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ACTA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

Identificació de la sessió:
Caràcter: Ordinari
Data: 25 de novembre de 2004
Horari: de 20,30 a 22,15 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
Ma. TERESA BUIGUES POVEDA, 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: són dos detalls. El primer és a la pàgina 19, al tercer paràgraf, a la cinquena
línia, on posa “... discutir tranquil·litat...” , hauria de dir “discutir amb tranquil·litat” o
“discutir tranquil·lament”. I, el segon és a la pàgina 33, segon paràgraf, on posa “ Plens
...” hauria de dir “Plens per a l’oposició”.
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No produint-se cap més intervenció, es
l’esborrany de l’acta de la sessió anterior.

procedeix, a l’aprovació i signatura de

A continuació es passa a estudiar els següents temes que conformen l’ordre del dia:
2.- PRESA DE POSSESSIÓ REGIDORA.- El senyor SECRETARI procedeix a la
lectura del procediment pel qual es donarà possessió a la senyora Ma. TERESA
BUIGUES POVEDA com a regidora d’aquest Ajuntament en representació del grup
municipal ERC.
DE CONFORMITAT amb allò que disposa l’apartat 5, de l’article 75 de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, modificada en aquest punt per
l’article 4 de la Llei 9/1991, de 22 de març, la senyora Ma. TERESA BUIGUES
POVEDA ha formulat declaració sobre les causes de possible incompatibilitat, sobre els
seus béns i sobre qualsevol activitat que proporcioni o pugui proporcionar ingressos
econòmics.
A continuació, de conformitat amb allò que disposa el número 8, de l’article 108, de la
Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, de règim electoral general, modificat per la Llei
8/1991, de 13 de març, en el moment de la presa de possessió i per tal d’adquirir la
plena condició del càrrec de regidora, la candidata electe haurà de jurar o prometre
l’acatament a la Constitució.
El Senyor ALCALDE manifesta: com a precepte legal per prendre part de l’acta de
regidora, us he de fer la següent pregunta:
JUREU O PROMETEU PER LA VOSTRA CONSCIÈNCIA I HONOR ACOMPLIR
FIDELMENT LES OBLIGACIONS DEL CÀRREC DE REGIDORA AMB LLEIALTAT
AL REI, GUARDAR I FER GUARDAR LA CONSTITUCIÓ COM A NORMA
FONAMENTAL DE L’ESTAT?
La senyora Ma. TERESA BUIGUES POVEDA respon: per imperatiu legal, prometo.
No es produeix cap més intervenció en aquest punt.

3.- NOMENAMENT REGIDORA COM A MEMBRE DE DIFERENTS ÒRGANS
COL·LEGIATS.- El senyor SECRETARI dóna lectura de la part dispositiva de la
següent proposta de l’ALCALDIA:
ATÈS que el Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada el dia 28 d’octubre de 2004, es va
donar per assabentat de la renúncia a la seva condició de regidora d’aquest Ajuntament
de la senyora GEMMA BISBAL OTERO, integrant del grup Municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya.
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ATÈS que en la sessió del Ple de l’Ajuntament de data 25 de novembre de 2004, la
senyora Ma.TERESA BUIGUES POVEDA ha pres possessió del seu càrrec de
regidora, un cop emesa la credencial per part de la Junta Electoral Central i havent
presentat la declaració de béns i de les causes de possible incompatibilitat a la secretaria
de l’Ajuntament.
ATÈS que en data 19 de novembre de 2004, el senyor ANDREU MONTAÑÈS
HUGUET, portaveu del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya ha
presentat un escrit al registre general de l’Ajuntament sol·licitant que la senyora Ma.
TERESA BUIGUES POVEDA sigui nomenada en els mateixos càrrecs que la senyora
GEMMA BISBAL OTERO estava desenvolupant.
AQUESTA ALCALDÍA proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents,
ACORDS:
Primer.- NOMENAR, de conformitat amb el que estableix l’article 48 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, la senyora Ma. TERESA BUIGUES POVEDA, com a
membre de la Comissió Especial de Comptes.
Segon.- NOMENAR la senyora Ma. TERESA BUIGUES POVEDA com a membre dels
següents òrgans col·legiats:
-PATRONAT MUNICIPAL D’ESPORTS.
-CONSELL DEL POBLE DE LLERONA.
-CONSELL DEL POBLE DE CORRÓ D’AMUNT.
Tercer.- NOTIFICAR el present acord a les persones i entitats interessades.
La PRESIDÈNCIA obre el torn d’intervencions. No produint-se cap intervenció, 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.

4.- PRECS, PREGUNTES I PROPOSICIONS.El regidor del grup municipal ERC, senyor ANDREU MONTAÑÉS manifesta: jo
presento per urgència. Ho faig ara o al final?
El Senyor ALCALDE pregunta: és una moció? Li pot deixar al secretari?
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El regidor del grup municipal EV, senyor FERRAN GONTÁN exposa: tenim dos per
urgència.
El Senyor ALCALDE pregunta: també són mocions? Les pot donar al secretari?
El senyor SECRETARI diu: és una proposta.
El Senyor ALCALDE manifesta: és una proposta i, per tant, quedarà ... Només poden
estar adreçades ... la legislació i que sàpiguen que les propostes quedaran per informarles el secretari. ... Això és el que marca la legislació. I, a partir d’aquí, seguiríem amb
les propostes informades.
El senyor Secretari procedeix a donar lectura de la part dispositiva del següent prec
presentat en data 19 de novembre, RE núm. 2004/10994, signat per Josep Badia, en
representació del grup municipal PP:
“Que aquest Ajuntament, format per diversos grups polítics municipals, prengui
consciència de l’art. 4 de la Constitució Espanyola, que proclama que la nostra
bandera, l’espanyola, ha d’estar a tots els edificis públics i a tots els seus actes oficials,
com a símbol de pluralitat; i es digni a col·locar-la en un dels mastils del seu balcó,
juntament amb la bandera catalana en representació de la nostra comunitat, la del
municipi de les Franqueses i la comunitària.”
La PRESIDÈNCIA obre el torn d’intervencions.
Pren la paraula el regidor del grup municipal PP, senyor JOSEP BADIA i manifesta:
torno a demanar la bandera espanyola al balcó, perquè veig que no em fan cas.

A continuació, el senyor Secretari llegeix la part dispositiva de la següent proposició
presentada en data 21 d’octubre, RE núm. 2004/9784, signada per:
“Andreu Montañés i Huguet, regidor portaveu del Grup Municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya, exposa:
Atès que l’Ajuntament de les Franqueses ha constituït diferents Consells Assessors per
tal d’impulsar la participació ciutadana.
Atès que l’activitat urbanística és una de les més importants i que afecta directament
als ciutadans del municipi.
Atès que la Llei 2/2002 de 14 de març, en el seu Capítol I, article núm. 8, apartats 1 i 2
diu:
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Article 8
Publicitat i participació en els processos de planejament i de gestió urbanístics
1. Es garanteixen i s’han de fomentar els drets d’iniciativa, d’informació i de
participació dels ciutadans en els processos urbanístics de planejament i de
gestió.
2. Els ajuntaments poden constituir voluntàriament consells assessors urbanístics,
com a òrgans locals de caràcter informatiu i deliberatiu, als efectes establerts
per l’apartat 1.
Atès el que disposa l’article 52.2, lletra e, de Decret legislatiu 2/2003, en el que
s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
El Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya presenta la següent Proposta
de Resolució:
1.- Instar a l’ajuntament a que en el termini de tres mesos es constitueixi el Consell
Assessor Urbanístic de les Franqueses del Vallès.
2.- Garantir la presència al Consell Assessor Urbanístic de les Franqueses de tots els
grups polítics representats a l’Ajuntament, dels Consells del Poble constituïts, de les
associacions de veïns o representants de cada nucli de població, de les empreses de
titularitat pública dependents de l’Ajuntament de les Franqueses i dels representants de
la pagesia.”
La PRESIDÈNCIA obre el torn d’intervencions.
Pren la paraula el regidor del grup municipal ERC, senyor ANDREU MONTAÑÉS i
manifesta: l’Ajuntament té diferents òrgans assessors, com els Consells del Poble, el
Consell de la Pagesia, el Consell Escolar i un dels temes que creiem que és molt
important al nostre municipi, sobretot en els darrers anys, és el tema urbanístic.
Malauradament, quan es va fer la revisió del PGO, no es va poder consultar a la
ciutadania, potser perquè tampoc hi havia l’organisme corresponent, o potser perquè
faltava voluntat. En tot cas, el que sí creiem és que, al igual que hi ha altres Consells
Assessors, i que l’urbanístic és un tema molt punyent, que, a més, entenem que hi ha de
participar tota la ciutadania i, si més no, aquells representants ja sigui d’entitats o de
Consells de Poble, en la discussió, en el debat del model de territori que volem. Ja que
la Llei ho permet, entenem que s’hauria de constituir aquest Consell Urbanístic, al igual
que estan els altres Consells constituï ts. És per això que presentem aquesta moció per tal
que sigui aprovada al Ple.
Acte seguit, pren la paraula el regidor del grup municipal EV, senyor FERRAN
GONTÁN i exposa: nosaltres, evidentment, votarem a favor perquè creiem que tenint
un Consell Assessor d’Urbanisme, potser no caldria ocupar perquè des d’allà es
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treballaria perquè no hi hagués més especulació i, per tant, el cas de Can Calet no seria
necessari que es repetís.
Tot seguit, pren la paraula el regidor del grup municipal PSC-PM, senyor JOSÉ
ANTONIO PALOMINO i diu: respecte aquesta proposta, nosaltres considerem que es
podria constituir el Consell Assessor d’Urbanisme. És veritat que la veiem poc
fonamentada, és cert que es pot constituir però a nosaltres ens hagués agradat poder
veure les causes del perquè. Dir, per exemple, la Llei d’urbanisme preveu que es pugui
crear per garantir els drets d’iniciativa, d’informació, de participació dels ciutadans en
els processos urbanístics i planificació de gestió, que això és el que diu la legislació, ens
hagués agradat que hagués estat més fonamentada. Però, de totes maneres, considerem
que sí que hi haurien raons per poder-ho fer, perquè potser no es garanteix suficientment
el que la Llei preveu. Nosaltres canviaríem el punt número dos i faríem un redactat, si
us sembla bé, on posaria “Aquest Consell Assessor Urbanístic de les Franqueses estaria
format per tots els grups polítics representats a l’Ajuntament. I tindrà potestat per
integrar al mateix les entitats que tinguin entre els seus objectius la cura del territori”.
Ens sembla que és una proposta que no queda tant tancada i podria donar un llarg
recorregut a aquest Consell Assessor.
A continuació, pren la paraula el regidor de l’àrea d’URBANISME, senyor JOSÉ
RAMÍREZ i manifesta: senyor Montañés, si realment el que vol és la participació i
representació de la ciutadania, jo estic conforme en què realment sigui millor una
Comissió Informativa, com bé ha dit el senyor Palomino, on estiguin presents tots els
grups polítics i es pugui dictaminar, examinar i plantejar qualsevol expedient urbanístic.
Amb aquesta composició de la Comissió Informativa, crec que la ciutadania està
representada, precisament nosaltres som els seus representants. Si realment canviem
aquesta proposta per una Comissió Informativa formada, en aquest cas, pels grups
polítics, serà aprovada pel Ple sinó aquesta serà desestimada.
El regidor senyor MONTAÑÉS exposa: el tema de la participació, crec que lliga
bastant. Quan diem el Consell Escolar, no sé perquè es fa, si nosaltres som els
representants de la ciutadania, no cal Consell Escolar. El Consell de la Pagesia, per què
es fa? Perquè la pagesia tingui una representació, pugui debatre, parlar, exposar els seus
problemes i es pugui solucionar. Els Consells del Poble, per què Consells de Poble si ja
està l’Ajuntament? Doncs perquè els ciutadans del poble es trobin, debatin, proposin, no
decideixen sinó que proposen. Per què el Consell Urbanístic? Doncs, perquè els
ciutadans a través d’organitzacions també puguin debatre i proposar. La proposta del
Josep Palomino també em sembla bé, accepto l’esmena del segon punt, no hi ha cap
problema. Però em fa l’efecte que hi ha com dos nivells de coses: unes coses que es
veuen menors, que són més fàcils d’administrar, i altres coses que tenen importància,
com l’urbanisme. I sembla que hi hagi por d’agafar el toro per les banyes i que la gent
opini, parli i debati sobre urbanisme. Que es faci una informativa no té massa sentit per,
com diu vostè, expedients concrets. Home, expedients concrets, no, no és aquest el
plantejament. Justament, parlant l’altre dia dèiem que potser quedava molt restringit i hi
hauria d’entrar molta gent, penso que no hi hauria d’entrar molta gent perquè aleshores

Ple 25 11 04 – pàg. 7

podrien entrar-hi molts interessos. És un Consell Urbanístic on, d’entrada, no hi puguin
entrar gent amb interessos i que es pugui debatre. Si l’Ajuntament no és capaç de
garantir a la ciutadania un mitjà, un lloc per poder debatre sobre urbanisme, aleshores si
que ho tenim malament en aquest municipi, sobretot veient la història que portem al
darrera i com estem arribant en aquest moment.
Tot seguit, pren la paraula el regidor del grup municipal GIPF, senyor JOSÉ JOAQUÍN
GRAU i diu: nosaltres estem des de bon començament a favor d’obrir una mica més
l’Ajuntament a la gent, no només cada quatre anys quan hi ha eleccions i, per tant,
estem a favor de tot el que sigui més participació ciutadana als Consells que es puguin
iniciar a l’Ajuntament, o els que ja hi són, com per exemple, el Consell de la Pagesia
que no només està representat pels ciutadans. Jo veig bé aquesta proposta. Respecte
aquesta esmena que s’ha fet, jo deixaria la proposta tal com està. S’ha comentat que hi
hagi una potestat per a associacions o grups que puguin tenir interès en preservar
l’entorn, però el que són Consells del Poble i Associacions de Veï ns sí que les deixaria
dintre de la proposta, perquè penso que el més representatiu que hi ha, potser a nivell de
cada poble, són les mateixes Associacions de Veï ns o Consells del Poble que puguin
haver-hi. Si es pot afegir algú més, doncs millor, però jo penso que, com a mínim, hi ha
d’haver els grups polítics que tenim representació a l’Ajuntament i les Associacions de
Veï ns representatives de cadascun dels pobles que conformen les Franqueses, no només
aquest sinó gairebé qualsevol Consell que es pugui crear i que tingui el seu abast dintre
del municipi.
A continuació, el regidor senyor GONTÁN exposa: no afegiré res a la proposta. Com
l’accepteu, a mi ja em sembla bé tant una part com l’altra. El que no, és evident, el
posicionament de Convergència. Jo només volia recordar al senyor regidor que ser
càrrec electe no és un xec en blanc que et dóna la ciutadania per a quatre anys, la
ciutadania té dret a participar. I aquí tenim una Agenda 21 que es basa, precisament, en
la participació ciutadana i aquesta no es limita als grups polítics que estan representats a
l’Ajuntament.
El Senyor ALCALDE manifesta: jo els entenc perfectament i no els hi trec la raó, però
el que passa és que l’Ajuntament de les Franqueses té, en aquests moments, molts
mecanismes de participació ciutadana oberts, en els quals a part de la institució i de la
legislació que crea aquests òrgans que ja els té de per si, el Ple, les Comissions, la
potestat de participar. En aquests moments hi ha molts Consells i molts mecanismes per
debatre tot això i per participar en molts nivells. Per tant, escolti’m, em sembla molt bé
el que vostès diuen, però l’Ajuntament de les Franqueses ha fet un esforç molt
important per a la participació ciutadana i el treball conjunt en molts aspectes. Aquí vam
introduir els Consells del Poble, i això molts municipis ens ho han copiat perquè no
sabien com portar-ho a terme, és tot un mecanisme novedós de participació ciutadana.
Per tant, en molts aspectes, l’Ajuntament de les Franqueses és novedós. En el tema d’un
altre Consell Assessor de ... no, perquè aleshores trauríem una altra comissió nova, que
també se’ns demani des d’un altre partit. A nosaltres ens sembla molt bé que hi
treballem i participem ens molts aspectes i, per això, els hi oferim, si volen, una
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comissió informativa per treballar tots els temes d’aquest tipus. Aquest és el mecanisme
de participació ciutadana perfecte que funciona a molts ajuntaments. Que a vostès no és
això el que els hi interessarà, perquè, en definitiva, la seva actuació política està des
d’una altre punt de vista, doncs, molt bé, no és per treballar sinó per buscar un altre
tipus de fòrum, de protagonisme o de debat diferent, no pel tema urbanístic sinó per un
altre tema més polític. Jo els hi plantejo, aquest és l’oferiment: si no hi ha modificació,
nosaltres votarem en contra; si pot haver-hi alguna altra proposta sobre aquest tema,
sàpiga que el nostre pensament és aquest. No tenim cap problema en crear comissions
informatives sobre temes d’urbanisme perquè entre els diferents grups es parli i es
debati, o els que es posin sobre la taula. Aquest és el debat sobre la proposta que hi ha
sobre la taula, i no té res a veure amb la participació ciutadana, que penso que el nostre
esforç és molt important i que cada dia té els canals més oberts amb molts mecanismes.
L’altre és una altra intenció.
El regidor senyor PALOMINO pregunta: s’admet?
El regidor senyor GRAU manifesta: pot quedar tal com està aquí, amb els Consells del
Poble i les Associacions de Veï ns ja tenim l’altre? O es treu les Associacions de Veï ns,
els Consells del Poble i només s’afegeix l’altre?
El regidor senyor MONTAÑÉS diu: la proposta que deies era...
El regidor senyor PALOMINO diu: la proposta que deia era que es constitueix el
Consell Assessor amb els partits polítics. I, ara, primer nivell de discussió, ens seiem i
diem, ara qui entra dintre de tot això? I continuem dient que aquesta Comissió té la
potestat de que entri tot déu que es consideri que dintre dels seus objectius està la cura
del territori. No és excloent, en absolut, però sí que volem que hi hagi aquest primer
debat.
El regidor senyor GRAU manifesta: la nostra opinió és que aquesta proposta s’ha de
votar, amb les Associacions de Veï ns i Consells de Poble inclosos.
El Senyor ALCALDE diu: jo crec que, si cas, votem o sinó no votem.
El regidor senyor GRAU replica: ara estem discutint si s’accepta alguna esmena o no.
Estem discutint què és el que votarem.
El regidor senyor MONTAÑÉS manifesta: per tancar, és l’última cosa, ho sento. Jo
accepto la proposta del Josep Palomino perquè, de fet, el que està dient és com si fos
una mena de Comissió Informativa que es pot obrir a altra gent, per tant, penso que és
interessant acceptar la proposta del senyor Palomino.
Finalitzades les intervencions, la PRESIDÈNCIA dóna pas a la votació.
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Sotmesa a votació la proposició, és desestimada per sis vots a favor dels regidors dels
grups municipals PSC-PM, ERC i EV, nou vots en contra dels regidors del grup
municipal CiU, dues abstencions dels regidors dels grups municipals GIPF i EV, i per
tant, amb el quòrum legal.

Pel senyor Secretari es procedeix a donar lectura de la part dispositiva de la següent
proposició presentada en data 21 d’octubre, RE núm. 2004/9785, signada per:
“El grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya i el grup municipal d’Els
Verds, en nom de la comissió gestora de la Via Verda Tagamanent – Céllecs, proposen
al Ple de l’Ajuntament:
Atès que en data 26 de març de 2004 va tenir lloc a Sant Celoni una jornada
anomenada “Les vies verdes al Vallès”, organitzada per la Càtedra de Geografia i
Pensament Territorial de la Universitat de Girona i per l’Ajuntament de Sant Celoni, en
el marc de la qual es van presentar i debatre les propostes de vies verdes que afecten a
la plana vallesana.
Atès que els organitzadors d’aquesta jornada van considerar de gran interès aprofundir
en la divulgació i promoció de les vies verdes i que una fórmula vàlida de fer-ho era
presentar i difondre un manifest.
Atès que, fruit d’aquesta jornada, s’ha propiciat la confecció del “Manifest de Sant
Celoni per al reconeixement de les vies verdes del Vallès” com un document territorial
que té per objecte el foment dels valors paisatgístics de la plana vallesana, així com la
connectivitat entre la Serralada Prelitoral i la Serralada Litoral, amb el desig de poder
gaudir, actualment i en un futur, d’un territori ambientalment equilibrat.
Atès que el Manifest sorgeix d’un acord de col·laboració entre el món local i les
universitats, que pretén sensibilitzar les administracions i el conjunt de la societat de la
necessitat de mantenir la plana vallesana ambientalment equilibrada, posant fre al
creixement indiscriminat de la construcció i que les vies verdes tinguin reconeixement
urbanístic.
Atès que el Manifest ha de servir per a canviar la visió dels municipis i dels ciutadans
davant les vies verdes i per a què se’ls doni la importància i la valoració que es
mereixen.
Atès que en data 29 de juliol de 2004 l’Ajuntament de Sant Celoni ha aprovat en Ple el
“Manifest de Sant Celoni per al reconeixement de les vies verdes del Vallès”.
Atès que, l’Ajuntament de Sant Celoni va enviar el document a tots els ajuntaments de
les comarques del Vallès Oriental i Occidental per a què s’hi puguin adherir.
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Atès que el terme municipal de les Franqueses del Vallès forma part, en la seva
integritat, del traçat de la Via Tagamanent – Céllecs.
Atès que en la comarca hi ha una comissió gestora per la defensa de la Via Verda
Tagamanent – Céllecs.
El grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya i el grup municipal d’Els
Verds, en nom de la comissió gestora de la Via Verda Tagamanent – Céllecs, proposen
al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords:
Primer.- Adherir-se al document anomenat “Manifest de Sant Celoni per al
reconeixement de les vies verdes del Vallès” signat en data 13 de juliol de 2004 per
part de representants de la Universitat de Girona, la Universitat Autònoma de
Barcelona i l’Ajuntament de Sant Celoni.
Segon.- Donar coneixement de l’aprovació d’aquest manifest als ajuntaments de les
comarques del Vallès Oriental i del Vallès Occidental, al Departament de Política
Territorial i Obres Públiques i al Departament de Medi Ambient i Habitatge de la
Generalitat de Catalunya.”
El Senyor ALCALDE pregunta als senyors regidors si desitgen realitzar alguna
intervenció al respecte.
Pren la paraula el regidor del grup municipal ERC, senyor ANDREU MONTAÑÉS i
manifesta: seré molt breu. Simplement el que es proposa és adherir-se al manifest de
Sant Celoni sobre les vies verdes que són espais que garanteixen la connectivitat
ecològica i paisatgística i que es basen bàsicament en estudis elaborats per diferents
organismes, com poden ser la Universitat de Girona o la UAB. Hi ha set vies verdes que
són: Obac-Olorda, Sant Llorenç-Collserola, Farell-Marina, Gallifa-Gallecs,
Tagamanent-Céllecs, Calma-Corredor i Montseny-Montnegre. Alguna d’aquestes afecta
al Vallès i com diu la moció, es tracta de valorar de forma diferent a com s’ha fet fins
ara, la importància que tenen aquestes vies verdes i, per això, demanem la adhesió de
l’Ajuntament.
Tot seguit, pren la paraula el regidor del grup municipal EV, senyor FERRAN
GONTÁN i exposa: a banda del que diu l’Andreu que, evidentment, com la proposta és
conjunta, hi estic absolutament d’acord, afegir bàsicament que l’Ajuntament de Sant
Celoni ja ho va aprovar al Ple i l’Ajuntament de Granollers també. Les Franqueses és un
dels municipis on la via verda Tagamanent-Céllecs hi té més espai, crec que és
important per preservar, no tant, que també, la biologia i la biodiversitat sinó com a
espai de protecció del territori perquè les vies verdes, i queda reconegut sobradament al
manifest de Sant Celoni per part de la Universitat de Girona i la Universitat Autònoma
de Barcelona, volen tenir el grau de protecció com .... A banda d’això, cal dir que
aquesta proposta del manifest de Sant Celoni per al reconeixement de les vies verdes del
Vallès parteix de la ciutadania, en el moment en què va començar la via verda Sant
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Llorenç-Collserola i la d’Obac-Olorda arrel de la ciutat civil i, a partir d’aquí, ha anat
creixent cap a desenvolupar les altres vies. I també és important perquè unir dues
serralades com la de Marina i la del Montseny aconsegueix un esponjament del territori
que ens dóna a tots una major qualitat de vida.
A continuació, el regidor del grup municipal PSC-PM, senyor JOSÉ ANTONIO
PALOMINO qui manifesta: a nosaltres ens hagués agradat haver presentat aquesta
proposta conjuntament, entre d’altres coses, perquè dintre de les resolucions del nostre
Congrés Comarcal del PSC s’ha incorporat com a document i també com a projecte en
el debat del territori que suposo que en aquests anys es donarà fortament, ja que pot ser
una de les noves fronteres tant en política social com en sosteniment del territori i,
evidentment, nosaltres votarem encoratjadament a favor d’aquesta proposta.
Tot seguit, el regidor de l’àrea d’OBRES, SERVEIS I MEDI AMBIENT, senyor
FRANCESC COLOMÉ manifesta: nosaltres també ens afegim al Manifest de Sant
Celoni i, per tant, votarem a favor. De fet, el Pla General que nosaltres vam aprovar
l’any passat, el vuitanta-cinc per cent del territori era sòl no urbanitzable i aleshores, per
dir-ho d’alguna manera, el creixement urbanístic del Pla General de l’any passat a nivell
d’habitatges va ser negatiu. Les unitats d’actuació urbanístiques que s’hagin de
desenvolupar dins de la franja marcada per aquesta via intentarem aplicar-hi criteris
d’impermeabilitat del territori per, tal com diu l’article catorzè, no produir un efecte
barrera o fragmentació de les vies verdes.
Finalitzades les intervencions, el Senyor ALCALDE dóna pas a la votació.
Sotmesa a votació la proposició, 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.

Pel senyor Secretari es procedeix a donar lectura de la part dispositiva de la següent
proposició presentada en data 12 de novembre, RE núm. 2004/10629, signada per:
“Josep Palomino Aguilera, regidor i portaveu del GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA –
PSC a aquest Ajuntament, en nom propi i en representació del grup municipal
socialista, domiciliat a la plaça de can Prat número 10, amb DNI 37785121P,
respectuosament:
Que per mitjà d’aquest escrit i per a debat i votació en el Ple Ordinari de l’Ajuntament
de novembre del 2004, d’acord amb l’article 106.1 del Decret legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel que s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, presentem la proposta següent:
EXPOSO
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Que després d’un llarg període de Dictadura i de repressió, en què es van prohibir un
gran nombre de drets civils i llibertats, en què la nostra cultura va ser perseguida, el
mes de maig de l’any 1979 es van recuperar els ajuntaments democràtics al nostra país
a través de l’expressió de la voluntat democràtica dels ciutadans i ciutadanes.
A més, l’ajuntament és la institució i l’òrgan de govern més proper a les persones que
configuren les nostres societats. L’any 1979 les Franqueses comptava amb 5591
electors amb dret a vot, dels quals més d’un setanta per cent van exercir el seu dret i
van configurar el primer ajuntament d’una nova etapa que significa l’etapa més llarga
de la nostra història amb ajuntaments escollits democràticament.
Durant aquests 25 anys, molts més ciutadans i ciutadanes, franquesins i franquesines,
han tingut una oportunitat, que fins el 1979 se’ls havia negat, d’exercir el seu dret
democràtic. Veïns i veïnes han pogut passar per les urnes successivament cada quatre
anys per manifestar la seva voluntat. El nostre municipi s’ha anat transformant, alguns
d’ells ja no són entre nosaltres i molts altres han vingut a formar part dels nostres
pobles en continu creixement.
Uns altres ciutadans han passat per aquest consistori i han dedicat el seu esforç,
dedicació i servei al ciutadà i al municipi. Gran nombre de regidors i regidores han
passat per aquest ajuntament, en tot aquest temps han debatut als plens, han pres
decisions i han esmerçat el seu esforç per construir cada dia un municipi millor.
Comandats per dos alcaldes en aquest període de 25 anys, Ricard València i Schuster
del 1979 al 1995, i Francesc Torné i Ventura, del 1995 al 2004.
Molts ajuntaments de la comarca han fet actes d’homenatge i han commemorat aquesta
fita tant important pel devenir dels nostres pobles i municipis, que com ja hem
manifestat amb anterioritat suposa el període més llarg de democràcia municipal al
nostre país.
Per tant:
PROPOSO la següent proposta d’acord:
Instem a l’Ajuntament en Ple a celebrar un acte commemoratiu del vint-i-cinquè
aniversari dels ajuntaments democràtics, i d’homenatge a tots els ciutadans i
ciutadanes del municipi de les Franqueses i els seus pobles, i així mateix, als
representants públics que durant aquest període han format part del consistori.”
La PRESIDÈNCIA obre el torn d’intervencions.
Pren la paraula el regidor del grup municipal PSC-PM, senyor JOSÉ ANTONIO
PALOMINO i manifesta: a nosaltres ens hagués agradat que s’hagués llegit tot el
contingut de la proposta, perquè, clar, jo no em dedicaré a repetir ara l’exposició de
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motius però considerem que a l’hora d’exposar-ho és prou clarificador el perquè ho
presentem. I ho fem perquè, entre d’altres coses, ja sé que fins el maig està el tema dels
vint-i-cinc anys però jo crec que és just i necessari fer aquest homenatge. Els símbols, a
vegades, es poden obviar però em sembla que és prou important que es tingui en compte
a tots els ciutadans que han tingut la possibilitat de participar en aquests vint-i-cinc anys
per consolidar la democràcia i també tots els regidors i regidores que han passat per
aquest municipi, com també els dos alcaldes que hem tingut en aquests vint-i-cinc anys.
Crec que és just i necessari que això es faci el més aviat possible. Ens agradaria, no ho
hem posat com a condició, perquè a nosaltres no ens agrada posar condicions però ens
agradaria que poguéssim parlar de quin tipus d’acte, de com ho podríem fer, ja que no
era escaient posar-ho a la proposta, perquè aquest no és el tema sinó que nosaltres
considerem que ha de ser iniciativa del govern. Ens agradaria participar a l’hora de
donar idees per fer un acte digne, tal com es mereix el poble i els representants públics
que ha tingut el nostre municipi durant aquests vint-i-cinc anys.
Tot seguit, pren la paraula el regidor del grup municipal ERC, senyor ANDREU
MONTAÑÉS qui exposa: nosaltres hi estem d’acord i votarem a favor d’aquesta
proposta. Entenem que està bé que es pugui celebrar vint-i-cinc anys de democràcia i,
de pas, a veure si això, celebrar vint-i-cinc anys de democràcia, ens ajuda a pensar-hi i
aprofundir-hi.
A continuació, el regidor del grup municipal GIPF, senyor JOSÉ JOAQUIN GRAU
manifesta: nosotros no sabemos si el Ayuntamiento está para muchas fiestas, pero lo
que sí es cierto es que en el GIPF, evidentemente, nos apuntamos a cualquier fiesta que
tenga algo que ver con derechos civiles, libertades, democracias, etc., a pesar de que la
propuesta, viniendo de quien viene, haga un poco de daño a la vista. Entendemos que
para el veinticinco aniversario quizá la propuesta tendría que haber llegado un poco
antes, porque, ahora, lo podríamos hacer pero para celebrar el vigésimo sexto
aniversario de la democracia que a lo mejor tampoco estaría mal y además pienso que
seríamos el único Ayuntamiento que lo haría. En fin, estos son los comentarios que
quería hacer sobre esta propuesta.
Acte seguit, el Senyor ALCALDE manifesta: de vegades, hi ha coses que dintre de
l’aspecte públic no estan suficientment valorades, ja que els homes i les dones que en
aquests anys de democràcia han treballat pel bé comú han estat, en general, una mica
maltractats. La veritat és que no és un tema que realment se’n pensi gaire, però si tenim
clar que, de tant en tant, convé intentar fer alguna cosa per a la gent que té la voluntat i
fa l’esforç de treballar per al bé comú, escolti’m, penso que no és gens d’escabellat,
sempre i quan sigui una qüestió correcta i normal, que no sigui cap festa i que, en
definitiva, sigui un acte de reconeixement o d’agraï ment. Nosaltres, com a membres de
l’Ajuntament en democràcia, i des del primer dia en què es va constituir l’Ajuntament
de les Franqueses del Vallès, no tenim cap problema en intentar buscar un acte, un
motiu, una fórmula que realment puguem no sé si reconèixer o celebrar aquest vint-icinquè aniversari, o més, d’ajuntaments democràtics. Ja li dic que d’aquí a final d’any
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no serà, però l’any que ve ens seurem i intentarem dissenyar el que puguem fer per un
acte institucional amb aquest motiu. Per tant, ens sembla correcte i votarem a favor.
Finalitzades les intervencions, la PRESIDÈNCIA dóna pas a la votació.
Sotmesa a votació la proposició, 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.

Pel senyor Secretari es procedeix a donar lectura de la part dispositiva de la següent
proposició presentada en data 17 de novembre, RE núm. 2004/10807, signada per:
“Josep Palomino Aguilera, regidor i portaveu del GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA –
PSC a aquest Ajuntament, domiciliat a aquests efectes a les Franqueses del Vallès,
plaça de Can Prat, núm. 10, amb DNI núm. 37785121P, respectuosament
Que per mitjà d’aquest escrit i per a debat i votació en el Ple ordinari de l’Ajuntament
de novembre del 2004, d’acord amb l’article 106.1 del Decret legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, presentem la proposta següent:
Exposo
Els moviments migratoris posen a prova les formulacions sobre el pluralisme, sobre
integració, sobre diversitat cultural i sobre mestissatge, la qual cosa s’ha de traduir a
polítiques concretes per vèncer resistències, xenofòbia, racisme, xocs culturals...
La nostra societat ha de saber incorporar en condicions d’igualtat, amb drets i deures,
els nous ciutadans i ciutadanes que procedeixen de la immigració, que ara per ara
representen més d’un 7% de la població al nostre municipi, especialment concentrada a
Bellavista.
Aquesta és una realitat que no es pot ignorar i que representa, tant per al cohesió
social com per a la solidesa democràtica, un dels majors reptes, alhora que oportunitat,
de la nostra societat.
El coneixement d’aquesta realitat des de tots els punts de vista possibles per tal
d’elaborar polítiques concretes que facilitin la convivència, requereix d’estudi i
reflexió.
L’article 60.1 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, en tots els municipis de més de cinc
mil habitants s’han de constituir comissions d’estudi, d’informe o de consulta.
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De conformitat amb el que disposa la normativa autonòmica, constituïda per l’article
60.1 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya, en concordança amb els articles 134 i
següents del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals,
aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, correspon al Ple de cada
Corporació determinar el nombre i la denominació d’aquestes Comissions Informatives
d’estudi i dictamen, tant quan neixin amb vocació de permanència per obeir a
l’estructura de l’àmbit competencial de l’Ajuntament, com quan neixin amb caràcter
temporal amb l’objecte de tractar temes específics.
De conformitat amb el precepte esmentat, aquestes Comissions han d’estar integrades
pels membres que designin els diferents Grups Polítics que formen part de la
Corporació, en proporció a la seva representativitat en aquest Ajuntament.
De conformitat amb el que disposen l’article 60 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, l’article 20 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local i l’article 123 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic
dels ens locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, i l’article 8.2
del Reglament orgànic municipal, es proposa a la Corporació l’adopció dels següents
ACORDS
Primer. Crear la Comissió Informativa de caràcter temporal la funció de la qual serà
l’estudi i dictamen de la incidència dels nouvinguts a les Franqueses.
Segon. Aquesta Comissió estarà integrada per representants de tots els grups polítics
que formen part de la Corporació, quedant així mateix facultada per tal de determinar
els representants dels diferents col·lectius que també en formaran part, així com el nom
definitiu que tindrà l’esmentada Comissió.
Tercer. Establir el termini de sis mesos per tal que la Comissió elevi al Ple de la
Corporació el dictamen que respecta al tema específic hagi emès.”
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: com han pogut veure, no és una comissió permanent sinó que
és una comissió temporal que persegueix uns objectius molt clars, és el coneixement
d’una situació que ens ve sobrevinguda. Les polítiques d’inserció a la societat, les
polítiques d’adaptació, moltes vegades venen superades pels propis esdeveniments i el
que avui serveix, no sabem si demà servirà. A nosaltres ens sembla que intentar
preveure el futur és saber la situació que tenim en aquests moments. En molt poc temps
hem passat d’una taxa d’immigració baixíssima a una taxa d’immigració bastant
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elevada, més del set per cent i que, sobretot, es concentra a les zones on els nouvinguts
tenen més possibilitats de trobar allotjament, això vol dir que si extrapolem aquest set
per cent a les quinze mil persones que hi ha al nostre municipi, estaríem sobre mil i
escaig persones, i possiblement més, però és que, a més, es concentra fonamentalment a
Bellavista. Nosaltres creiem que per projectar polítiques de futur, s’ha de conèixer i no
ens ha de fer por conèixer aquesta realitat. És per això que demanem que es creï aquesta
comissió i que sigui la pròpia comissió la que decideixi amb qui treballa, perquè s’ha
d’intentar que sigui un lloc de coneixement i de diàleg, si és que pot ser, on puguin
començar a sortir interlocutors i puguem veure les diverses problemàtiques, tant dels
nouvinguts com dels residents, perquè, en definitiva, del que es tracta és incorporar i
veure quines condicions d’igualtat, drets i deures han de tenir totes aquestes persones i
saber quin futur, d’alguna manera, ens espera i quines són les polítiques socials
adequades envers aquesta qüestió. Això no és avançar-se al futur, això crec que ho
hauríem d’estar fent ja, però bé, mai és tard per començar a fer-ho. Repeteixo, no és una
comissió per anar estudiant a veure què, sinó que, en definitiva, es tracta de crear una
comissió informativa temporal per poder fer un estudi de la incidència dels nouvinguts a
les Franqueses, tal com diu l’encapçalament d’aquesta proposta de resolució.
Tot seguit, pren la paraula el regidor del grup municipal ERC, senyor ANDREU
MONTAÑÉS i manifesta: aquesta proposta inicialment ens va despitar una mica perquè
posava nouvinguts i, clar, a les Franqueses, nouvinguts en els darrers anys, moltíssims.
Clar, fem una observació, vam mirar quina implicació han portat els nouvinguts a les
Franqueses, s’hauria de fer des d’un consell urbanístic, és a dir, quines implicacions
comporta el fet que hi hagi un augment de la població tant gran i quines són les mesures
que s’han de corregir i que s’han d’evaluar. Per això, aniria bé un consell urbanístic que
sembla ser que no interessa. Això és una comissió, aquí no hi ha una participació
ciutadana. Jo em vaig posar en contacte amb el senyor Josep Palomino, m’ho va
explicar i a partir de les seves explicacions, ho vaig entendre i em va semblar molt
correcte. Per tant, votarem a favor.
A continuació, pren la paraula el regidor del grup municipal EV, senyor FERRAN
GONTÁN i manifesta: d’entrada, votarem a favor, evidentment. Però a banda d’això, i
entrant en matèria, perquè espero que aquesta s’aprovi també per unanimitat, hauríem
de prevenir en aquesta comissió informativa que passessin coses com el que va passar
amb l’intent d’instal·lar una mesquita a Bellavista. I, sobretot, mirar d’esborrar
llegendes urbanes com que els immigrants ho roben tot, i jo que sóc d’aquí estic
“putejat” i tota aquesta sèrie de coses. I, potser, fins i tot, rectificar certes actituds
institucionals de tot tipus, des del menyspreu cap a l’immigrant i d’afavorir sense cap
mirament a l’immigrant, potser tocaria reconduir aquestes actituds. Però creiem que la
proposta és positiva i, per tant, votarem a favor.
A continuació, pren la paraula la regidora de l’àrea de BENESTAR SOCIAL,
JOVENTUT I SANITAT, senyora ROSA COLOMÉ i manifesta: per la nostra part, no
hi ha cap problema. Podem muntar aquesta comissió informativa quan vulgueu.
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Finalitzades les intervencions, el Senyor ALCALDE dóna pas a la votació.
Sotmesa a votació la proposició, 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.

Pel senyor Secretari es procedeix a donar lectura de la part dispositiva de la següent
moció presentada en data 19 de novembre, RE núm. 2004/10992, signada per Josep
Badia, en representació del grup municipal PP:
“El regidor que subscriu, d’acord amb allò que disposa la Llei municipal i de règim
local de Catalunya presenta la següent MOCIÓ, per tal que sigui inclosa a l’ordre del
dia de la propera sessió ordinària del Ple de novembre.
La Constitució Europea és un pas important en la construcció i consolidació de la Unió
Europea. Els catalans sempre hem tingut una voluntat europeista, i des d’aquesta
òptica s’ha de valorar el suport a la Constitució europea, valorant més els efectes
negatius de la marxa enrera en el procés de construcció europea que els defectes i
mancances de la pròpia Constitució. És per això que convé donar suport al projecte de
la Constitució Europea, que ens permetrà seguir avançant en la consolidació de
l’Europa que tots volem.
És per això que, davant d’aquests esdeveniments, demanem la incorporació de la
següent moció a l’ordre del dia de la propera sessió ordinària del Consell Plenari
Municipal, per al seu debat i votació.
El Ple de l’Ajuntament de les Franqueses manifesta el seu suport al projecte de
Constitució Europea i encoratja als ciutadans de Catalunya a donar-li el seu vot
favorable en el referèndum que tindrà lloc el proper mes de febrer.”
La PRESIDÈNCIA obre el torn d’intervencions.
Pren la paraula el regidor del grup municipal EV, senyor FERRAN GONTÁN i
manifesta: jo volia comentar una qüestió prèvia, és una qüestió d’ordre.
El Senyor ALCALDE diu: si és d’ordre, expliqui-ho.
El regidor senyor GONTÁN diu: jo crec que aquesta proposta no es pot admetre a Ple,
al igual que creiem que la de la bandera espanyola no es podria admetre a Ple i no s’ha
admès alguna més. L’argument és el següent: una institució no pot incentivar el vot en
un referèndum i en aquesta moció es pretén fer això, perquè es decanta cap a una banda.
D’aquí a quatre dies tindrem un referèndum i jo crec que una institució no pot definir el
vot cap a una banda o l’altra, cada partit polític pot tenir la seva opinió i, per tant, aquest
Ajuntament, com a institució, no pot definir el vot a cap banda.
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El senyor SECRETARI manifesta: ara mateix, no conec cap norma que prohibeixi que
una institució es manifesti a favor d’un referèndum.
El regidor senyor GONTÁN replica: això és com demanar que un ajuntament faci una
moció demanant que votin a Convergència, al PSC o a Els Verds, és exactament igual.
És un referèndum i, per tant, les votacions han de quedar limitades a la decisió de cada
ciutadà i cada partit polític pot fer la seva posició, però no una institució.
El senyor SECRETARI contrareplica: no en veig cap.
El regidor senyor GONTÁN diu: demanaré un dictamen.
El Senyor ALCALDE manifesta: li donarà el secretari en un altre moment, perquè .....
no el pot fer. Senyor ponent, vol intervenir?
Acte seguit, pren la paraula el regidor del grup municipal PP, senyor JOSEP BADIA i
manifesta: és una moció que tracta de manifestar el suport al projecte de Constitució
Europea, no es demana cap vot.
Tot seguit, el regidor del grup municipal ERC, senyor ANDREU MONTAÑÉS diu: jo,
en tot cas, demanaria que el ponent ens pogués explicar perquè li hem de donar el suport
al projecte de Constitució Europea. Si us plau, senyor Badia, ens podria explicar per què
li hem de donar suport a la Constitució Europea? Aleshores, potser ens convenç i podem
votar a favor.
El regidor senyor BADIA respon: aquesta és la moció. Si vostè no hi està d’acord...
Intervé el regidor senyor GONTÁN dient: jo demanaria el vot secret.
El Senyor ALCALDE manifesta: el vot secret està reservat només a aquelles qüestions
personals.
El regidor senyor GONTÁN diu: si un regidor demana vot secret, ha d’haver-hi vot
secret.
El senyor SECRETARI diu: el vot secret és quan afecta a qüestions individuals de cada
regidor o que no convé que tingui transcendència, però no veig que sigui el cas.
El regidor senyor GONTÁN diu: torno a repetir, incideix en la decisió dels ciutadans.
Per tant, és una decisió individual de cadascú.
El Senyor ALCALDE manifesta: això del vot secret és un tema, que si vol, pot anar al
servei, en el sentit de que pot absentar-se de la Sala si no vol votar, no hi ha cap
problema. Jo li donaré el meu punt de vista, com a Alcalde, al ponent. Amb vostè estem
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poques vegades d’acord, però amb això li he de donar la raó. Hi ha coses en les quals
mai hi estarem d’acord però hi ha coses que, sens dubte, com que coincidim en un valor
de visió, no sé per quin cantó, però, en aquest cas, podem coincidir. Li trasllado amb
molta educació, en un moment d’apropament, sinó el contrari, no, de constatació. Amb
aquest tema que tenim sobre la taula i que ens ha portat vostè, senyor Josep Badia, fins
que es convoqui una actuació per debatre, que els diferents partits hagin d’explicar el
seu contingut i que serà aleshores quan faran el seu posicionament, hi haurà una
conscienciació dels ciutadans, etc., home, que l’Ajuntament de les Franqueses comenci
el debat, com diu aquell, encara que no ho coneixem, ens sembla prematur o incorrecte.
I per això dic que estem d’acord fonamentalment en aquest tema. Si vostè insisteix en la
votació perquè entenem que pot tenir el seu dret, si no hi ha cap qüestió per prohibir-li
la moció, però el nostre grup s’abstindrà perquè entenem que ja han estat convocades
unes eleccions, un debat i un posicionament ciutadà i dels diferents grups. No per cap
demèrit sinó perquè tot aquest debat encara no s’ha acabat o no s’ha començat, digui-li
com vulgui, i té un procés electoral concret. Jo no li donaré perquè ho pugui presentar,
però em penso que aquest és un debat que, en aquests moments, és molt general i que no
és correcte. Ara, si vostè creu que ha d’insistir en la votació, sàpiga que nosaltres, per
aquesta prudència electoral general, i perquè realment el debat no ha començat i molts
partits encara no han debatut ni han concretat quin serà el seu treball, nosaltres no el
començarem perquè no tenim aquestes dades ni tampoc les veiem. Jo, com a Alcalde i
com a responsable del grup de Convergència i Unió, li he de preguntar si, tot i això, vol
portar-ho a votació.
El regidor senyor BADIA manifesta: m’agradaria que el secretari llegís tota la moció
sencera, perquè només ha llegit un tros. I, sí, vull que es tiri endavant.
El regidor del grup municipal PSC-PM, senyor JOSÉ ANTONIO PALOMINO
manifesta: a nosaltres ens sembla una mica precipitat i la veritat és que aquesta vegada
coincidim.
El Senyor ALCALDE diu: que no serveixi de precedent.
El regidor senyor PALOMINO continua manifestant: és precipitat, sobretot, per la
interpretació que d’això es fa després. Jo vaig veure un article que va fer vostè respecte
el tema de la bandera espanyola, quan ho va portar al Ple per a la seva votació i resulta
que allà diu coses que no es van dir ni manifestar aquí perquè, clar, que el PSC va votar
en contra, quan nosaltres vam argumentar el perquè ens absteníem. El que no volem és
donar arguments i, sobretot, li demanaríem que estaria bé que la retirés. Si no la retira,
ens abstindrem i ho farem per qüestions de forma, però, evidentment, no consentirem
que després vostè faci una interpretació lliure dels fets que es poden constatar, perquè
consten en acta.
Tot seguit, el regidor del grup municipal GIPF, senyor JOSÉ JOAQUIN GRAU i
manifesta: jo no tenia pensat fer-hi cap intervenció en aquest tema. Des del GIPF que
som un partidet molt petit, és només de caire municipal, i com que sembla ser que
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aquest tema del referèndum sobre la Constitució Europea és tant transcendental per al
municipi de les Franqueses, el nostre parer és molt senzill i ho traslladem des d’aquí a
tot el municipi de les Franqueses: el dia del referèndum, que cadascú voti el que vulgui,
amb la seva consciència, amb el que pensi que ha de fer i, a més, qui no vulgui anar a
votar, doncs que no hi vagi. Jo recomano que tothom hi vagi i que voti el que sigui, que
cadascú faci el que vulgui.
Acte seguit, el regidor del grup municipal ERC, senyor ANDREU MONTAÑÉS i
manifesta: en aquesta línia, nosaltres havíem pensat, a part d’argumentar tot això que
s’ha dit, en comprometre’ns a fer un acte quan estigui convocat el referèndum per
debatre-ho amb la ciutadania i que tothom pugui tenir el seu vot clar. I, en tot cas, el que
havíem pensat era votar segons el posicionament actual del nostre partit, actualment,
vull dir que d’aquí a que es faci el referèndum, no sé com aniran les coses. De moment,
el posicionament és el que faria el nostre partit i bé, ja que el Grau diu arguments,
doncs, per la situació, en principi, de la nostra llengua, per la situació de Catalunya, etc.
Això és un procés que està en marxa actualment i que en aquest pacte europeu, que en
diuen Constitució, és una cosa encara dinàmica i, per tant, pensàvem que era precipitat.
En tot cas, nosaltres ens manifestarem en el sentit de la postura actual del nostre partit,
però això no vol dir res més que això.
A continuació, el regidor del grup municipal EV, senyor FERRAN GONTÁN i
manifesta: a banda de dir-li que per qüestions democràtiques retiri la proposta, agrairia
al secretari que repetís les raons per les quals es pot demanar el vot secret.
El senyor SECRETARI diu: el vot secret es pot demanar sempre i quan, com he dit
abans, la votació afecti a alguna circumstància personal d’algun regidor.
Intervé el regidor senyor GONTÁN dient: circumstància personal n’hi ha, defineix el
meu vot o el pot definir.
El Senyor ALCALDE diu: senyor Badia, l’hem llegida i, a més, vostè tenia la
intervenció on podia esgotar tres minuts per explicar el que hagués cregut convenient.
El regidor del grup municipal EV, senyor FERRAN GONTÁN s’absenta de la Sala.
Finalitzades les intervencions, la PRESIDÈNCIA dóna pas a la votació.
Sotmesa a votació la proposició, és desestimada per un vot a favor del regidor del grup
municipal PP, dos vots en contra dels regidors del grup municipal ERC i tretze
abstencions dels regidors dels grups municipals CiU, PSC-PM i GIPF, i per tant, amb el
quòrum legal.

El regidor senyor GONTÁN es reincorpora a la sessió.
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Pel senyor Secretari es procedeix a donar lectura de la part dispositiva de la següent
proposició presentada en data 19 de novembre, RE núm. 2004/10993, signada per Josep
Badia, en representació del grup municipal PP:
“El bio-diesel és una font d’energia parcialment renovable i neta que per les seves
característiques contribueix a la preservació i conservació del medi ambient, tot fent
disminuir de forma notable les principals emissions contaminants dels vehicles de
combustible sòlid, com són el monòxid de carboni i els hidrocarburs volàtils, en el cas
dels motors diesels.
La producció de biocarburants suposa una alternativa d’ús del sòl que evita fenòmens
d’erosió i desertificació als quals poden quedar exposades aquelles terres agrícoles que
puguin ser abandonades pels pagesos.
L’ús dels biocarburants pot suposar una disminució entre un 25 i un 80% de les
emissions de CO 2, produïdes pels combustibles derivats del petroli, constituint així un
element important per a la disminució dels efectes hivernacle.
Atesa la sensibilitat d’aquest Ajuntament en temes de sostenibilitat i medi ambient.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1.- Efectuar les gestions convenients per tal que els vehicles dels serveis de transport
municipal així com els vehicles municipals usin aquest combustible, el bio-diesel,
2.- Col·laborar amb les campanyes de sensibilització a la nostra ciutat per a donar a
conèixer aquests combustibles com a alternativa als actuals, i les millores ambientals
que comporten la seva utilització.
3.- Traslladar aquest acord al Consell Executiu de la Generalitat, a l’Associació
Catalana de Municipis i Comarques, a la Federació de Municipis de Catalunya i a les
gasolineres de la ciutat.”
El Senyor ALCALDE pregunta als senyors regidors si desitgen realitzar alguna
intervenció al respecte.
Pren la paraula el regidor del grup municipal PP, senyor JOSEP BADIA qui exposa: el
bio-diesel és un producte que fa un any i escaig que ha sortit, està fet d’olis vegetals i
d’olis reciclats, és ecològic i està aprovat per la Generalitat. És important que els
vehicles puguin anar amb aquest gas-oil.
Tot seguit, pren la paraula el regidor del grup municipal ERC, senyor ANDREU
MONTAÑÉS i manifesta: nosaltres preguntem perquè només bio-diesel, i no altres
tipus d’energies respectuoses amb el medi ambient. N’hi ha d’altres, no? Per què només
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ens centrem amb el bio-diesel? Nosaltres estaríem disposats a donar suport a aquesta
proposta si contemplés altres possibilitats i fos molt més àmplia, però si només és biodiesel, ens abstindrem perquè no entenem el perquè d’aquesta fixació.
A continuació, pren la paraula el regidor del grup municipal PSC-PM, senyor JOSÉ
ANTONIO PALOMINO i manifesta: jo li volia preguntar al senyor Badia si aquesta és
la fórmula màgica, perquè aquesta moció podria anar en el sentit de dir que s’ha de
reduir el CO 2 i per aconseguir-ho, hi ha tot un seguit de qüestions, que són els cotxes,
les calefaccions dels edificis públics i tal, i per tant, que es faci un esforç. Concretament
aquesta qüestió no l’acabem d’entendre perquè, clar, la propera setmana, vostè ens pot
venir dient és que ara vull que la calefacció del local que tenim al costat es faci de no sé
què. I, després, una cosa molt concreta, això significa canvis importants per al motor?
Jo pensava que m’ho explicaries.
Tot seguit, pren la paraula el regidor del grup municipal EV, senyor FERRAN
GONTÁN i exposa: a mi em sorprèn molt que aquesta proposta vingui del PP, més que
res perquè el seu President que va estar al govern durant vuit anys s’ha passat “pel forro
dels collons” el Protocol de Kioto que defensa la reducció de CO 2 a nivell mundial. O
sigui, em sorprèn. El PP encara no aposta pel protocol de Kioto i que ara vingui amb
això, com a mínim, és demagògia, per no dir hipocresia. Ara bé, jo tinc una esmena a la
proposta, però voldria que em digués perquè bio-diesel i no hidrogen, per exemple.
El regidor senyor BADIA diu: doncs l’hidrogen encara no està al mercat, com a mínim
a Espanya.
El regidor senyor GONTÁN replica: no és cert.
El regidor senyor BADIA contrareplica: encara trigarà un parell o tres d’anys.
El regidor senyor GONTÁN diu: els autobusos de Sevilla funcionen amb hidrogen.
Intervé el regidor senyor PALOMINO dient: nosaltres hem preguntat al senyor Badia si
això requeriria canvis importants al motor, m’ha dit que si i m’ha donat un paper. I
resulta que el paper diu que no.
Intervé el regidor del grup municipal GIPF, senyor JOSÉ JOAQUIN GRAU
manifestant: es que el Badia no es mecánico.
El regidor senyor GONTÁN manifesta: presento una esmena. Et responc perquè biodiesel i no hidrogen, doncs és perquè el bio-diesel és més barat de convertir que
l’hidrogen. Amb el bio-diesel no cal fer reformes al motor i, en canvi, amb l’hidrogen,
sí. Ara bé, l’esmena ve en aquest sentit: voldríem afegir al final de tot del primer punt,
on diu “...usin aquest combustible, el bio-diesel.” que acabi dient “com a pas previ de la
utilització d’aquests vehicles amb hidrogen”.
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Tot seguit, el regidor de l’àrea d’OBRES, SERVEIS I MEDI AMBIENT, senyor
FRANCESC COLOMÉ manifesta: donada aquesta gamma d’opinions que hi ha bastant
dispars, l’únic que puc dir és que nosaltres estudiarem la proposta, mirarem quines
benzineres de les Franqueses ho estan oferint en aquests moments, no sé si n’hi ha
alguna, jo diria que possiblement sí que n’hi ha. A partir d’aquí i en base a informes
tècnics, estudiarem si veritablement és factible i beneficiós que els nostres vehicles
utilitzin el bio-diesel. També et faria una petita matització respecte els vehicles del
servei de transport municipal, hi ha transports, sobretot de passatgers, que no depenen
de nosaltres, ja que depenen d’altres municipis. De totes maneres, et vull transmetre que
estudiarem la proposta i en base als informes que ens puguin fer els nostres tècnics,
prendrem una decisió al respecte.
El regidor senyor GRAU diu: cada vegada menys entenc el que està passant aquesta nit.
Pensava que amb aquesta proposta no hi hauria cap problema, perquè, primer, la
presenta el PP, és verd, està avalada per la Generalitat, o sigui, el tripartit, no sé, potser
l’únic problema que pot haver-hi és de Convergència, no ho sé. Però ara veig que no, jo
ja no sé si això serveix per alguna cosa o no, el tema de l’hidrogen... La veritat és que
ens esteu enredant una mica. Pensava que estava una miqueta informat però ara
m’adono que estic totalment desinformat, la veritat és que no sé què dir.
El regidor senyor BADIA manifesta: vull dir-li que a les Franqueses hi ha una benzinera
i ja fa un any que ho té. Dintre de poc n’hi hauran més. També vull dir-li al senyor
Palomino que si no sap llegir, a baix de tot li posa que consumeix més que el gas-oil i li
explica perquè. Sí, no sap llegir.
El regidor senyor PALOMINO diu: però no ho enredi més.
El regidor senyor GRAU diu: ara ja ho tinc clar, el Ferran m’ha donat la solució. Jo
havia pensat de votar-hi a favor i la votaré a favor, encara que sigui sense la teva
esmena, que no sé si te l’acceptaran, suposo que no perquè això ja ve molt definit. El
tema de l’hidrogen ja m’ho explicaràs tu, que entens del tema, igualment, encara que es
posi ara el bio-diesel, igualment després es pot posar l’hidrogen.
Intervé el regidor senyor GONTÁN dient: es contaminante. Hi ha una esmena sobre la
proposta presentada que consisteix en afegir al primer punt de l’acord, després del biodiesel, “com a pas previ de la utilització d’aquests vehicles amb hidrogen”.
Finalitzades les intervencions, el Senyor ALCALDE dóna pas a la votació.
Sotmesa a votació la proposta esmenada, és aprovada per catorze vots a favor dels
regidors dels grups municipals CiU, ERC, GIPF, EV i PP i tres abstencions dels
regidors del grup municipal PSC-PM, i per tant, amb el quòrum legal.
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Pel senyor Secretari es procedeix a donar lectura de la part dispositiva de la següent
proposició presentada en data 19 de novembre, RE núm. 2004/11001, signada per:
“Andreu Montañés Huguet, regidor portaveu del grup municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya, i Ferran Gontán Ferrer, regidor i portaveu del grup
municipal Els Verds
EXPOSEN:
Atès els últims abocaments realitzats al riu Congost per l’empresa ALP Pinturas.
Atès la reincidència, demostrada, d’aquesta empresa en abocaments incontrolats al riu
Congost.
Atès l’elevat impacte ambiental que han causat aquests abocaments.
Atès que s’han iniciat diligències d’investigació per part de la Fiscalia de Medi
Ambient del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
Atès que, les diligències d’investigació poden derivar en un judici contra l’empresa
ALP Pinturas per delicte mediambiental.
El Grup Municipal d’Els Verds i el Grup Municipal d’Esquerra, proposen al Ple de
l’Ajuntament l’adopció dels acords següents:
DEMANEM:
PRIMER.- L’Ajuntament de les Franqueses del Vallès es personi com a Acusador
Particular en el cas que les diligències d’investigació derivin en un judici contra
l’empresa ALP Pinturas.
SEGON.- La Regidoria d’Obres Públiques, Serveis i Medi Ambient de l’Ajuntament de
les Franqueses del Vallès dugui a terme les accions necessàries per a investigar i
analitzar el subsòl de l’empresa ALP Pinturas i el del seu entorn .
TERCER.- Donar trasllat d’aquest acord a la Fiscalia de Medi Ambient del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya, als Departaments de Medi Ambient i Habitatge, al
de Treball i Indústria i al de Salut, de la Generalitat de Catalunya i a tots els veïns de
les Franqueses del Vallès.”
El Senyor ALCALDE pregunta als senyors regidors si desitgen realitzar alguna
intervenció al respecte.
Pren la paraula el regidor del grup municipal EV, senyor FERRAN GONTÁN i exposa:
com gairebé tothom deu saber, ALP és una empresa que tenim al polígon del Pla de
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Llerona dedicada a fer pintures i la curiositat és que fa abocaments sorpresa de tant en
tant. És la tercera vegada que en tenim, dos s’han pogut denunciar, se’ls hi ha obert un
expedient, aquest és el segon que se’ls hi obre per aquest últim al 2004. Tenim indicis
de que aquests abocaments sorpresa són habituals, el que passa és que no hi ha manera
d’atrapar-los en el moment just, sobretot quan hi ha les crescudes del riu perquè
aprofiten que hi ha més aigua, per abocar. Jo crec que és evident que l’Ajuntament s’ha
de posicionar perquè el delicte ecològic ens afecta a tots, els diners que costa al
municipi o a la Generalitat i, en definitiva, a tots els ciutadans, són molts com perquè
una empresa com ALP es pugui permetre tirar amb impunitat qualsevol tipus de residu.
Tot seguit, pren la paraula el regidor del grup municipal PSC-PM, senyor JOSÉ
ANTONIO PALOMINO i manifesta: sembla ser que ALP no és la primera vegada que
fa aquest tipus d’abocament, però nosaltres que votarem a favor d’aquesta proposta, ens
vam preocupar pel tema i potser gràcies a nosaltres va sortir als mitjans de comunicació.
Perquè, precisament, amb aquestes coses, és bastant més important que els mitjans de
comunicació se n’assabentin perquè és el que pot crear, per un costat, consciència però,
per un altre, el fet de que les empreses negligents siguin capaces de contenir-se. Però, de
totes maneres, jo crec que hi ha una qüestió important: és veritat que la inspecció
d’aquest tipus d’empreses no depèn de l’Ajuntament, però també és veritat, i n’hem
tingut exemples, empreses que han tingut problemes i resulta que encara no tenien
llicència d’activitat. Nosaltres demanem que, entre d’altres coses, el Pressupost que
segurament aprovarem a mitjans del mes de desembre, es tingui en compte que per això,
calen mitjans, com per altres coses. I possiblement, amb el Pressupost que s’aprovarà a
mitjans de desembre difícilment l’Ajuntament podrà fer alguna cosa més per intentar
evitar que aquestes empreses negligents funcionin com funcionen. Em sembla important
i estaria bé que això s’aprovés, entre d’altres coses, perquè l’Ajuntament prengués partit
en aquestes coses, perquè si bé és veritat que l’Ajuntament ha de ser equànime, però no
pot ser equànime amb els negligents.
A continuació, pren la paraula el regidor de l’àrea d’OBRES, SERVEIS I MEDI
AMBIENT, senyor FRANCESC COLOMÉ i manifesta: el que està clar és que
l’Ajuntament va denunciar els fets per una actuació de la Policia i a partir d’aquí, es van
obrir dues vies ben diferenciades: la via administrativa i, després, la via judicial. Dins la
via administrativa, nosaltres hi tenim molt a dir perquè a l’empresa ALP ja és la segona
vegada que l’enganxem en un abocament il·legal, aquesta vegada ha estat molt més greu
que l’anterior i nosaltres hem iniciat un expedient administratiu perquè donem per
provats els fets i això ha comportat per a l’empresa ALP una sanció de deu mil euros,
això per un costat. Per l’altre costat, aquests fets que nosaltres hem denunciat a Mossos
d’Esquadra ha derivat cap a la via judicial, a la Fiscalia de Medi Ambient. El que estem
demanant són dues coses: primer, que l’Ajuntament es personi com a acusació
particular, amb això us diem que hi estem d’acord. Ara bé, el que m’agradaria, per
nosaltres poder votar a favor d’aquesta proposta és que rectifiquéssim el segon punt, en
el sentit de canviar la regidoria d’Obres Públiques, Serveis i Medi Ambient la que
analitzi el subsòl sinó que ja que nosaltres ens personem com a acusació particular,
nosaltres demanem, una vegada personats, al fiscal que investigui el fet que realitzi les
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proves adients per verificar que veritablement el subsòl està correcte i no hi ha danys
més greus que el simple abocament. Per tant, us demanaria que rectifiquéssim el segon
punt per nosaltres poder votar a favor de la proposta.
Intervé el regidor del grup municipal ERC, senyor MONTAÑÉS dient: sí, d’acord.
El regidor senyor GONTÁN pregunta: pots llegir textualment com quedaria?
El regidor senyor COLOMÉ respon: no n’hem fet cap redactat, però el segon punt
hauria de dir alguna cosa semblant a que una vegada personats com a acusació
particular, l’Ajuntament demanarà al Ministeri Fiscal, o qui sigui, ja ho podem redactar
conjuntament, que prengui les mesures oportunes per tal d’analitzar el subsòl.
El regidor senyor GONTÁN diu: l’única cosa, que no calgui esperar a personats com a
acusació particular, demanar-ho ja. Estant en diligències d’investigació, podria fer-ho ja.
El regidor senyor COLOMÉ diu: d’acord.
Finalitzades les intervencions, el Senyor ALCALDE dóna pas a la votació.
Sotmesa a votació la proposta esmenada, 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.

El Senyor PRESIDENT dóna pas al torn de precs i preguntes orals, tot recordant als
senyors ponents que indiquin a quin regidor van adreçades, per tal de facilitar la
intervenció, si és el cas.
Inicia el torn el regidor del grup municipal PSC-PM, senyor JOSÉ ANTONIO
PALOMINO qui passa a formular els següents precs:
Primer.- Dir que no apareix a la pàgina electrònica municipal que el Ple municipal es
celebra quan es celebra.
Segon.- Dir també que aquest Ajuntament és certament extraordinari perquè resulta que
avui, que és un Ple ordinari, a part de que la Teresa ha pres possessió, doncs les altres
qüestions les ha presentat fonamentalment l’oposició. No entenem massa com és que el
govern no aprofita els Plens ordinaris per tractar temes ordinaris.
Tercer.- Ens agradaria que ens comentés com està el tema del soterrament de la Ronda i
fer un suggeriment: des de que s’han començat les obres de la Ronda que han començat
a afectar la zona d’aquí baix, els vianants que també existeixen que van de Granollers a
les Franqueses i de les Franqueses a Granollers, resulta que han de donar la volta, al
igual que els cotxes, quan possiblement parlant amb l’empresa, es podria habilitar un
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pas que mentre les obres no estiguessin directament al lloc concret facilités el pas de
vianants.
Quart.- El pàrquing de RENFE que em sembla que una part d’ell es va construir en
terrenys municipals, està molt infrautilitzat. Ens agradaria que l’Ajuntament fes alguna
gestió al respecte, entre d’altres coses, perquè els veï ns de la zona tenen bastants
problemes a l’hora de trobar aparcament. I, a més, està realment asquerós.
Cinquè.- Està bé que ens aprovin propostes, però també està bé que comencem a
treballar. El Consell Audiovisual es va crear fa dos mesos i encara és hora que sabem
alguna cosa al respecte.
Sisè.- Tornant a Bellavista, Bellavista està bruta, hi ha manca d’assistència i hi ha una
nul·la atenció a les problemàtiques de futur. Haig de dir un exemple molt concret: el
dilluns passat a les nou del vespre, un veí, taxista de professió, que viu al carrer Girona
número 42, no va poder exercir la seva feina perquè el seu gual estava ocupat. I això no
és una qüestió circumstancial, sinó que ha estat reiteradament reivindicada per part de
molts veï ns que pateixen aquesta situació, com també la brutícia d’aquest carrer,
concretament. Jo camino i resulta que l’altre dia passejant pel carrer Girona s’havia de
mirar el terra per no trepitjar les merdes dels gossos. Ja sé que vostès em diran que hi ha
molta gent incívica. Una de les qüestions que l’Ajuntament ha de fer és intentar adreçar
situacions problemàtiques i si el problema és l’incivisme, doncs, nosaltres demanem que
es treballi en aquest sentit. Hi ha una cosa que se’n diu campanyes i una altra que es diu
televisió que, a part de fer noticiaris, doncs també estaria bé que s’engeguessin
campanyes coordinades per intentar que aquests pocs incívics que fan que la vida sigui
dura per a algunes persones, es pogués fer més suau. I reiterar que nosaltres pensem que
a Bellavista cal un pla de xoc no perquè Bellavista estigui més deixat que la resta del
municipi sinó que està igual, el que passa és que a Bellavista hi ha més concentració ja
que hi viuen més persones. Senyor Colomé, quan se’m va contestar que no hi havia
reclamacions al respecte, doncs resulta que sí que n’hi ha en tots els sentits que he
comentat avui.
Inicia el seu torn el regidor del grup municipal ERC, senyor ANDREU MONTAÑÉS
qui formula els següents precs:
Primer.- Demanaríem que quan hi ha Plens d’aquesta mena, les mocions i temes a
discutir sortissin a l’ordre del dia, penso que és prou important el que s’ha debatut aquí,
com perquè la ciutadania sàpiga de què es parlarà.
Segon.- Sembla que hi ha alguna problemàtica a Bellavista, potser per manca de
personal de municipals, a l’hora de l’entrada i sortida d’alumnes amb les persones que
porten els cotxes amb nens. No sé si s’ha reduï t el nombre d’agents, en tot cas,
demanaríem que es revisés tot això per tal que la cosa fos més fluida perquè sembla que
hi ha bastant conflicte.
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Tercer.- Una altra qüestió és al Passeig dels Til·lers, número 33-35, hi ha un cotxe
aparcat des de fa no sé quants mesos, que deu tenir no sé quantes multes posades perquè
no es retira, suposo que encara hi és, doncs, que es miri.
Quart.- Si ens situem des del camí antic de Vic fins a la riera, el parc que hi ha al costat
de les naus, aquella zona on es va trobar el jaciment d’ossos, qui cuida aquell parc?
Quin és l’accés per als vianants, com s’hi accedeix? Hi van els jardiners? I si
l’Ajuntament té previst alguna cosa per rehabilitar-lo perquè està absolutament deixat.
Inicia el seu torn el regidor del grup municipal EV, senyor FERRAN GONTÁN i
formula els següents precs:
Primer.- Avui hem aprovat l’adhesió al Manifest de Sant Celoni, demanaria que des de
l’equip de govern es parlés amb l’Ajuntament de la Roca a veure si encara pot rectificar
el seu polígon de Can Jorn i deixés espai perquè el Corredor fos factible.
Segon.- Un altre prec per a tot l’equip de govern, deixi d’escudar-se en els serveis
tècnics d’aquest Ajuntament per no discutir políticament qualsevol proposta.
Tercer.- Aquest prec va adreçat a l’Alcalde perquè compleixi l’article 164 del dret a la
informació, en el qual al seu apartat 5, diu: “els membres de la Corporació tenen dret a
obtenir còpia de la documentació a la qual tenen accés. Aquesta còpia es pot obtenir en
format paper o en el suport tècnic que permeti accedir a la informació requerida”. I
voldria remarcar “a obtenir còpia de la documentació a la qual tenen accés”.
Quart.- Li agrairia senyor Alcalde que, al igual que fa amb tots els ciutadans nouvinguts
a les Franqueses, donés la benvinguda als veï ns de la plaça de Can Calet, número 8,
concretament la masia de Can Calet i s’interessés pel seu projecte. En tot cas, si vol, li
puc transmetre la informació, fins i tot, acompanyar-lo perquè vegi què es fa allà, que es
prou interessant.
Acte seguit, el regidor senyor GONTÁN formula les següents preguntes:
Primera.- Aquesta no sé ben bé a qui, perquè no sé qui tractarà el tema. La nau número
10, la de color vermell, de la zona dels militars és la única nau que està llogada a un
privat, concretament, a la Pizzeria Asti. Voldríem saber perquè, què es fa allà? I per què
en aquella nau, concretament, ha d’haver-hi un privat i no pot ser pública i d’ús social
com la resta?
Segona.- Aquesta és per al regidor d’Urbanisme. Quina amplada tindrà la reserva per al
corredor biològic en el polígon que s’està fent a la carretera de Cardedeu, al sector N?
Inicia el seu torn el regidor del grup municipal PP, senyor JOSEP BADIA i formula les
següentes preguntes:
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Primera.- Quan està previst pintar els passos de vianants? Sobretot, els de Corró d’Avall
perquè no es veuen.
Intervé el regidor senyor FRANCESC COLOMÉ dient: els pessebres per Nadal.
Segona.- Preguntar si aquest Ajuntament té algun sistema per treure les pintades de les
parets.
El Senyor ALCALDE manifesta: .....públic o privat, és important perquè això és
l’Ajuntament.
El regidor senyor BADIA diu: ho dic per les pintades que hi ha a aquesta rotonda.
El Senyor ALCALDE replica: aquestes estan a parets privades. L’Ajuntament .... ha de
resoldre altres problemes privats. Això és privat, no és municipal. Nosaltres no tenim
previst fer cap servei de manteniment exterior.
A continuació, el regidor de l’àrea d’OBRES, SERVEIS I MEDI AMBIENT, senyor
FRANCESC COLOMÉ respon al quart prec formulat pel regidor del grup municipal
PSC-PM, senyor JOSÉ ANTONIO PALOMINO, relatiu a la infrautilització del
pàrquing de la RENFE. Efectivament, teniu tota la raó, està infrautilitzat. Nosaltres ja
hem contactat amb els responsables de RENFE, no hi volen posar solució. I l’única
solució, que nosaltres estem estudiant, és comprar bonus d’aparcament per 1 euro al dia
i posar-los a la venda al Servei d’Atenció al Ciutadà de Bellavista i de Corró d’Avall, i
també al CAP. Aleshores, la gent que vagi al CAP pugui aparcar per només 1 euro i
també per als veï ns que en horari de matí i tarda, fins l’hora de servei de RENFE, ho
vulguin utilitzar. Ens estem plantejant aquesta situació.
El regidor senyor COLOMÉ dóna resposta al sisè prec formulat pel regidor del grup
municipal PSC-PM, senyor JOSÉ ANTONIO PALOMINO, referent a la brutícia de
Bellavista. Que jo en tingui constància, hi ha una reclamació d’una persona que anava a
les vostres llistes electorals dient que Bellavista estava bruta. No entraré en polèmiques,
mirarem que en la nova concessió d’escombraries es pugui solucionar aquest tema, si
veritablement és un tema, jo no el veig tant greu. I a Bellavista, de dos operaris
constantment, de dilluns a divendres, en passarem a tres. Per tant, agafarem molta més
zona. Alhora, amb el nou servei de neteja viària, també dotarem de més mitjans
mecànics per poder fer la neteja. Espero i desitjo que a part de l’incivisme de la gent que
tant repetim i que veritablement, si hi ha brutícia al terra és perquè algú ho llença, no
estem parlant de fulles que cauen sinó papers, i això va parar a terra perquè algú ho ha
fet, posar-hi els mitjans adients.
El regidor senyor COLOMÉ dóna resposta al quart prec formulat pel regidor del grup
municipal ERC, senyor ANDREU MONTAÑÉS, relatiu al parc del camí antic de Vic.
Ho passaré a mirar demà, intentarem fer una actuació ràpida, si veritablement està com
està. Aleshores, penseu que és un parc que delimita una zona industrial amb una zona
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agrícola i, per tant, el manteniment que farem en aquell parc no és un manteniment com
el que podem fer en un parc com aquí al darrera de l’Ajuntament, a Mas Colomer, etc.,
sinó que serà un manteniment d’herbes, que tot estigui ben segat i ben cuidat.
El regidor senyor COLOMÉ respon a la segona pregunta formulada pel regidor del grup
municipal PP, senyor JOSEP BADIA, referent a les pintades de les parets. Sàpigues que
amb les públiques, el primer que fem quan hi ha una pintada, és treure-ho el més aviat
possible. Com t’ha dit el senyor Alcalde, en parets privades no podem fer-hi res.
Intervé el regidor senyor PALOMINO dient: és una qüestió molt petita respecte el que
ha dit. Em sembla de molt mal gust que hagi fet servir que una persona que anava a les
nostres llistes ha presentat una instància... Escolti, de veritat, no s’escau, perquè a mi em
consta que n’hi ha més i no entraré en polèmica amb aquest tema, però em sembla que
no hi ha dret que es digui que Bellavista està brut perquè ho ha dit... Si només cal anar a
passejar. Com si fos un delicte presentar-se amb les llistes electorals. Quina demagògia!
El Senyor ALCALDE diu: senyor Palomino, seguim amb les respostes.
A continuació, el regidor de l’àrea de DINAMITZACIÓ ECONÒMICA, senyor
FERRAN JIMÉNEZ dóna resposta a la primera pregunta formulada pel regidor del grup
municipal EV, senyor FERRAN GONTÁN, respecte el lloguer de la nau a la Pizzeria
Asti. Li puc dir que tenen un contracte que és pràcticament a precari perquè en
qualsevol moment en què ho reclami l’Ajuntament, ha de deixar la nau neta, sempre i
quan tinguem algun projecte, alguna necessitat per algun equipament, algun magatzem
del propi Ajuntament. Per tant, està la pizzeria perquè són els únics que volen estar en
aquesta situació ja que en qualsevol moment se’ls hi pot dir que se’n vagin.
Tot seguit, el regidor de l’àrea d’URBANISME, senyor JOSÉ RAMÍREZ respon al
tercer prec formulat pel regidor del grup municipal PSC-PM, senyor JOSÉ ANTONIO
PALOMINO, relatiu al soterrament de la Ronda. Fa quinze dies aproximadament,
l’Alcalde i jo vam ser rebuts pel Conseller de Política Territorial, senyor Nadal, i ens va
explicar l’últim esborrany que pretenia fer amb el soterrament de la Ronda.
Precisament, ens comunicava que al Pressupost de la Generalitat per al proper any ja
s’havia destinat una quantitat per al soterrament que, segons paraules textuals del senyor
Nadal, tenia molta pressió del senyor Alcalde de Granollers perquè aquesta Ronda sigui
soterrada. El Senyor Alcalde va demanar al Conseller que, nosaltres, des de
l’Ajuntament de les Franqueses, que sempre hem protegit la seguretat de les persones i
si amb aquest projecte es demostra i es certifica aquesta seguretat de les persones,
votarem i signarem al moment. Però, clar, s’ha d’esperar a que se’ns presenti aquest
suposat projecte que segons ell s’està tramitat i que està gairebé a punt. Quan
l’Ajuntament vegi aquest projecte de soterrament, que ens va anticipar que serà d’un sol
carril per a cada sentit, i això vol dir que des de Bellavista fins arribar al soterrament
d’un sol carril, hi haurà una pendent molt alta d’un set o vuit per cent. A més, passarà de
dos carrils a només un. Tot això suposa molta perillositat per a la gent, tant en direcció a
l’Ametlla com de l’Ametlla a les Franqueses. Però s’ha de veure com acabarà aquest
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projecte, quina seguretat ens donarà i després ja decidirem. A més, ens van dir que això
és una proposta, la última paraula la té l’Ajuntament de les Franqueses. El que sempre
hem primat des de l’Ajuntament de les Franqueses és la seguretat de les persones, a
veure de quina forma ens garanteixen aquesta seguretat.
Tot seguit, el regidor de l’àrea de GOVERNACIÓ, senyor JOAQUIM MÉNDEZ dóna
resposta al tercer prec formulat pel regidor del grup municipal ERC, senyor ANDREU
MONTAÑÉS, referent als vehicles abandonats a la via pública. Els vehicles abandonats
a la via pública tenen un procediment aproximat de dos mesos, es posen dues multes, es
deixen passar quinze dies, etc., i en total, són dos mesos, excepte si el cotxe presenta
algun perill per desperfectes: vidres trencats, un cop al lateral, que la canalla o algú
passant pel costat es pugui fer mal i, per tant, aquests es retiren immediatament.
El regidor senyor MÉNDEZ respon al segon prec formulat pel regidor del grup
municipal ERC, senyor ANDREU MONTAÑÉS, relatiu a l’entrada i sortida dels nens
dels col·legis. Els caporals són els mateixos. Saps que alguns mesos enrera vam
convocar dues places d’agent perquè van plegar dos, o sigui, que som els mateixos.
Entre l’inspector, caporals i agents som vint. L’únic que et puc dir és que si hi ha
qualsevol emergència d’un accident, de maltractaments a dones, nens o el que sigui i
que, per tant, la policia ha de marxar per alguna cosa més urgent, clar, han de marxar.
Tot seguit, el regidor de l’àrea d’URBANISME, senyor JOSÉ RAMÍREZ dóna resposta
a la segona pregunta formulada pel regidor del grup municipal EV, senyor FERRAN
GONTÁN, referent a l’amplada que s’ha reservat per al corredor biològic per a la
construcció i edificació del PP-1, PP-2 i PP-3. T’he de dir que s’ha reservat el que ja hi
havia reservat. Ara, si vol saber exactament quina amplada té, t’emplaço a que demà
m’acompanyis a l’àrea d’Urbanisme i allà, molt gustosament, et dono les dades. Ara, de
memòria, no ho sé. Demà, vine amb mi, mirem els plànols i ho comprovarem.
Pren la paraula el regidor de l’àrea de CULTURA I EDUCACIÓ, senyor RAMON
COMA i manifesta: volia aprofitar l’avinentesa i, ara, que ja s’acaba el Ple, per dir una
bona notícia, per a informació de tots vostès i de tots els ciutadans respecte el nostre
municipi. Com saben, aquest és un municipi ric en patrimoni arqueològic i avui he
tingut la confirmació per part dels serveis arqueològics de la Generalitat, i ho he pogut
anar a veure in situ . Dir que així com hi ha altres ajuntaments o municipis que tenen,
com per exemple, a Can Tarrés de la Garriga ja fa temps que tenen viles romanes
excavades i de molt bona qualitat, s’ha descobert una vila romana a la urbanització
Santa Digna, això ja era previsible perquè hi havia molts indicis del Doctor Estrada de
Granollers i d’altres com Jordi Cases, mossèn Joan Vallicrosa, etc., però ara s’ha trobat
la base d’una construcció molt gran que previsiblement era una part important d’una
vila romana. És important que ho sapigueu, considero que és un fet de rellevància per al
municipi perquè realment tenim una riquesa en patrimoni molt elevada. Tenim una
persona al municipi que és mossèn Joan Vallicrosa que moltes vegades ha fet algunes
hipòtesis i, concretament, una de les que ha fet ha estat la possible existència d’una vila
valentina a la nostra zona, una vila romana molt important, i aquesta hipòtesi podria
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tenir certa consistència, segons el que m’han dit alguns arqueòlegs, tot i que d’altres no
opinen en aquest sentit. Penso que és una molt bona notícia per al municipi, que ho
sapiguem tots i que en quedi constància.
Intervé el regidor senyor PALOMINO dient: amb el tema de la Ronda que ja m’ha
contestat ell, li he comentat si podríeu fer alguna gestió per al tema dels vianants.
El Senyor ALCALDE pregunta: d’on a on?
El regidor senyor PALOMINO respon: el que era la carretera abans de que es tallés,
evidentment. Els vianants allà... Jo hi he anat allà moltes vegades i resulta que sí que és
veritat que hi fan obres, però no de forma continuada en aquella zona i, per tant, hi
podrien habilitar, al igual com hi ha un pas habilitat per anar als habitatges. Per tant,
habilitar una pas no aniria gens malament. La gent que hi va a peu, que n’hi ha bastants,
i els hi fem donar tota la volta, que em sembla que amb voluntat de l’empresa, el pas
estaria més dies habilitat per poder passar que inhabilitat, com ara, que han de fer la
volta tal com la fan els cotxes. És una qüestió que m’han expressat persones, que no són
ni del meu partit ni de res, i que realment van amunt i avall, de Granollers a les
Franqueses i de les Franqueses a Granollers.
El Senyor ALCALDE manifesta: és complicat perquè és un lloc de xafarranxo i d’obres
que han hagut de fer tot el calaix i no és tant fàcil habilitar un pas en aquell lloc que ens
demaneu. Hi ha dos llocs alternatius, si fos fàcil, ja estaria resolt, però hi estan treballant
en tota aquella zona i, moltes vegades, fer segons quines coses és bastant complicat. Els
vianants poden entrar per aquestes dues vies: el camí antic de Vic i el nou carril verd per
Can Mònic. Per cert, no sé si ja hi ha passat, al carrer Migdia ja hi ha enllumenat i
connecta una vorera amb l’altra, és a dir, connecta la carretera de Ribes, allà on dieu,
amb el nou pas de vianants que passa fins el carrer Girona i, per tant, és un pas
alternatiu per als vianants. A mi m’agradaria que aquestes molèsties de les obres, si vol
que li digui la veritat, a l’abril, quan havien d’haver acabat, ja estigués acabat, ha passat
l’abril, estem gairebé al desembre i no està acabat, suposo que encarà durarà un temps
més. Si després explorem la nova situació del projecte, potser ens anem a un any o any i
mig més d’obres en tota aquesta zona. Tornarem a explorar tota una sèrie de sensacions
complexes que són d’obres amb problemàtiques. De totes maneres, sàpiga que al carrer
Migdia hi ha enllumenat, l’Ajuntament l’ha posat en marxa ràpidament, que el carrer
Migdia connecta amb el pas de la carretera de Ribes, que mai havia connectat i que
dóna pas alternatiu fins el carrer Girona pel nou espai obert, on sí que hi ha un pas de
vianants obert des de la carretera de Ribes fins el carrer Girona per aquest indret. I
l’altre indret obert és el camí antic de Vic, el carrer Ferreria. Ara, l’altre està totalment
aixecat i és molt difícil donar-li un pas alternatiu pel mig de les obres. Li dic perquè, de
vegades, no tot es pot solucionar. De totes maneres, la meva situació és que tant de bo a
l’abril aquestes obres haguessin estat acabades! I, ara, veurem si d’aquí a un any i mig
encara hi estem perquè potser tornem a aixecar-ho tot. Això s’analitzarà a partir d’ara.
Abans de res, ja que estem acabant i que no se m’escapi, felicitar a la nova regidora i
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esperar que el seu treball sigui el més correcte possible per als interessos municipals, i ja
he dit abans, que això no està prou agraï t o reconegut.
El Senyor ALCALDE respon a la primera pregunta formulada pel regidor del grup
municipal PP, senyor JOSEP BADIA, relativa a la pintura viària. L’any que ve està
previst tornar a repintar tota la senyalització viària horitzontal. Això es fa cada dos anys.
A partir d’aquí, de les coses que hi ha sobre la taula, la majoria han estat contestades i
les que no, suposo, que els hi contestaran molt aviat.
El Senyor ALCALDE respon a la segona pregunta formulada pel regidor del grup
municipal ERC, senyor ANDREU MONTAÑÉS, relatiu a l’entrada i sortida dels
col·legis. El tema de l’entrada a l’escola, deixi’m que li digui, ja que ho ha demanat, a
veure aquí no és un problema d’efectius. En tot cas, és d’aconseguir que davant de les
escoles, aquesta és una teràpia molt difícil, els cotxes que són permanents aparquessin a
un altre lloc. Bàsicament, quins són els permanents? Doncs, els de les persones que allà
hi treballen. Per què? Perquè si estiguessin en un altre lloc, podria no haver-hi una
aglomeració tant gran i que, després, acaben pujant-se sobre les voreres, a les
cantonades, no sé què, perquè tothom vol deixar el cotxe i vol acompanyar als nens i
nenes a les escoles. Això ho hem intentat moltes vegades. Deixi’m que li expliqui: tot el
carrer de sota... sí, però, clar, tot això degenera. Normalment el carrer Navarra està buit
de vehicles a aquesta hora i ningú hi aparca. Però els pares on deixen el cotxe? Hi ha
moltes alternatives: dir als mestres que no aparquin allà i ho facin al carrer Navarra o a
l’espai d’aparcament del carrer Orient, aquest ja l’utilitzen, que és l’altre espai
d’aparcament que ja hi ha instaurat, darrera de l’escola Joan Camps. Però, per exemple,
al solar buit que hi ha o a la zona d’aparcament del carrer Orient no hi aparca ningú
perquè és massa lluny. Allà hi ha lloc per cent cotxes, si fa falta. Al carrer Navarra no hi
aparca ningú perquè queda massa lluny. A veure, tots, a la mateixa hora, deixar-los al
mateix lloc, no hi caben. A partir d’aquí, l’Ajuntament podria prohibir però aleshores
potser la reacció de la gent que vol aparcar davant de l’escola i vol deixar el nen o la
nena fins a l’escola és difícil, o que plou. És molt complex, estem intentant de fer-hi
coses però no és tant fàcil com dir, miri, amb la policia s’arregla tot, no, ni tampoc
tallant-ho. És una situació que hi és i realment ho hem parlat moltes vegades, és un
problema que s’ha d’afrontar i tant de bo els espais del davant ens quedessin lliures si
poguessin aparcar en un altre lloc, bàsicament per aconseguir més disponibilitat perquè
després, arriben els pares i tota l’entrada està ....
Intervé el regidor senyor PALOMINO dient: aquesta qüestió nosaltres l’hem plantejada
més d’una vegada i jo crec, sincerament, que no és tots els pares, la majoria de nens i
nenes van a peu a l’escola amb els seus pares, però el que passa és que quaranta o
cinquanta cotxes ho taponen tot. Després, és l’actitud en general incívica d’unes
determinades persones. I em sembla, com deia abans, que és exactament el mateix. Des
del nostre punt de vista, s’ha de fer pedagogia en aquest aspecte. Jo vaig estar l’any
passat anant a buscar a l’Irina en cotxe i mai he tingut problema d’aparcament. On
anava a aparcar? Doncs on es pot aparcar. Si jo anava a dalt, evidentment, no hagués
trobat aparcament. Aquestes coses no és qüestió de policia. En definitiva, s’ha de dir i
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s’ha d’informar perquè la feina que està fent, per exemple, la policia, d’anar a les
escoles a fer això que se’n diu seguretat viària i tal, no serveix de res, perquè surten els
nens i les nenes i es troben els espais amuntegats de gent incívica. I a mi em sembla que
això s’ha de corregir, parlant-ho, fent pedagogia i, evidentment, qui deixa els cotxes
sobre la vorera que no se li permeti.
I no havent-hi més assumptes per tractar, el Senyor PRESIDENT, aixeca la sessió, de la
que s’estén la present ACTA, la qual després de llegida i trobada de conformitat, és
signada pel que hi ha intervingut, i de què com a SECRETARI, CERTIFICO.

