos per vehicles i ciclomotors, i en la
de l’article 112 de la mateixa norma, determinats tipus d’infraccions en relació amb
actes de transformació o utilització del sòl o del subsòl, d’edificació, de construcció o
d’enderrocament d’obres.
ATÈS que es considera oportú introduir un tipus d’infracció genèric consistent en la
reincidència en la comissió d’infraccions als preceptes de l’ordenança de referència.
VIST que l’article 139 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local, permet als ajuntaments, per a l’adequada ordenació de les relacions de
convivència d’interès local, establir els tipus de les infraccions i imposar sancions per
incompliment de deures, prohibicions o limitacions contingudes en les corresponents
ordenances, i que l’article 141 del mateix text legal estableix que les multes per
infraccions molt greus d’ordenances locals poden arribar fins a 3.000 €.
VIST l’informe del cap de l’Àrea de Governació.
VIST l'informe de Secretaria.
DE CONFORMITAT amb el que estableixen els articles 22.1.d) i 49 de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local; 52.2.d), 178 i 237 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 60 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels Ens Locals.
AQUESTA Àrea de Governació proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- APROVAR INICIALMENT la modificació de l’ORDENANÇA DE
CONVIVÈNCIA CIUTADANA I RURAL, en els següents articles i disposicions:
1. S’afegeix un apartat tercer en l’article 11, amb el següent text:
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“3. Els pares, tutors i/o guardadors seran responsables de la reparació dels danys
i de les sancions econòmiques que s’estableixin per les infraccions i els
incompliments dels preceptes d’aquesta ordenança efectuats pels menors o majors
incapacitats al seu càrrec.”
2. Es modifica l’article 95, que queda redactat de la següent manera:
“En matèria de sorolls, els vehicles a motor inclosos els ciclomotors es
regularan per la legislació de trànsit i per la Llei 16/2002, de 28 de juny, de
protecció contra la contaminació acústica o aquella que la modifiqui.”
3. Es modifica l’article 96, que queda redactat de la següent manera:
“1. Resta prohibit superar els límits de sorolls permesos en els vehicles a motor
i ciclomotors, Les infraccions a aquest precepte es regularan per allò establert a
l'ordenança municipal de circulació excepte la reincidència.
2. La reincidència serà entesa com la denúncia de dos o més infraccions per
superar els límits sonors el mateix vehicle, entre les quals hagin transcorregut
menys de 12 mesos, i serà considerada falta molt greu i sancionada amb multa
de fins a 300,51 Euros en el procediment regulat per aquesta ordenança. La
reincidència pot comportar a més el dipòsit del vehicle i inclòs la sol·licitud de
precinte a l'organisme competent.
3. Tots els conductors i titulars dels vehicles que circulin per les vies i espais on
sigui d'aplicació la present ordenança restaran obligats a facilitar la labor
inspectora en matèria de sorolls que es realitzarà mitjançant sonòmetre de
forma orientativa, si després de la comprovació l’agent constata que els nivells
són superiors als permesos, l'infractor restarà obligat reparar les deficiències i
acreditar documentalment haver passat satisfactòriament les proves i
inspeccions tècniques de sorolls en un centre autoritzat del departament
d'Indústria o de medi ambient de la Generalitat.
La negativa serà considerada falta molt greu i sancionada amb multa de fins a
300,51 Euros en el procediment regulat per aquesta ordenança, i comportarà a
més la immobilització del vehicle.”
4. Es modifica l’article 112, que queda redactat de la següent manera:
“1. Totes les obres que es realitzin en el terme municipal de LES FRANQUESES
DEL VALLÈS, estaran sotmeses al que determini la legislació urbanística de
caràcter general, les Ordenances Urbanístiques i a les prescripcions d’aquesta
Ordenança.
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2. Seran considerades infraccions i sancionades segons allò previst per aquesta
ordenança les següents accions u omissions:
a) No obtenir i/o col·locar en lloc visible la placa d’obres, en el cas d’obres
majors.
b) No obtenir i/o col·locar en lloc visible la llicència d’obres menors o
l’assabentat d’obres.”
5. S’afegeix una disposició addicional segona, amb el següent text:
“La reiteració de les infraccions als preceptes d'aquesta ordenança entesa com
dos o més infraccions al mateix article sense que hagi transcorregut més de
dotze (12) mesos entre una i altre, serà considerada falta greu en cas de que la
infracció sigui lleu, molt greu en cas d'aquesta sigui greu i en cas de ser molt
greu podria ser sancionada fins a 300,51 Euros."
6. Es deroga i deixa sense efectes l’Annex III, que estableix la “Normativa correctora
de sorolls emesos per vehicles i ciclomotors”
Segon.- SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA els presents acords durant el termini
de trenta dies, a fi que s'hi puguin presentar reclamacions, suggeriments i/o
al·legacions, mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la
Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a uns dels mitjans de
comunicació escrita diària i en el tauler d’anuncis de la corporació. El termini
d'informació pública començarà a comptar a partir de l'endemà de la data de l’última
de les publicacions suara esmentades.
Tercer.- FACULTAR al Sr. Alcalde perquè elevi a definitiva aquesta aprovació, en el
cas de no produir-se cap reclamació i/o suggeriment durant el període d'informació
pública, procedint directament a la publicació del text íntegre de les modificacions a
que es fa referència en l’acord primer.
La PRESIDÈNCIA obre el torn d’intervencions.
Pren la paraula el regidor del grup municipal PSC-PM, senyor JOSÉ ANTONIO
PALOMINO i manifesta: en primer lloc, sabem que hi ha una modificació referent a
alguna qüestió del tema d’obres, però fonamentalment aquesta modificació està
destinada al tema de sorolls i trànsit. Sabem que s’ha volgut fer un esforç en el sentit
d’intentar tenir més eines per solucionar el problema que s’està produint però nosaltres
vam veure que en el punt número tres, on parla de “... tots els conductors i vehicles que
circulen per les vies i espais on sigui d’aplicació la present ordenança resten obligats a
facilitar la labor inspectora en matèria de sorolls que realitzarà preferentment amb
sonòmetre...” , nosaltres diem que hauria de ser “... mitjançant sonòmetre...”. Sabem els
problemes del sonòmetre i ho hem parlat tant amb el regidor com amb el cap de servei,
sabem que això tenia una intenció en el sentit de què mantenir els sonòmetres en l’estat
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previst per la Llei és realment impossible i, fins i tot, la normativa preveu que hi hagi
eines suplementàries. Però nosaltres considerem que seria més feliç que quedés com el
redactat que li hem passat al secretari, en el sentit de què hem canviat la paraula
“preferentment” per “mitjançant el sonòmetre de forma orientativa”. Hi ha un punt i
després continua dient, “I si a criteri de l’agent...” , nosaltres diríem que es posés una
coma i digués “si després de la comprovació l’agent considera que els nivells sónb
superiors ...” perquè, evidentment, d’alguna manera estem dient que es faci servir el
sonòmetre, no podem contradir-nos i diem “si després de la comprovació l’agent
constata que els nivells són superiors ...” i a partir d’aquí, ja continuaria la frase. Ens
sembla que dóna les mateixes eines a la policia municipal per fer la seva feina i el
redactat em sembla que seria més feliç.
A continuació, pren la paraula el regidor del grup municipal ERC, senyor ANDREU
MONTAÑÉS i exposa: nosaltres, dels tres punts, volíem incidir en el tema de la
contaminació acústica. Ens ho hem estat mirant i entenem que les ordenances actuals de
l’Ajuntament sembla que siguin més restrictives que les que proposa la Llei 16/2002.
Aleshores, en principi, nosaltres no estem a favor d’augmentar la possibilitat de que hi
hagin més sorolls sinó que n’hi hagin menys i, fins i tot, penso que l’auditoria ambiental
també ho recull així. Per tant, nosaltres no podem votar a favor d’això. En tot cas, sí que
votaríem a favor de les altres dues. Si tot va en un paquet, votarem en contra però si va
per parts...
Tot seguit, pren la paraula el regidor del grup municipal EV, senyor FERRAN
GONTÁN i manifesta: una mica, en la línia. Jo ho plantejava com a pregunta, però veig
que el regidor de Governació ha assentit i, per tant, voldríem una explicació. Perquè, a
més, en previsió per quan, per desgràcia, s’obri la Ronda Nord a Can Calet, plouran les
denúncies per sorolls. Per tant, pregunto què es farà en aquest cas. Esperem l’explicació
per decidir el vot.
Pren la paraula el regidor de l’àrea de GOVERNACIÓ, senyor JOAQUIM MÉNDEZ
qui diu: avui només ens cenyim al que són sorolls produïts per vehicles. La resta, ja ho
tocarem en el moment que toqui, perquè, ara, jo no sé ni quina quantitat de vehicles
passaran, no t’ho puc dir. Doncs tu ets endevinador i jo no. Per contestar al senyor
Palomino, li voldria agrair la seva col·laboració en aquest paràgraf, donar-li les gràcies
perquè veig que vol intentar que hi hagi una mica de col·laboració. Si hi ha una errada,
per petita que sigui, es diu i si es pot corregir, doncs, no hi ha cap problema, no passa
res. Referent al criteri dels policies, sàpigues, per informació teva, que a l’àrea de
Governació hi ha un protocol intern que regula el criteri dels policies. No sé si ho
sabies.
Intervé el regidor senyor GONTÁN preguntant: pot contestar la pregunta, si us plau?
El regidor senyor MÉNDEZ respon: em sembla que ja l’he contestada. Avui hem tocat
temes de sorolls de vehicles a motor, concretament, de motos. Tu estàs parlant d’una
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Ronda... L’únic que estem fent és millorar les eines existents a la policia, referent als
casos en què es produeixen sorolls i molèsties als veïns.
El regidor senyor GONTÁN replica: la pregunta no anava amb la Ronda. Deixa’m fer-li
la pregunta. Repeteixo la pregunta: ha assentit amb el cap que aquesta modificació que
fem a les Ordenances municipals de convivència ciutadana i rural, augmenta el nivell de
sorolls? Jo he afegit, només com a comentari, quan facin la Ronda, plouran denúncies,
què farem? Per decidir el vot, necessito que m’expliqui perquè augmentem aquesta
finestra de soroll.
Tot seguit, el regidor senyor MONTAÑÉS manifesta: a les actuals ordenances està
marcat 55 decibels de dia i 45 de nit. I els que s’estan proposant són 65 de dia i 55 de
nit, és a dir, s’augmenta la possibilitat de soroll. Això és el que estem dient.
El regidor senyor MÉNDEZ replica: ara, no ho tinc aquí per explicar-t’ho però no és
així. Ja et donaré l’explicació.
El Senyor ALCALDE manifesta: tècnicament, hi ha el cap de la Policia que us ho podrà
explicar en un altre moment. La filosofia de la modificació de les ordenances és per
adaptar les ordenances de convivència ciutadana a la nova legislació i donar unes eines
més àgils per a l’actuació en els casos de la intervenció de sorolls en motocicletes i
vehicles a motor, però no augmentar, sinó al contrari ... Això no és veritat, això no ho
posa, pregaria que això no ho traslladéssim al tècnic. Deixem-ho, ara disposem del
període d’exposició pública i, per tant, els tècnics que han elaborat la modificació li
podran aclarir. Es tracta d’adaptar-ho a la legislació vigent i per dotar a la policia local
d’unes eines més àgils per actuar amb més rigor, però, en cap cas, per augmentar el
marge de soroll permès. Li prego que una vegada que hagi passat aquest tràmit, encara
tenim temps per a l’aprovació definitiva, ho acabin d’analitzar amb el regidor i els
tècnics perquè veuran que no és així, perquè aquesta no és la intenció, tot el contrari, es
tracta d’actualitzar les ordenances que estan desfasades, en virtut de la nova legislació.
Les normatives van canviant i es queden obsoletes. D’acord, abstingui’s i faci aquest
exercici tècnic d’analitzar-ho i veurà que no és veritat. Mai es pot pretendre modificar
una normativa de rang superior, el contrari, es tracta d’adaptar-ho a les legislacions
vigents. No es pretén canviar els valors de sorolls que hi ha a la normativa superior. En
el cas que no s’hagi entès, els hi demano que facin aquest exercici per comprovar l’abast
del canvi i veuran que no és així. I en cas contrari, em posen la cara vermella al proper
Ple. M’enganyaria molt a mi mateix si fos al revés. Si estem tots d’acord, votem la
proposta amb l’esmena inclosa, com que ja ha estat consensuat. Si no hi hagués acord,
aleshores, primer votaríem l’esmena. Per tant, queda l’esmena incorporada.
Finalitzades les intervencions, la PRESIDÈNCIA dóna pas a la votació.
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per catorze vots a favor dels regidors dels
grups municipals CiU, PSC-PM, GIPF i PP, dos vots en contra dels regidors del grup

Ple 28 10 04 – pàg. 31

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

10.- APROVAR PLA PROTECCIÓ CIVIL.- El senyor SECRETARI llegeix la part
dispositiva de la següent proposta de l’ÀREA D’OBRES, SERVEIS I MEDI
AMBIENT:
ATÈS que segons la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya
(DOGC 2401 de 29.05.1997), els plans de protecció civil que els municipis han
d'elaborar està en funció de la seva població, del règim especial turístic i dels riscos que
els afecten, i entre d'altres conceptes, estableix l'obligació de disposar d'un únic pla
municipal que coordini i unifiqui totes les actuacions derivades dels diferents riscos.
ATÈS QUE el Decret 210/1999, de 27 de juliol, (DOGC 1074 de 4 d'agost de 1999),
estableix l'estructura del contingut mínim dels plans de protecció civil municipals (plans
bàsics d'emergència municipal, plans d'actuació municipal i plans específics municipals)
fixant l'estructura dels plans de protecció civil municipals en els apartats següents:
Document bàsic, Manuals d'actuació, Annexos generals i Programa d'implantació i
manteniment.
VIST el text del PLA DE PROTECCIÓ CIVIL DE LES FRANQUESES DEL
VALLÈS, redactat per l'empresa NEXUS, enginyers consultors, que conté la
documentació i estructura preceptiva fixada en el Decret 210/1999.
ATÈS l'informe elaborat pel responsable de seguretat civil de la Delegació territorial del
Govern de la Generalitat a Barcelona, en data 21 de juliol de 2004, pel que fa al Pla
Bàsic i el Pla d'Actuació Municipal per a risc químic.
VIST l'informe elaborat per la tècnica del servei de planificació de la Direcció general
d'Emergències i Seguretat Civil del Departament d'Interior de la generalitat en data 29
de juliol de 2004.
VIST l'informe emès pel Cap d'Àrea d'Obres, Serveis i Medi Ambient.
AQUESTA àrea d'Obres, Serveis i Medi Ambient proposa al Ple de la Corporació
l'adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- APROVAR el Pla de Protecció Civil de les Franqueses del Vallès, redactat
per l'empresa NEXUS, enginyers consultors, que incorpora els documents següents:
Document bàsic, Manual d'Actuació bàsic, Manual d'Actuació risc químic, Annexos
generals i Programa d'implantació i manteniment.
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Segon.- TRAMETRE el present acord, juntament amb cinc exemplars complets del Pla
de Protecció Civil de les Franqueses del Vallès, a la Comissió de Protecció Civil de
Catalunya, als efectes de sol·licitar l'homologació del pla, de conformitat amb el que
disposa l'article 46 de la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya.
La PRESIDÈNCIA obre el torn d’intervencions.
Pren la paraula el regidor de l’àrea d’OBRES, SERVEIS I MEDI AMBIENT, senyor
FRANCESC COLOMÉ i manifesta: tirem una mica enrera, en el Ple extraordinari del
dia 23 de setembre de l’any passat, els grups de Convergència i Unió i del PSC van
presentar una esmena a les propostes d’acord que la resta de grups van realitzar, que es
basaven en dos punts principals: primer, crear una comissió de seguiment i control per
tal de vetllar pel correcte desmantellament de l’empresa DELSA i, segon, portar a terme
l’elaboració del Pla de Protecció Civil municipal i la revisió i actualització del Pla
d’Actuació Municipal d’Emergència per a Risc Químic, de conformitat amb el que la
Comissió de Govern va aprovar el 6 de març. Aquestes dues actuacions van ser
aprovades per unanimitat dels grups polítics. Pel que fa a la primera, hem creat la
comissió del desmantellament de DELSA perquè, com que ha passat tant de temps i, de
moment, no n’hem donat massa explicacions, potser la gent no sap que hem creat
aquesta comissió, que ens hem anat reunint periòdicament, que vam fer uns treballs
previs, va venir el senyor Latorre, representant de l’ACA, va venir els sots-director de
l’empresa DELSA, ens van portar estudis, anàlisi d’aigua, etc., i que algun dels grups
polítics m’està dient reunim-nos i tanquem aquesta comissió. Per què? Perquè els
terrenys ja estan venuts, hi ha una nova empresa que els ha comprat i, evidentment, ha
fet els seus estudis mirant que el terreny no estigués contaminat, etc. La setmana vinent
o la propera tornarem a convocar la comissió de desmantellament de DELSA, hi ha
hagut algun grup polític que m’ha avançat dades referents a que no l’haurien de tancar,
a la propera comissió parlarem d’aquest tema. Pel que fa al Pla de Protecció Civil, avui
estem per acomplir aquest segon punt. També ha estat una elaboració consensuada, hem
fet sessions de treball amb tots els grups polítics, tots els grups han tingut accés als
documents de treball i han pogut fer les seves aportacions, alguns les han fet i d’altres
no. El que us vull dir és que les dues actuacions han estat de treball, i no només èxit de
l’equip de govern sinó que hauria de ser èxit de tot el grup que forma el Ple municipal,
perquè en temes de seguretat crec que no s’hi juga i ha de ser una cosa de tots. Avui és
un dia que ens hauríem de felicitar, espero que aquest Pla de Protecció Civil i el Pla
d’Actuació en cas de Risc Químic, no l’haguem d’utilitzar i si l’hem d’utilitzar que
sigui amb la menor incidència possible.
A continuació, pren la paraula el regidor del grup municipal PSC-PM, senyor JOSÉ
ANTONIO PALOMINO i exposa: nosaltres demanaríem al govern perquè, en
definitiva, si mirem qui ha de vetllar-hi fonamentalment és la gent del govern, saber on
ha d’estar cadascú en cas de necessitat, en cas de calamitat o en de què passi alguna
qüestió que tots esperem que no passi. De tota manera, és un document molt tècnic.
Nosaltres hem estat a totes les reunions que s’han fet i, en principi, el que ens va sobtar
va ser que no existís el document com a tal actualitzat. Però, bé, avui ja tenim aquest
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document i, a més, els temes de seguretat, no només aquí, sinó també a altres
administracions, cada vegada és una qüestió més punyent que denota la maduresa de la
nostra societat. I, a més, també és preceptiu que la Generalitat faci aportacions si les
creu convenients, en el sentit de que plantegin o no mesures correctores en aquest sentit.
Nosaltres, evidentment, votarem a favor de l’aprovació d’aquest pla, no només perquè
haguem col·laborat sinó perquè creiem que s’ha fet de la forma i manera com s’havia de
fer. “Más vale tarde que nunca”. Respecte la qüestió de DELSA de la que s’ha parlat, ja
sé que no és la qüestió d’avui, nosaltres pensem que ens hauríem de reunir i veure què
es fa amb això. Avui ha sortit als mitjans de comunicació que s’ha admès a tràmit una
denúncia per part d’una organització ecologista, crec recordar que és Ecologistes en
Acció, potser això ens hauria de fer pensar en el futur o no d’aquesta comissió. Però, bé,
com que has plantejat que ja ens veuríem, ho deixem.
Tot seguit, pren la paraula el regidor del grup municipal ERC, senyor ANDREU
MONTAÑÉS i diu: faré una mica d’història. Recordar que es poden convocar Plens ...
oposició. Seriosament, una cosa que no em puc deixar de dir, i ho dic sempre quan
passa, és que agraïm molt les explicacions prèvies per part del que fa la proposta, no en
casos com aquest que, al igual com el dia de la Pagesia, tothom acabarà dient que bé
que hem participat tots i que maco, sinó en general. És a dir, seria molt més clarificador
per a tothom si la proposta la presentés el signant de la proposta i, després, s’obrís el
debat. Penso que seria molt més positiu i ajudaria bastant. Pel que al Pla de Protecció
Civil, em sembla que està tot dit, els grups hem col·laborat en la mesura en què hem
pogut i hem volgut, no hi ha cap problema i votarem a favor.
Acte seguit, pren la paraula el regidor del grup municipal EV, senyor FERRAN
GONTÁN i manifesta: primer, agrair-li les explicacions. Jo també faré una mica
d’història. Si no s’hagués celebrat el Ple extraordinari de 23 de setembre, no sé si
tindríem Pla de Protecció Civil i Pla de Risc Químic nou, però, davant del dubte, creiem
que n’hi hauria. Votarem a favor perquè, evidentment, hem pogut treballar. Però crec
que en aquell Ple, un dels acords implícits va ser que faríem prevenció enlloc de salvar
la situació després de l’emergència. Jo crec que en la comissió s’ha perdut l’oportunitat
de fer aquesta prevenció. Des dels grups de l’oposició va sortir una proposta de que
l’Ajuntament assumís competències que no li tocaven però que, degut a la gravetat de la
situació, si es produís l’emergència, crèiem que l’Ajuntament havia d’assumir aquestes
competències, encara que fos pactant amb les empreses amb risc químic. Potser a partir
d’ara, ens hem de plantejar això. Ara que ja tenim el Pla de Risc Químic i el Pla
d’Emergències, buscar la prevenció enlloc de curar la ferida. Fent història i parlant de
DELSA, senyor Palomino, li agrairia que no ens obviés perquè no només ha estat
Ecologistes en Acció qui ha presentat la denúncia sinó que els promotors som Els Verds
del Vallès Oriental. Ho dic perquè no ho ha dit, i això és així. A més, vostè ho sap
perquè jo li he comentat. A banda d’això, si parlem de la Comissió de DELSA, crec que
en aquest moment no es pot tancar perquè s’ha admès la denúncia a tràmit, està en
investigació i mentre el fiscal no determini si això pot o no anar a judici, o no, no crec
que es pugui tancar la comissió. Si després pretenem que estigui construït en la nova
edificació de la nova constructora o de la nova propietària del terreny, aleshores, tampoc
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podrem fer altres coses que nosaltres creiem que estan pendents en el camí. En fi,
parlarem, com hem acordat, la propera setmana o l’altra.
Finalitzades les intervencions, la PRESIDÈNCIA dóna pas a la votació.
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per unanimitat dels disset membres
assistents, sobre els disset que de dret i de fet componen la Corporació, i per tant, amb
el quòrum legal.

11.- NOMENAR MEMBRES CONSELL DE LA PAGESIA.- El senyor SECRETARI
dóna lectura de la part dispositiva de la següent proposta de l’ÀREA DE
DINAMITZACIÓ ECONÒMICA:
VIST que el Ple de la Corporació, reunit en sessió celebrada el dia 30 de juny de 2004,
va acordar aprovar definitivament el Reglament Intern del Consell de la Pagesia de les
Franqueses del Vallès.
ATÈS que el text íntegre de l'esmentat reglament fou publicat en el Butlletí Oficial de la
província de Barcelona núm. 174, de 21 de juliol de 2004.
ATÈS que l'article 7, apartats a) i b) de l'esmentat Reglament disposa textualment:
"Article 7.- El Plenari està composat per:
a) El President, que serà l’Alcalde o persona en qui delegui.
b) Vocals: nomenats pel Ple a proposta de cada un dels col·lectius següents:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Un representant de cada grup polític amb representació a
l’Ajuntament d els Franqueses del Vallès.
Un representant d’ICASI
Un representant d’ASAJA
Un representant d’Unió de Pagesos
Un representant del Consell de Poble de Llerona
Un representant del Consell de Poble de Corró d’Amunt
Un representant de l’Associació Cívica i Cultural de Corró d’Avall
Un representant de la Cooperativa Agrària Comarcal
Un representant del Centre Cultural de Marata.
Un representant de l’associació de regants Mig i Juvany
Un representant de l’associació de regants Can Bou.
Un representant de l'AVV del Barri de Bellavista."
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ATÈS que les entitats integrants del Plenari del Consell de la Pagesia han comunicat a
l'Ajuntament la designació del seu representant per tal que siguin nomenats pel Ple de la
Corporació.
AQUESTA àrea de Dinamització Econòmica proposa al Ple de la Corporació l'adopció
dels següents
ACORDS:
Primer.- NOMENAR com a membres integrants del plenari del Consell de la Pagesia,
en qualitat de vocals, i en representació de les respectives entitats, a les següents
persones:
•

Un representant de cada grup polític amb representació a l’Ajuntament dels
Franqueses del Vallès:

-

JOSÉ RAMÍREZ ALAYA, Grup Municipal de Convergència i Unió.

- ESTEVE RIBALTA SÁNCHEZ, Grup Municipal del Partit dels Socialistes de
Catalunya.
- ANDREU MONTAÑÉS HUGUET- Grup Municipal d'Esquerra Republicana de
Catalunya.
- JOSÉ JOAQUIN GRAU RUEDA, Grup Municipal del Grup
Progressistes de les Franqueses del Vallès.

d'Independents

- FERRAN GONTÁN FERRER, Grup Municipal d'Els Verds del Vallès Oriental.
- JOSEP BADIA TORRENTS Grup Municipal del Partit Popular.
•

JOSEP EMILIO ESPINOSA, en representació d’ICASI

•

ROSA MARIA PRUNA ESTEVE, en representació d’ASAJA.

•

JOAQUIM CASSÀ RICART, en representació d’Unió de Pagesos.

•

JOAN GALLIFA NOVELL, en representació del Consell del Poble de Llerona.

•

ANTONI CAMP ARMENGOL, en representació del Consell del Poble de Corró
d’Amunt.

•

JOSEP CORBERA LLOBERA, en representació de l’Associació Cívica i Cultural de
Corró d’Avall.
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•

RAMON VIURE RIBAS, en representació de la Cooperativa Agrària Comarcal

•

JORDI ILLA ABÈNIA, en representació del Centre Cultural de Marata.

•

ESTEVE RODOREDA LLOREDA, en representació de l’Associació de regants Mig
i Jubany.

•

ISIDRE ROQUERIAS CASSÀ, en representació de l’associació de regants Can Bou

•

JORDI REVERTER BATLLES, en representació de l'Associació de veïns de
Bellavista.

Segon.- NOTIFICAR la present resolució a les persones i entitats interessades.
La PRESIDÈNCIA obre el torn d’intervencions.
Pren la paraula el regidor de l’àrea de DINAMITZACIÓ ECONÒMICA, senyor
FERRAN JIMÉNEZ i manifesta: seré molt breu. Pràcticament, ja s’ha dit tot, gairebé
tots els representants dels diferents grups polítics han manifestat que votarien a favor
d’aquesta proposta. Novament, vull agrair la col·laboració de tots els que formaran part
del nou Consell i, únicament, avançar que ara ve la segona etapa del Consell de la
Pagesia. Hem aprovat els estatuts i, ara, l’hem de posar en funcionament el Consell . Per
tant, en breu, farem la primera convocatòria i desitjo que tots participem amb la mateixa
intensitat, com ho hem fet fins ara, i que les possibles vestigis que sembla que havien
quedat del passat es converteixin en realitats de col·laboració.
Acte seguit, pren la paraula el regidor del grup municipal EV, senyor FERRAN
GONTÁN i exposa: només vull fer una petita modificació de la proposta, el nostre grup
municipal no és “grup municipal Els Verds del Vallès Oriental” sinó “grup municipal
Els Verds”.
Finalitzades les intervencions, la PRESIDÈNCIA dóna pas a la votació.
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per unanimitat dels disset membres
assistents, sobre els disset que de dret i de fet componen la Corporació, i per tant, amb
el quòrum legal.

12.- APROVAR COMPTE GENERAL EXERCICI 2003.- El senyor SECRETARI
llegeix la part dispositiva de la següent proposta de l’ÀREA D’HISENDA:
ATÈS que per part de la Intervenció s’ha procedit a formar els estats i comptes anuals
de l’Ajuntament, dels seus organismes autònoms i de les societats mercantils de capital
íntegrament local, corresponents a l’exercici de 2003, comprensius de totes les
operacions pressupostàries, independents i auxiliars, patrimonials i de tresoreria, dutes a
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terme durant aquell exercici, de conformitat amb allò que disposen els articles 208 i
següents del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i les regles 413 i següents de la
Instrucció de Comptabilitat per a l’Administració Local, aprovada per Ordre de 27 de
juliol de 1990 del Ministeri d’Economia i Hisenda.
ATÈS que aquests estats i comptes anuals han estat informats favorablement per la
Intervenció i per la Comissió Especial de Comptes d’aquest Ajuntament.
ATÈS que aquests estats i comptes anuals han estat exposats al públic per un termini de
quinze dies i vuit mes mitjançant edictes inserits en el Butlletí Oficial de la Província.
ATÈS que durant l’esmentat termini no s’han presentat reclamacions, observacions, o
reparaments.
D’acord amb allò que estableix l’article 212.4 del referit Text Refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, l’àrea d’Hisenda proposa a l’Ajuntament en Ple
l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- APROVAR definitivament els estats i comptes anuals de l’Ajuntament, el
Patronat Municipal d’Esports, el Patronat Municipal de Cultura, la societat Les
Franqueses Entorn Verd, SA i la societat Les Franqueses Dinamització Económica, SL,
corresponents a l’exercici de 2003.
Segon.- RENDIR els esmentats comptes de la corporació, esdevinguts com a resultat de
l’exercici econòmic 2003, a la Sindicatura de Comptes de Catalunya.
La PRESIDÈNCIA obre el torn d’intervencions.
Pren la paraula la regidora del grup municipal ERC, senyora GEMMA BISBAL i
manifesta: com ja vam dir a la comissió prèvia que es va celebrar el mes de juliol, no
votarem a favor dels comptes. Ja vam votar en contra del pressupost previ que es va fer
d’aquests comptes i, a més, quan considerem que els comptes de l’any passat van servir
per finançar part de la campanya de Convergència i Unió per a les eleccions municipals.
A part d’això i del deute que ja sabem que arrosseguem, no direm res més.
Tot seguit, pren la paraula el regidor del grup municipal GIPF, senyor JOSÉ JOAQUIN
GRAU i exposa: voy a ser muy breve, para descanso del equipo de gobierno. Y voy a
serlo porque, en realidad, cada año es lo mismo y siempre hay que repetir el mismo
recurso, podría repetir el del año pasado, solamente cambiando las fechas... La verdad
es que uno ya no sabe cómo ser original y creo que se me ha acabado esa capacidad,
después de tantos años repitiendo siempre lo mismo. Lo único que diré es que
lógicamente vamos a votar que no a las cuentas. Resumiendo, los motivos son porque se
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trata de la consolidación del presupuesto del 2003, del que ya votamos que no en su día,
porque, además, no solo eso sino que se luego se llegaron a hacer bastantes más
barbaridades que no venían en el mismo presupuesto, con fines electorales y que, de
haberlas habido, lógicamente, también hubiésemos votado que no. Por tanto, decimos
que no a las cuentas y decimos que no a la gestión económica del gobierno de
Convergencia i Unió.
A continuació, pren la paraula el regidor del grup municipal PSC-PM, senyor JOSÉ
ANTONIO PALOMINO i manifesta: nosaltres, si bé amb d’altres coses podem aportar
matisos o no tants, aquí, per desgràcia, no podem aportar cap matís. S’està aprovant el
passat, nosaltres sabem com s’han fet les coses al passat, sabem que, ara, s’intenta fer
les coses d’una altra manera i, sobretot, amb les inversions de futur. Però nosaltres no
podem aprovar-ho. No és només que s’hagi fet una mala gestió, nosaltres hem posat
l’accent en el fet de què s’han comès algunes irregularitats i la mala gestió, a vegades,
és no comprar bé o vendre malament, però estem convençuts de què s’han comès
algunes irregularitats. Avui mateix, hem tingut un punt què ho hem denunciat.
Acte seguit, pren la paraula la regidora de l’àrea d’HISENDA, senyora NÚRIA
CLAVERIA i manifesta: jo també seré molt breu per no cansar a les persones de la sala,
perquè tornem, una altra vegada, com deia abans, a repetir el de sempre. El senyor Grau
té tota la raó, sempre és el mateix. És evident i lògic que no esperàvem en cap moment
que vostès que no han estat d’acord amb el Pressupost del 2003, tampoc estarien
d’acord amb el tancament de comptes. No obstant, han tingut tots els terminis que la
Llei indica per poder fer les seves aportacions, les seves esmenes, els seus comentaris,
les seves sol·licituds, etc., i ningú ho ha fet. S’ha fet la comissió especial de comptes,
ningú ha dit res en contra i, ara, en aquests moments, passa pel Ple, només dir que
nosaltres sí que hi estem d’acord i estem molt tranquils de la gestió feta.
Finalitzades les intervencions, la PRESIDÈNCIA dóna pas a la votació.
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per nou vots a favor dels regidors del
grup municipal CiU, vuit vots en contra dels regidors dels grups municipals PSC-PM,
ERC, GIPF, EV, PP, i per tant, amb el quòrum legal.

13.- APROVAR PROVISIONALMENT MODIFICACIÓ ORDENANCES FISCALS
PER A L’EXERCICI DE 2005.- El senyor SECRETARI dóna lectura de la part
dispositiva de la següent proposta de l’ÀREA D’HISENDA:
VISTA la memòria justificativa del projecte de modificació de les ordenances fiscals,
els estudis econòmics, les memòries econòmiques, i la pròpia proposta de modificació
de les ordenances fiscals per a l’exercici de 2005.
VIST l’informe de Secretaria, favorable a la proposta de modificació de les ordenances
fiscals per a l’any 2005.

Ple 28 10 04 – pàg. 39

VIST l’Informe d’Intervenció, igualment favorable a la proposta de modificació de les
ordenances fiscals per a l’any 2005.
ATÈS allò que disposen l’article 106 i següents de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les Bases de Règim Local, i l’article 15 i següents del Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora
de les Hisendes Locals.
A l’Ajuntament en Ple proposo l’adopció del següent
ACORD:
Primer.- APROVAR provisionalment la modificació amb efectes de primer de gener de
2005, les Ordenances Fiscals que a continuació es relacionen amb el contingut que
figura en l’annex que forma part del present acord:
OF 1. Impost sobre Béns Immobles
OF 2. Impost sobre activitats econòmiques
OF 3. Impost sobre vehicles de tracció mecànica
OF 4. Impost sobre l’Increment del Valors dels Terrenys de Naturalesa Urbana
OF 5. Contribucions especials
OF 6. Taxa per serveis administratius
OF 7. Taxa per llicències d’auto-taxis i altres vehicles de lloguer
OF 8. Taxa per serveis especials d’espectacles o transports
OF 9. Taxa per serveis urbanístics
OF 10. Taxa per la prestació dels serveis d’intervenció integral de
l’administració municipal en les activitats i instal·lacions
OF 11. Taxa de cementiris municipals
OF 12. Taxes per recollida, tractament i eliminació d’escombraries i altres
residus sòlids urbans
OF 14. Taxa per retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament
o abusivament a la via pública
OF 15. Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres
OF 16. Taxa per la prestació del servei de proveïment d’aigua potable
OF 17. Ordenança General Reguladora dels Preus Públics
OF 18. Taxa per ocupacions del subsòl, el sòl i la volada de la via pública
OF 19. Taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor
d’empreses explotadores de serveis de subministraments d’interès general
OF 20. Taxa per la utilització de l’escut del municipi
OF 21. Taxa per obertura de sondatges o rases en terrenys d’ús públic i
qualsevol remoguda en la via pública del paviment o de les voreres
OF 22. Taxa per ocupació de terrenys d’ús públic amb mercaderies, materials
de construcció, runes, tanques, puntals, estintols, bastides i altres
instal·lacions anàlogues
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OF 23. Taxa per entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves de
la via pública per a aparcament, o càrrega i descàrrega de mercaderies de
qualsevol mena
OF 24. Taxa per l’ocupació de la via pública amb taules i cadires amb
finalitat lucrativa
OF 25. Taxa per la instal·lació de quioscs a la via pública
OF 26. Taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o
atraccions situats en terrenys d’ús públic i indústries al carrer, ambulants o de
rodatge cinematogràfic
OF 27. Taxa per la prestació de serveis a l’Escola Municipal de Música.
OF 28. Taxa per la prestació de serveis o la realització d’activitats
organitzades per les diferents àrees municipals
OF 29. Taxa per concessió de llicències i control de la publicitat dinàmica
OF 30. Preus públics per la prestació del servei municipal de llar d’infants
OF 31. Taxa per la instal·lació d’anuncis que ocupen el domini públic local
Modificació de preus públics per a la prestació dels serveis de les
instal·lacions esportives municipals de gestió directa.
Segon.- EXPOSAR al públic la present modificació d’ordenances fiscals en la forma i
als efectes previstos en l’article 17 del citat Text Refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals.
Tercer.- ELEVAR a definitiu el present acord en el cas que, un cop finalitzat el període
d’exposició pública, no s’haguessin presentat reclamacions, de conformitat amb allò
que preveu l’article 17.3 del precitat Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes
Locals.
La PRESIDÈNCIA obre el torn d’intervencions.
Pren la paraula el regidor del grup municipal PSC-PM, senyor JOSÉ ANTONIO
PALOMINO i manifesta: se’ns presenten unes ordenances fiscals i espero que durant el
període d’exposició pública, en puguem parlar, com se’ns va comentar amb el tema de
l’elaboració dels pressupostos. Perquè si bé és veritat que aquí es presenta el tema de les
ordenances fiscals, això és part del capítol d’ingressos. I sabem que és preceptiu que
això estigui aprovat per, després, poder anar cap al tema dels pressupostos. Ens
agradaria que en aquest període d’exposició pública, poguéssim parlar d’això en base al
pressupost que, en definitiva, és el que dóna raó de ser als increments o no d’això,
perquè sinó seria una discussió, una mica, a l’aire. Abans d’aprofundir en aquests punts,
voldria dir que ens ho feu ferragós. Un ordre del dia d’un Ple extraordinari amb quinze
punts d’aquesta importància realment és complicat. Jo ara estic a l’atur i resulta que em
puc passar hores mirant papers, però, “tela marinera”. Això és una tàctica política,
potser si un està apurat políticament, ho ha de fer d’aquesta manera. Jo estic segur que
aquí hi ha punts que potser podrien haver estat preparats perfectíssimament pel Ple
passat. Per exemple, el punt que s’ha aprovat abans del tema dels comptes: si mirem des
de que va estar a exposició pública fins ara, efectivament, el mes de setembre hagués
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pogut estar. Però bé, és una estratègia política en el sentit que si acumules, és més difícil
que ens puguem assabentar, sobretot, els mitjans de comunicació. Perquè resulta que
l’oposició té difícil fer arribar el que pensa als mitjans de comunicació perquè ho puguin
transmetre, en el sentit de que no hi ha cap punt estrella, perquè hi ha moltíssimes coses
i ho complica. Dit això, el que es dedueix d’aquestes ordenances, si ens hem de creure
el que diu, suposo que és així, és que la majoria de les qüestions pugen el 3,9%, que és
l’IPC de Catalunya. Dir que el resum de la memòria ens hagués anat molt bé, jo ho he
demanat però no se m’ha passat. No entenc perquè. Em sembla que no era un
document... no era l’informe jurídic ni tal, ens sembla que era un document que podria
ser interessant. Només dues qüestions: ens sembla contradictori que, per exemple,
l’impost de vehicles pugi el 15% i els terrenys que estan per especular en zona urbana
pugi el 10%. No ho acabo d’entendre.
Tot seguit, pren la paraula la regidora del grup municipal ERC, senyora GEMMA
BISBAL i manifesta: aquí hi ha dos temes: les ordenances fiscals i la taxa
d’escombraries, com cada any. Ja fa una sèrie d’anys que venim dient que si el servei
d’escombraries és un servei deficitari, hem de fer un cop de valor, una sentada, posarnos tots d’acord i que s’augmenti el que s’hagi d’augmentar. Perquè la població ha de
ser conscient que les escombraries, el seu residu i la seva gestió és car, per tant, de cara
a l’any vinent, tornem a proposar que ho tingueu en compte. Nosaltres estaríem d’acord,
sempre i quan, ara que s’ha d’escollir el nou sistema de recollida selectiva, se’ns tingui
en compte a l’hora de prendre la decisió. Perquè, clar, si s’ha d’ el rebut de les
escombraries per tenir un pitjor servei, no ho veuríem coherent. L’altre tema, que seria
el punt en si, l’any passat vam fer un vot de confiança perquè els números estan com
estan, i vam dir que si des de l’equip de govern es veia que aquesta era la manera de
solucionar el dèficit, doncs, donàvem aquest vot de confiança perquè els números estan
com estan. Però, és clar, aquest any tornem a estar a igual i a nosaltres ens agradaria que
se’ns presentés, o treballar tots plegats per fer un pla de viabilitat. De dir: tenim aquest
deute, com es sanejarà? Com s’anirà arreglant el deute que tenim? I ja està. Podria
demanar el que demano cada any, que és l’única cosa que em falta, però com que
s’acosta Nadal i venen els Reis, potser porten l’auditoria...
A continuació, pren la paraula el regidor del grup municipal GIPF, senyor JOSÉ
JOAQUIN GRAU i manifesta: en el tema de las ordenanzas, yo distinguiría dos cosas.
La primera, es lo de siempre, aquí no voy a incidir demasiado, también voy a ser breve,
es que van aumentando una serie de impuestos, como es lógico, porque digamos que es
de lo que se nutre el Ayuntamiento en cuanto a ingresos para luego poder dar los
servicios que damos. Este año se empiezan a aumentar, no solamente las tasas de las
basuras, sino que ya empiezan a arrancar con cierta fuerza otro aumento por encima del
IPC de algunos otros impuestos, como puede ser el de vehículos... Luego me dirán que
hace mucho tiempo que no se tocaban y tal, vale, es lo de siempre. Cada año que se
sube algo, es porque hace mucho tiempo que no se tocaba, pero se siguen subiendo, no
sé a dónde llegaremos. De hecho, no deja de ser también como una consecuencia de la
mala gestión económica del Ayuntamiento que hace que, cada vez, tengamos que
aumentar una serie de impuestos y creo que ahora es cuando se está empezando a notar
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ese arranque hacia arriba. Lo de siempre, no haré más comentarios sobre el tema. Pero
hay otra cosa que es nueva, o al menos nueva para mi, que me ha llamado la atención,
no la había visto nunca en los años que llevo aquí. Creo que es para que nos pongamos a
temblar. En la memoria del expediente, dice textualmente que se deja una puerta abierta
para aumentar la presión fiscal. En este momento hay una serie de impuestos que han
subido y otros no, pero en la memoria del expediente, supongo que estará aquí, dice que
se deja la puerta abierta, no lo dice con estas palabras, pero lo que sí que dice
textualmente es “de cara a aumentar la presión fiscal”. En todo caso, le ruego al señor
secretario o al interventor si puede mirar la memoria a ver si no es verdad lo que estoy
diciendo. Yo lo he leído.
Intervé el senyor INTERVENTOR dient: en qualsevol cas, deu parlar dels propers anys.
El regidor senyor GRAU continua dient: es un detalle importante, aunque sea
tímidamente.
El senyor INTERVENTOR replica: deixa’m parlar, si us plau. En qualsevol cas, si diu
això, serà respecte els propers anys, no respecte aquest. I vol dir que els tipus impositius
estan dintre el marge que marca la Llei, però encara no estan al màxim.
El regidor senyor GRAU diu: sí, pero ya se va avisando con tiempo al municipio de que
este año no, pero en años posteriores... Porque esto no había aparecido nunca, creo que
es un detalle que aunque sea tímidamente, ya se comente esta posibilidad.
A continuació, pren la paraula el regidor del grup municipal EV, senyor FERRAN
GONTÁN i manifesta: yo no había caído, pero debe ser aquello de quien avisa, no es
traidor. En fi, faré un resum general i, després, entraré en algunes particularitats. Resum
general: jo crec que els sous no han pujat un 15% en aquest últim any, no ho crec, ho
afirmo i, per tant, no entenc com els impostos que van més directament i afecten a més
població són els que més augmenten, entre un 10 i 15%. M’imagino que és pressió
fiscal a la ciutadania per salvar els mobles, que econòmicament hem fet per poder
guanyar unes eleccions. És lícit guanyar unes eleccions i fer tot el que calgui, el que no
és lícit és endeutar més al ciutadà i fer una pressió fiscal més gran. I, ara, curiositats.
L’impost sobre activitats econòmiques, que els municipis només el tenim restringit a les
empreses que facturin més d’un milió d’euros, cent seixanta-sis milions de pessetes,
aquí només l’augmentem un 15%, per què no generem més pressió fiscal a aquestes?
Facturen molts diners per poder soportar més pressió fiscal. L’impost de circulació,
només pel fet de tenir cotxe, un 15% més. Ah, trobo una cosa bé, que s’he m’havia
oblidat, a l’ordenança fiscal número 1 de l’IBI hi ha una bonificació del 10% per família
nombrosa, és l’únic que trobo bé de totes les ordenances fiscals. En canvi, a l’ordenança
fiscal relativa a l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana,
o sigui, la venda de terrenys, només la pugem un 10%. Insisteixo, el territori és
patrimoni de tots els ciutadans del municipi. La que més gràcia em fa és la taxa
d’escombraries. Sembla que siguem reincidents, si de veritat tenim un dèficit, parlem-ne
però a tots els nivells. Parlem-ne de quina qualitat de recollida tindrem amb la nova
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concessió, perquè serà pitjor de la que tenim ara. I dic pitjor perquè encara que recollim
la matèria orgànica, com la recollirem teòricament si al final veiem les pliques, però tot
apunta a que seran contenidors bicompartimentats que són els pitjors per tenir qualitat
d’escombraries, per tant, quan deixem d’anar a l’abocador per anar a la planta de
transferència i no haguem de pagar a tant la tona pel que aboquem, aquí ens agradaria
participar, i potser sí hi participarem en què s’ha d’augmentar i s’ha de solucionar el
dèficit que tenim a les escombraries. Ja no dic res més en aquest primer torn.
Tot seguit, pren la paraula el regidor del grup municipal PP, senyor JOSEP BADIA i
manifesta: sobre la taxa de llicència d’autotaxis, veig que s’ha canviat i s’ha suprimit la
llicència C. I això augmenta un 50% respecte l’any passat. La taxa de cementiris s’ha
augmentat un 70%, comparat amb l’any passat. Després també he vist que les
escombraries augmenten un 15% per als habitatges, i el que s’incrementa molt és la taxa
d’escombraries de petits comerços i supermercats que puja un 70%, és molt elevat. En
relació amb la taxa de grua, voldria fer una proposta: quan la grua anés a recollir aquest
cotxe, si el cotxe està enganxat, que es pugui fer una bonificació del 50%, abans de que
marxi la grua, és clar. El tema de tracció de vehicles, es puja un 15%. Respecte l’IBI,
que també m’ho he mirat, veig que hi ha una bonificació del 10% per a les famílies
nombroses, la Llei diu que es pot fer un 90% i jo crec que això s’hauria d’haver
augmentar un 50%. Veig que l’IPC es puja un 3,9%, però diria que el Ministre
d’Economia no diu això sinó un 2,4 o un 2,6%.
Tot seguit, pren la paraula la regidora de l’àrea d’HISENDA, senyora NÚRIA
CLAVERIA i manifesta: com deia abans el senyor Palomino, efectivament, jo em vaig
posar a disposició de tots vostès per poder parlar del tema taxes, pressupostos, del que
calgui, fins ara, en matèria de taxes, ningú m’ha vingut a veure, ningú m’ha trucat,
ningú m’ha dit res, em sembla que ho vaig dir a l’últim Ple, però, bé, de tota manera, el
projecte està a la disposició de tots vostès perquè en puguin fer tots els comentaris que
creguin oportuns i puguin proposar aquelles coses que els hi semblin que poden anar
més bé. Jo diria que a unes taxes fiscals que en la seva immensa majoria no
s’incrementen més enllà de l’IPC, que és del 3,9% i l’únic que fan és ajustar, per
exemple, en el cas dels vehicles, evidentment, senyor Grau, feia molt temps que no es
tocava aquesta taxa, i s’ha hagut d’ajustar una mica, sempre tenint en compte els tipus
de taxes i els nivells en què estan els municipis del voltant. I això s’ha fet amb tots els
altres que s’han incrementat una mica més enllà de l’IPC. Amb les escombraries, si els
hi he de dir la veritat, jo personalment, no el meu grup polític, també estic d’acord,
m’agradaria molt poder fer una pujada directa, o sigui, què costa? això, doncs, a tant per
cap, per dir-ho d’alguna manera. Però considero, i així m’ho han fet veure els meus
companys, que això no es pot fer perquè a la gent se’ls hi ha de donar un cert marge
perquè vagin veient i vagin entenent i, sobretot, vagin comprovant que el servei de
recollida d’escombraries i el servei de manteniment i neteja funciona adequadament.
Torno a repetir una altra vegada el que ja he dit en moltíssimes ocasions, que acabo de
dir al principi d’aquesta intervenció: vostès tenen a la seva disposició per consultar tota
la memòria d’aquestes noves taxes per al 2005 i totes aquelles coses que vulguin
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consultar o que vulguin parlar amb mi, i que creguin que pot ser millorable, estaré
encantada d’escoltar-los i veure quines possibilitats de modificació poden haver-hi.
El regidor senyor PALOMINO diu: si que és veritat que vostè va dir el que va dir,
també és veritat que avui hem demanat que això es posi en consonància amb el
pressupost, perquè hem de discutir en base a qüestions lògiques. Parlar de si pugem el
15% les escombraries, està bé però això, què significa? Quan haurà d’aportar el
municipi? Aquesta és la discussió que hem d’aportar i en base a això i a d’altres
impostos que pugen. Per exemple, una dada que ens agradaria saber i que possiblement
la sabreu en aquests moments, si heu fet alguna projecció, quin és l’augment total
d’augment d’ingressos pel municipi en base a això? Estaria bé, per exemple, que a la
memòria digués que això significaria un augment de tres-centes pessetes, per dir alguna
cosa, de tres-cents euros, és igual, el que sigui. I amb això, podríem saber on estem.
Nosaltres el que diem és que no volem discutir a l’aire, volem discutir en base a cap a
on va això. Hem dit alguna qüestió que ens sembla contradictòria, per exemple, que un
impost que paguem tots, com pot ser l’impost de vehicles es pugi el 15% i que, per
exemple, amb una altra cosa que es fa negoci i que difícilment ho podrem aturar a curt
termini, com és el tema dels terrenys, augmenti un 10%. Si estem d’acord amb què han
d’haver-hi més ingressos, estirem d’allà on podem estirar més, entre d’altres coses,
perquè són gent que tenen més possibilitats de poder-ho repercutir, altra gent no té
possibilitats de repercutir-ho. Però, clar, això ho hem de poder discutir en base a cap a
on anirem segons el pressupost. Per això, nosaltres volem anunciar, com vam fer l’any
passat, des d’aquesta voluntat, nosaltres ens abstindrem en el sentit de poder treballar de
cara a donar el nostre vot favorable, si es recullen algunes de les nostres aportacions i
sinó ja en tindrem temps de votar en contra.
El regidor senyor GRAU exposa: yo solamente quería hacer un comentario a la señora
Núria Claveria, quería expresar, de verdad, y creo que alguna vez ya lo he hecho, mi
admiración por el papelón que le ha tocado hacer en esta legislatura y, sobretodo, por lo
bien que lo interpreta.
El regidor senyor GONTÁN diu: acabaré la intervenció anterior. En pla positiu, ja li
faig propostes aquí, no espero a trobar-la fora. Que no s’apliqui ni un duro més, del que
és l’IPC, d’increment a la taxa d’escombraries. Per què? Doncs, perquè per poder fer
això, s’ha de donar un bon serveis i com ja estem segurs que a la propera concessió no
hi haurà un bon servei, increment IPC. Si algú està interessat en el detall de la nova, ja li
explicarem. La taxa de retirada de vehicles, augmenta un 15%. La 31, la nova, taxa per
a la instal·lació d’anuncis que ocupen domini públic local, d’aquesta només parlo de
delimitar-la perquè si agafem la llei, anunciar que es fa una festa oberta a tothom i
gratuïta, es pot cobrar una taxa. Penjada a un fanal, aplicada la llei i, per tant, s’hauria
de delimitar aquest taxa. L’OF 4 que és la de venda de terrenys de naturalesa urbana,
aquesta s’ha augmentat indiscriminadament perquè no es vengui més patrimoni. I,
finalment, la 2, l’impost d’activitats econòmiques a les empreses que facturen més d’un
milió d’euros, jo crec que es podria pujar fins el 20 o 25%.
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La regidora senyora CLAVERIA manifesta: dir-vos que recullo aquestes aportacions i,
senyor Gontán, de veritat, m’agradaria molt poder seure amb vostè en una taula i
comentar totes aquestes coses en directe.
Finalitzades les intervencions, la PRESIDÈNCIA dóna pas a la votació.
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per nou vots a favor dels regidors del
grup municipal CiU, cinc vots en contra dels regidors dels grups municipals ERC,
GIPF, EV i PP, tres abstencions dels regidors del grup municipal PSC-PM, i per tant,
amb el quòrum legal.

14.- APROVAR MOCIÓ
RELATIVA A LA SUPRESSIÓ TRAÇAT “IV
CINTURÓ”.- El senyor SECRETARI llegeix la part dispositiva de la següent moció:
ATÈS que el Molt Honorable President de la Generalitat de Catalunya, recentment i
públicament, ha manifestat la voluntat del Consell Executiu de no executar el tram del
IV Cinturó que afecta a la comarca del Vallès Oriental i especialment al territori de les
Franqueses del Vallès.
ATÈS que el Ple de l'Ajuntament, en sessió celebrada el dia 11 d'octubre de 1994, per
unanimitat de tots els seus membres, va adoptar un acord pel qual es rebutjava la
construcció del IV Cinturó, el qual fou ratificat novament en sessió plenària de 28 de
febrer de 1997.
ATÈS que el traçat d'aquesta infrastructura viària està contemplat en el Pla Sectorial de
Carreteres de Catalunya, i que així mateix, la Comissió d'Urbanisme de Barcelona, en
sessió celebrada el dia 9 d’abril de 2003, va acordar donar conformitat al text refós de la
revisió del Pla general d’ordenació de Les Franqueses del Vallès, introduint d'ofici una
prescripció consistent en incorporar la reserva urbanística del traçat del IV Cinturó en
els plànols de la sèrie 5 de la documentació gràfica, així com, les determinacions que es
desprenen de l’informe emès per la Direcció General de Carreteres en data 3 d’abril de
2003.
ATÈS QUE l'Ajuntament, en data 27 d'octubre de 2003 (RS 9221/2003) va interposar
un recurs d'alçada contra l'esmentat acord, donant compte al Ple de l'Ajuntament en data
30 d'octubre de 2003, el qual es troba pendent de resolució.
PER L’EXPOSAT, es proposa al Ple de l'Ajuntament, l'adopció dels següents,
ACORDS:
Primer.- SOL·LICITAR la modificació del Pla de Carreteres de Catalunya, en el sentit
de suprimir el traçat del IV Cinturó que afecta al Vallès Oriental i especialment al
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terme municipal de les Franqueses del Vallès, tenint en compte la voluntat expressada
pel govern de la Generalitat de no dur a terme l'execució d'aquesta infrastructura.
Segon.- SOL·LICITAR la supressió de la reserva urbanística del traçat del IV Cinturó,
que està prevista en el planejament general vigent a les Franqueses del Vallès, com a
conseqüència d'una prescripció introduïda d'ofici per part de la Comissió d'Urbanisme
de Barcelona.
Tercer.- TRAMETRE aquests acords al Molt Honorable President de la Generalitat de
Catalunya, a l'Honorable Conseller de Política Territorial i Obres Públiques i als
Grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya.
La PRESIDÈNCIA obre el torn d’intervencions.
Pren la paraula el regidor del grup municipal EV, senyor FERRAN GONTÁN i
manifesta: jo tinc una esmena. .. No l’he tramesa . pensant que la posarien aquí. De
veritat, pensava que havíem quedat aquí. Fa tres dies que la tinc preparada.

El regidor senyor GONTÁN diu: Francesc Torné, de veritat, pensava que havíem quedat
així . Ja dic, fa tres dies que la tenia preparada.
El Senyor ALCALDE manifesta: ..... un partit de tenis, m’ho miraré, no sé què, a si...
El regidor senyor GONTÁN replica: jo creia que l’acceptarien.
El Senyor ALCALDE contrareplica: entengui’m ..... Això és el que li vam dir a la
comissió informativa.
El regidor senyor RAMÍREZ diu: aquesta nit va d’història. Ara em toca a mi. Aquest
Ajuntament, concretament l’equip de govern, sempre s’ha manifestat en contra d’aquest
IV Cinturó. Per a mostra, un botó, primer, a l’última revisió del Pla General no es va
incloure aquest traçat del IV Cinturó. La Generalitat ens ho va introduir d’ofici, contra
aquesta introducció d’ofici de la reserva d’espai per al traçat del IV Cinturó, aquest
Ajuntament va recórrer el recurs que encara no s’ha resolt. Precisament, fa poc temps el
Molt Honorable President de la Generalitat va dir públicament la seva predisposició a
no tirar endavant aquest projecte del traçat del IV Cinturó. Aprofitem, i aquest
Ajuntament demana, primer, que es desafectin aquests terrenys afectats pel traçat del
IV Cinturó a l’alçada de les Franqueses, i també retirar el projecte perquè no es tiri
endavant. Aquesta és la petició que formalment fem i que proposo a la resta de
companys.
El regidor senyor GONTÁN manifesta: nosaltres ens alegrem, primer, que l’equip de
govern sigui coherent i mantingui aquesta posició en contra del IV Cinturó. L’esmena
és senzilla, al primer apartat de l’acord diu: “SOL·LICITAR la modificació del Pla de
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Carreteres de Catalunya, en el sentit de suprimir el traçat del IV Cinturó que afecta al
Vallès Oriental i especialment al terme municipal de les Franqueses del Vallès,...”,
nosaltres, del que afecta al Vallès Oriental, especialment al terme municipal de les
Franqueses, ho fèiem desaparèixer i deixar-ho només en el IV Cinturó i, a partir d’aquí,
tenint en compte la voluntat expressada pel govern de la Generalitat de dur a terme el
projecte del IV Cinturó ferroviari, substituir-ho per l’execució d'aquesta infrastructura.
El Senyor ALCALDE manifesta: és bastant farragós.
El regidor senyor GONTÁN diu: sí, només és el primer. L’esmena quedaria així:
sol·licitar la modificació del Pla de Carreteres de Catalunya, en el sentit de suprimir el
traçat del IV Cinturó, tenint en compte la voluntat expressada pel govern de la
Generalitat de dur a terme el projecte del IV Cinturó ferroviari.
El Senyor ALCALDE manifesta: amb voluntat positiva, aquí barregem el IV Cinturó
ferroviari amb el IV Cinturó de carreteres que no sabem, dintre de l’argot polític i de
prioritat, no sabem si realment serà així o no, és a dir, es farà un en detriment de l’altre.
Pot ser que sí o pot ser que no. En principi, ens centràvem sobre el IV Cinturó. Si el IV
Cinturó ferroviari es fa, fantàstic! Però que, avui per avui, queda molt així que un vagi
en detriment de l’altre. No ho sé, penso que és molt difícil valorar les dues coses o
posar-les en el mateix sac. Almenys en el sentit de que un suprimeix l’altre. No és que
ho dubti sinó que no ho podria assegurar amb aquesta rotunditat. M’explico? Que un
suprimeixi l’altre o viceversa i, per això, l’únic que aquí fèiem era, basant-nos en el IV
Cinturó i, en definitiva, es pot modificar el text, evidentment, però no posar-hi elements
que potser el desdibuixarien. És a dir, escolti, el problema del IV Cinturó que realment
diu que hi haurà un tram que no es farà o que no es vol fer, es concreti amb la
modificació del Pla de Carreteres de Catalunya, que és l’instrument que regula aquesta
infrastructura, perquè si no es modifica el Pla de Carreteres, tot això només són
discursos de bones voluntats. El que regula l’execució de les carreteres a Catalunya és el
Pla de Carreteres que és una Llei aprovada pel Parlament de Catalunya i, a partir d’aquí,
si no es modifica això, tot el que diguem són discursos buits de contingut o de bones
intencions però que, en definitiva, no s’ha canviat res. Que avui hi són, però demà no,
però segueix estant-hi el Pla de Carreteres. El que diem és això: demanar al President, al
Conseller de Política Territorial i als grups polítics que modifiquin el Pla de Carreteres
de Catalunya, suprimint aquest tram del IV Cinturó. Això del IV Cinturó ferroviari, pot
ser que si, pot ser que no, que influeixi o no, no sé, podem posar el que creiem oportú de
forma consensuada. No sé si realment això és un pes per modificar la Llei de Carreteres
de Catalunya o no, tinc els meus dubtes, bàsicament, per focalitzar la necessitat de
sensibilitzar els grups polítics del Parlament de Catalunya que han de modificar en
virtut d’aquesta nova tendència la Llei de Carreteres de Catalunya perquè si no es
modifica, tots els traçats que hi ha a la xarxa de Catalunya quedaran igual. Aquest és el
gran problema que tenim sobre nosaltres, que és el que ens obliga, si es fa algun dia, a
que això estigui així. Per això li dic: focalitzem molt bé què és el que demanem,
demanar només que es modifiqui la Llei de Carreteres de Catalunya.
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El regidor senyor GONTÁN replica: dir que respecte aquesta esmena, jo vaig agafar
aquest text i el vaig passar a la campanya contra el IV Cinturó, en la qual hi som
partícips, em van recomanar que es fes això. Per què el projecte del IV Cinturó
ferroviari? És molt clar, jo crec que s’ha explicat prou clarament per part dels tres
membres de l’equip de govern de la Generalitat, els tres partits que el composen, que el
IV Cinturó ferroviari és l’alternativa al IV Cinturó viari. I això s’ha expressat molt
clarament, a instància, a més, de la campanya contra el IV Cinturó. En tot cas, com que
he proposat la modificació, acceptaria modificar només la primera part de la proposta, si
es veu tant inconvenient parlar del IV Cinturó ferroviari. Aleshores, és un problema
només de criteris perquè el que s’entén des de la campanya contra el IV Cinturó i el que
entenem des d’Els Verds és que el IV Cinturó ferroviari és el substitut al IV Cinturó
viari .
Intervé el regidor de l’àrea de CULTURA I EDUCACIÓ, senyor RAMON COMA i
exposa: es podria fer un altre que sigui per demanar el IV Cinturó ferroviari.
El regidor senyor GONTÁN pregunta: d’acord, s’accepta la primera part de l’esmena?
Pren la paraula el regidor del grup municipal PSC-PM, senyor JOSÉ ANTONIO
PALOMINO i manifesta: nosaltres havíem vist aquesta proposta, no ens semblava
malament. En definitiva, el que pretén la proposta no és manifestar-se a favor o en
contra del IV Cinturó, el que pretén és dir: escolti, com que vostès han dit això, li
agafem la paraula i volem que als nostres documents del Pla General no hi consti, que
és el que pot ser realment efectiu. Jo estic d’acord amb què en un moment donat, es
pugui presentar una proposta per part de qui sigui demanant el IV Cinturó ferroviari,
però estaríem en una altra qüestió. Ara, si nosaltres volem que això s’elimini del nostre
Pla General, a nosaltres ens sembla que és prou coherent, entre altres coses, perquè si
eliminem alguna qüestió de la que posa als acords, també s’ha d’eliminar alguna cosa de
la part expositiva que fa referència al Vallès i molt especialment a les Franqueses del
Vallès.
Tot seguit, pren la paraula el regidor del grup municipal ERC, senyor ANDREU
MONTAÑÉS i exposa: nosaltres, de la proposta del Ferran, pensem que treure la part
que diu que afecta al Vallès Oriental i especialment al terme municipal de les
Franqueses, ja ens estaria bé perquè no desvirtua res. Però potser perquè es visualitzés
una mica més les alternatives que hi ha, perquè tampoc podem dir que no al IV Cinturó
perquè sí, es podria fer una altra moció reclamant aquest IV Cinturó ferroviari i,
d’aquesta manera, potser es visualitzaria molt bé. Un tema és que el treguin del Pla de
Carreteres i l’altre, que l’alternativa és aquesta altra i la reclamem.
Acte seguit, pren la paraula el regidor del grup municipal GIPF, senyor JOSÉ
JOAQUIN GRAU i manifesta: només dir que aquesta proposta ja ens semblava bé i que
també acceptem qualsevol esmena que vulgui dir el mateix. Nosaltres trobàvem que
potser hauria de sortir, d’alguna manera, el nom de les Franqueses del Vallès. Si queda
només amb el traçat del IV Cinturó i estem dient el mateix que, evidentment, ho estem
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dient, tampoc posarem cap problema. Si estem fent aquesta proposta des de les
Franqueses del Vallès, d’alguna manera, potser hauríem de situar dintre de la proposta
el nom de les Franqueses. Tampoc és un tema que sigui obligatori. Penso que
l’important és posar-nos d’acord de què el IV Cinturó no passi per cap lloc, però
concretament a on a nosaltres ens interessa, com a representants del municipi de les
Franqueses, és per les Franqueses. L’important és si acabem ràpid, que ja és molt tard i
estem molt cansats.
El regidor senyor GONTÁN diu: també fem mocions contra el terrorisme, i no ens
afecta a les Franqueses. No vull barrejar temes, simplement ho expresso. Es fan altre
tipus de mocions que no només afecten a les Franqueses o que ni tant sols afecten a les
Franqueses. El IV Cinturó no només és una infrastructura que afecta a les Franqueses,
és una infrastructura que afecta a tota Catalunya, és una infrastructura solidària que
forçant certs “lobbies” que tenen el Vallès Occidental i el Baix Llobregat, sembla que
han aconseguit que el tram Abrera-Terrassa s’engegui, tot i que està en procés
d’exposició pública. Per aquest motiu la intenció de que s’entengués que és tot el IV
Cinturó, i no només aquest tram, perquè em sembla una mica insolidari que, ara, li passi
als veïns del Vallès Occidental.
Tot seguit, pren la paraula el regidor del grup municipal PP, senyor JOSEP BADIA i
exposa: jo ja trobo bé la primera proposta, perquè al segon punt diu “SOL·LICITAR la
supressió de la reserva urbanística del traçat del IV Cinturó...”
que crec que és el que
es demana.
El Senyor ALCALDE manifesta: suposo que amb això hi ha sensibilitats de tot tipus.
Ens agradaria intentar resoldre moltes coses. Jo, com a Alcalde i com a responsable del
municipi de les Franqueses, em sembla que la nostra obligació i també la nostra decisió,
encara que moltes vegades pugui parlar en nom d’altres, aquest acord s’ha de centrar en
el municipi de les Franqueses del Vallès i la nostra problemàtica territorial. Que ens
hagués agradat posar una moció molt més àmplia, sense demanar el parer d’uns i altres
municipis, i amb molt respecte, encara que hi hagi gent que estigui a favor i gent en
contra, em penso que no toca. Encara que hauríem d’intentar decidir per la realitat
urbanística o territorial d’altres municipis, jo sóc incapaç de centrar aquest acord sobre
una cosa molt genèrica i que no és estrictament municipal. Estem a les Franqueses,
tenim una problemàtica, sempre hem dit el mateix i hem defensat sobre aquest tema a
les Franqueses. Reiterar això, la proposta d’acord sobre les Franqueses. No creiem
adient suprimir les Franqueses del primer apartat de l’acord i no tindríem cap problema,
sinó tot el contrari, en què l’apartat acabés fent un esment de la qüestió ferroviària. Això
seria el més adient. Ara, suprimir les Franqueses de l’acord, per nosaltres i crec que per
a l’Ajuntament, intentar fer una moció sobre altres llocs o altres municipis, no ho veiem
prou adient. Si creuen que hem de posar la “coletilla” al primer paràgraf, podria ser
correcte.
El regidor senyor GONTÁN diu: ... parlem del Vallès Oriental ...
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El Senyor ALCALDE manifesta: la nostra acció de la moció és per a les Franqueses, el
nostre territori i la nostra problemàtica d’afectació i traçat. Si vols, suprimim Vallès
Oriental.
El regidor senyor GONTÁN manifesta: retiro l’esmena.
Finalitzades les intervencions, la PRESIDÈNCIA dóna pas a la votació.
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per unanimitat dels disset membres
assistents, sobre els disset que de dret i de fet componen la Corporació, i per tant, amb
el quòrum legal.

15.- ASSABENTAR RENÚNCIA REGIDORA.- El senyor SECRETARI llegeix la part
dispositiva de la següent proposta:
VIST l’escrit de 7 d'octubre presentat al registre general de l’Ajuntament amb el núm.
2004/9305 del mateix dia, pel qual la senyora GEMMA BISBAL OTERO presenta la
seva renúncia al càrrec de regidora d’aquesta Corporació.
VIST l’art. 182 de la Llei orgànica de règim electoral general, es proposa al Ple de
l’Ajuntament l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- RESTAR ASSABENTAT de la renúncia al càrrec de regidora de l’Ajuntament
de les FRANQUESES DEL VALLÈS de la senyora GEMMA BISBAL OTERO, que va
prendre possessió del seu càrrec en la sessió constitutiva del dia 4 de juliol de 2003 per
haver resultat regidora electa en la circumscripció electoral d’aquest municipi en la
candidatura presentada per ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA - ACORD
MUNICIPAL a les eleccions del dia 25 de maig de 2003.
Segon.- SOL·LICITAR de la Junta Electoral Central l’expedició de la credencial al
candidat/a a qui correspongui l’esmentada substitució per ordre de col·locació a la
llista electoral.
Tercer.- TRASLLADAR aquest acord a la interessada, a la Junta Electoral Central, a
les diferents àrees municipals i a les altres institucions i entitats a qui pogués afectar
aquest acord.
La PRESIDÈNCIA obre el torn d’intervencions.
Pren la paraula la regidora del grup municipal ERC, senyora GEMMA BISBAL i
manifesta: a mesura que anava passant l’estona, he anat tatxat coses i se m’ha quedat en
gairebé res. Seré molt breu. Pastetes no n’he portat. Vull dir que com ja sabeu gairebé
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tots, els motius són purament personals i és perquè canvio de residència, me’n vaig a
viure a un municipi d’una altra comarca. Durant tot el temps que he estat fent aquesta
tasca, ha estat per mi tot un privilegi i una satisfacció. Quan parlo del temps, no parlo
d’aquest any i mig sinó dels vuit anys que fa que vaig començar a aparèixer per aquí,
que alguns em deien “la nena”. Totes les etapes han estat satisfactòries, m’han omplert i
n’he après moltíssim. He volgut mantenir sempre i, sobretot, com a regidora, un talant
dialogant i participatiu, tant amb els meus companys de l’oposició com amb els de
l’equip de govern, intentant donar un caire humà al que era la relació entre partits. I,
finalment, donar les gràcies a tots els companys de l’oposició, als de l’equip de govern,
sobretot amb els que he tingut més tracte, com el Ramon al Consell del Poble, amb el
Francesc al de Corró d’Amunt, al Ferran que sempre s’ha mostrat molt dialogant i
sempre ha volgut fer-nos partícips de tot, també al Josep Maria al Patronat... No vull
deixar-me ningú. A tot el personal de l’Ajuntament, sobretot, als que més els hi he
donat la barrina, el Quim, el secretari, la Montse Aliberch, la policia quan no em
deixaven entrar a l’Ajuntament, als membres del Consell del Poble, dels Patronats, de
les entitats i totes aquelles persones que, en el seu dia, van votar perquè jo fos aquí.
També vull donar les gràcies, sobretot, i molt especialment, a la gent de la secció local i
a l’Andreu, amb qui he treballat moltes hores per coses que pensàvem que eren justes. I,
en aquests casos, crec que també s’ha d’agrair a la persona que està al teu costat a casa,
esperant a que tornis. Gràcies.
Tot seguit, pren la paraula el regidor del grup municipal ERC, senyor ANDREU
MONTAÑÉS i manifesta: jo seré breu. Hi ha una part que pot semblar formal, però no
ho és, que és donar les gràcies a la Gemma en nom de la secció local per tota la feina
feta i, aleshores, si em deixeu i em permeteu per una vegada, parlar a nivell personal,
cosa que no faig mai sinó que ho faig en representació de. Aquesta vegada vull parlar a
nivell personal, em sap molt greu que hagi de marxar i, en tot cas, agrair-li no tant
aquest any i mig que hem estat junts i que hem tingut una feina més “mano a mano”,
sinó, sobretot, els quatre anys passats que va ser bastant “durillo” per moltes coses i que
amb ella vaig poder compartir complicitats polítiques, va ser un suport important. Per
tant, li vull donar les gràcies i que tingui molta sort.
Acte seguit, pren la paraula el regidor de l’àrea de CULTURA I EDUCACIÓ, senyor
RAMON COMA i exposa: a part de la cordialitat que hi ha hagut sempre, que és de
lloar, voldria fer constar la gratitud per la teva actitud al Consell del Poble de Llerona
perquè has estat una persona que s’ha mullat en moltes coses. Quan hem parlat de
projectes concrets, has donat la teva opinió i, a vegades, podent adoptar una actitud més
fàcil que seria jo no em mullo perquè sinó quedaré malament davant dels que estan en
contra d’això, tu t’has mullat i, per tant, penso que això és d’agrair. Jo també lamento
que ens hagis de deixar.
A continuació, pren la paraula el regidor de l’àrea de DINAMITZACIÓ ECONÒMICA,
senyor FERRAN JIMÉNEZ i manifesta: saps que sóc defensor de la família. Sé que en
aquests motius personals hi ha una motivació familiar, que anteposis la situació familiar
a una política, crec que et dignifica com a persona. Com sóc defensor de la persona, et
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vull felicitar per a aquesta decisió. També et vull felicitar pel tarannà personal, per
aquest grau de joventut que ens has aportat a tots, crec que això hauria de tenir
continuïtat. També per la voluntat de consens que ens has demostrat durant aquest
temps. Et desitjo molts èxits i una cosa que sempre la portaràs amb tu: has fet història a
les Franqueses. Gràcies per haver estat entre nosaltres.
Tot seguit, pren la paraula el regidor del grup municipal PSC-PM, senyor JOSÉ
ANTONIO PALOMINO i diu: nosaltres et volem desitjar que hagi estat una bona
decisió i que si està en raons personals, tu ets qui ho saps, i segur que és el millor per tu.
Nosaltres ens queixem és que ha estat massa poc temps, no tenim tants arguments o
vivències, com has pogut tenir amb altres persones, i simplement ens quedem amb que
amb una mica més de temps, ens haguéssim conegut millor. L’inici d’aquesta
coneixença o possible amistat està ben encaminada. Que et vaig molt bé.
El regidor del grup municipal EV, senyor FERRAN GONTÁN manifesta: jo seré breu,
però no et faré plorar. Salut, sort i ecologia.
Acte seguit, pren la paraula el regidor del grup municipal GIPF, senyor JOSÉ
JOAQUIM GRAU diu: per no ser l’únic sense dir res... Reconec que no tenia pensat dir
res, no sabia que s’havia de dir res. Però, bé, que he estat molt content de tenir a la
Gemma com a companya i ja ens veurem, no?
El regidor de l’àrea d’ESPORTS, senyor JOSEP MARIA DIA manifesta: jo ja li vaig
dir a l’últim Consell d’Administració que vam fer al Patronat d’Esports, i avui, a l’últim
Ple, m’agradaria fer esment per tal que quedi en acta, que el treball que ha fet a l’àrea
d’Esports, al Consell d’Administració, ha estat gratificant, sempre ha demostrat una
actitud positiva, a vegades, amb discrepància. Penso que ha fet una molt bona feina a
l’àrea d’Esports, a part que ja sap que l’hem tractat bé. Desitjar-te molta sort en aquest
canvi de vida que fas, que estic segur que la tindràs.
El Senyor ALCALDE manifesta: jo, com a Alcalde de les Franqueses, només
reconèixer allò que moltes vegades en els càrrecs públics no es fa suficientment, que és
agrair-te, en nom del municipi de les Franqueses, el treball i l’esforç per dedicació als
altres, que és molt important i moltes vegades jo ho dic que és una feina molt sorda i
molt incompresa, el ser regidor o treballar per al bé comú. Per tant, penso que en
aquests moments en què un decideix fer aquest tipus de canvi, agrair aquest esforç que
ha fet durant aquests anys pel bé comú i per a l’interès general de la població. I desitjarli de tot cor en nom de la Corporació, això ja ho ha dit tothom, que en aquest nou repte
que és la vida personal i uns altres objectius diferents siguin plens d’èxit i que us vagi
molt bé. Això és el més important, és una decisió personal i familiar, i penso que
aquesta és de les que valen la pena. Moltes felicitats i que vagi molt bé.
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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.

