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ACTA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

Identificació de la sessió:
Caràcter: Extraordinari
Data: 16 de desembre de 2004
Horari: de 20,50 a 23,15 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
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 PSC-PM, senyor JOSÉ ANTONIO
PALOMINO i manifesta: a la pàgina 9 hi consta que a la proposta presentada pel grup
municipal d’ERC sobre el consell assessor urbanístic, el regidor del grup municipal Els
Verds va votar dues vegades, i crec que l’abstenció va ser del PP i no d’Els Verds.
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El regidor del grup municipal EV, senyor FERRAN GONTÁN diu: a la pàgina 10, a la
línia 9 del darrer paràgraf, on hi ha punts suspensius hi ha de constar “un PEIN”.
Després, a la pàgina 16, a la sisena línia del tercer paràgraf, hi consta que vaig dir
“...llegendes urbanes com que els immigrants ho roben tot”, i estic segur que no vaig fer
servir aquesta paraula, demano que es revisi la gravació. Per últim, a la pàgina 18, al
quart paràgraf, no vaig dir “demanaré un dictamen” sinó que vaig dir “demano un
dictamen”.
No produint-se cap més intervenció, es procedeix, a l’aprovació i signatura de
l’esborrany de l’acta de la sessió anterior.
A continuació es passa a estudiar els següents temes que conformen l’ordre del dia:

2.- DONAR COMPTE ACORD JUNTA DE GOVERN LOCAL.- El senyor
SECRETARI dóna lectura de la part dispositiva del següent acord, adoptat per la Junta
de Govern Local en la sessió de 2 de desembre de 2004:
VISTA la Convocatòria de projectes LIFE 2004-2005, publicada en el Diari Oficial de
la Unió Europea de 12 d’octubre de 2004 C252/9, i la resolució de 13 d’octubre de
2004, de la Direcció General de Qualitat i Avaluació Ambiental, per la què s’anuncia el
termini de presentació de sol·licituds d’ajuda a projectes susceptibles d’ésser finançats
per l’Instrument Financer per al Medi Ambient de la Unió Europea, en l’àmbit temàtic
LIFE-Medi Ambient 2004-2005, publicada en el BOE núm. 261 de 29 d’octubre de
2004.
VIST el projecte denominat FALCON corresponent a la Planificació i Gestió Integrada
dels Usos del Sòl en la interfase urbana-rural mitjançant restauració de l’espai fluvial
Falgar-Congost, els objectius del qual són, entre altres, el desenvolupament d’una
política de planificació sostenible dels usos del sòl a la conca del Congost, per a revertir
la tendència actual de degradació dels recursos naturals i de pèrdua de sòl, integració de
polítiques de planificació urbanística, de mobilitat, de conservació de la natura i de
cohesió social; prevenir el deteriorament, protegir i millorar l’estat de l’ecosistema;
prevenció i control d’inundacions; foment d’àrees industrials compactades i restauració
de les àrees lliurades d’indústries.
TENINT EN COMPTE que el projecte denominat FALCON, reuneix els requisits
establerts en la convocatòria ja que té com objectiu específic contribuir al
desenvolupament de tècniques i mètodes innovadors i integra les consideracions
relatives a medi ambient i al desenvolupament sostenible en la ordenació i
l’aprofitament del territori.
EN ÚS DE LES FACULTATS que m’han sigut conferides,
RESOLC:
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Primer.- SOL·LICITAR al Ministeri de Medi Ambient l’acceptació en la convocatòria
del programa LIFE 2004-2005 del projecte FALCON, elaborat per aquest Ajuntament
corresponent a Planificació i Gestió Integrada dels Usos del Sòl en la interfase urbana
rural mitjançant restauració de l’espai fluvial Falgar-Congost .
Segon.- DONAR COMPTE de la present resolució en la primera sessió que celebri la
Junta de Govern Local per la seva ratificació.
Tercer.- TRASLLADAR la present resolució a la DIRECCIÓ GENERAL DE
QUALITAT I VALUACIÓ AMBIENTAL del MINISTERI DE MEDI AMBIENT junt amb
els formularis administratius corresponents.
La PRESIDÈNCIA obre el torn d’intervencions.
Pren la paraula el regidor del grup municipal PSC-PM, senyor JOSE ANTONIO
PALOMINO qui manifesta: a la documentació que hi ha a l’expedient trobem a faltar
l’adhesió dels municipis per on discorre el riu Congost, tenint en compte que l’actuació
que es pot fer en el riu no és una actuació merament local, i, a més, tinc constància que
al programa LIFE de la Unió Europea es valora molt les adhesions que altres municipis
poden fer al projecte i, per tant, penso que s’hagués pogut demanar.
Acte seguit, pren la paraula el regidor del grup municipal EV, senyor FERRAN
GONTÁN i diu: estem totalment en desacord amb la subvenció sol·licitada i amb el
projecte del Falgar. Crec que si arriba una subvenció s’hauria de destinar a la neteja de
la llera del riu, l’eliminació de les graveres i prou. El riu, si se’l deixa fer, ja regenerarà
ell mateix, perquè és un ésser viu. Demano que es deixi tranquil al riu, i que no es
vulguin fer parcs temàtics, parcs d’atraccions horteres i carrinclons ni altres actuacions
de cara a la galeria, perquè això no és rehabilitar el riu, és creure’s que s’està un pam
per sobre de la resta. Per últim, expressar que tant de bo no arribi aquesta subvenció.
Tot seguit, pren la paraula el regidor del grup municipal ERC, senyor ANDREU
MONTAÑÉS i exposa: hem vist que hi ha hagut diferents modificacions del projecte
que se’ns va ensenyar en el seu dia, que ha redactat el tècnic de sempre, i no sabem ben
bé què és el que s’arribarà a fer.
A continuació, pren la paraula el regidor del grup municipal GIPF, senyor JOSÉ
JOAQUIN GRAU i pregunta: en el cas que arribi la subvenció, l’Ajuntament tindrà
prou recursos per finançar la part no subvencionada?
El Senyor ALCALDE manifesta: tracta d’un punt en què es dona compte d’un acord de
la Junta de Govern Local, d’una sol·licitud de subvenció que es fa al programa LIFE de
la Unió Europea, en el qual seleccionen sis o set actuacions relacionades amb el medi
ambient de tot l’Estat, per tant, som conscients de la dificultat. No s’ha demanat
l’adhesió d’altres municipis perquè en la present convocatòria ja disposen del
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recolzament de dos col·laboradors, l’Agència Catalana de l’Aigua i el Consorci per a la
Defensa del Riu Besòs, que és un Consorci que agrupa tots els municipis del Vallès
Oriental, i per tant, indirectament es compta amb l’adhesió de tots els municipis
integrants del consorci. Finalment, crec que tot el que sigui rebre ajuts i subvencions per
tal de fer actuacions en el municipi seran benvingudes.
No es produeix cap més intervenció en aquest punt.

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

La de 11 de novembre de 2004

S’ACORDA, per unanimitat dels assistents, aprovar la següent proposta de
l'ALCALDIA:
MOCIÓ "PER UN RETORN ÍNTEGRE" DELS DOCUMENTS CATALANS
ESPOLIATS A SALAMANCA
ABANS de final d'any, i segons una proposició no de llei del Congrés de Diputats
aprovada el 18 de maig de 2004, el Govern espanyol ha de prendre una determinació
sobre la destinació que ha de donar als documents i d’altres materials espoliats per
Franco a persones i entitats públiques i privades de tota classe al nostre país -incloent-hi
molts ajuntaments catalans i valencians- i actualment dipositats a l'Archivo General de
la Guerra Civil de Salamanca.
DONAT que aquests documents són un bé inalienable del poble català/valencià;
DONAT que les orientacions d'UNESCO recomanen el retorn al seu lloc de
procedència de béns i documents desplaçats en temps de conflicte o guerra;
DONAT que els arxius catalans espoliats tenien -i tenen- la seva pròpia i inalienable
Unitat d'Arxiu;
DONADA la necessitat de tot poble de conservar el seu patrimoni històric i recuperar
aquesta part de la memòria històrica;
AQUESTA ALCALDIA proposa a la Junta de Govern Local, de conformitat amb el
que disposa el Decret de l’Alcaldia número 1091/2003, de 4 de juliol, l’adopció dels
següents
ACORDS:
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Primer.- EXPRESSAR el seu suport a la COMISSIÓ DE LA DIGNITAT, entitat cívica
que des del 2002 lluita pel retorn dels "Papers de Salamanca".
Segon.- DEMANAR al Govern espanyol el retorn íntegre de tots els documents i
d’altres materials espoliats per la DERD (Delegación del Estado para la Recuperación
de Documentos) i d'altres organismes, els anys 1938 i 1939, al nostre país i retinguts
avui a l’Arxiu de Salamanca.
Tercer.- EXPRESSAR el seu suport a tots aquells ajuntaments i altres entitats i
particulars que lluiten per retorn dels seus arxius.
Quart.- COMUNICAR aquest acord al Govern espanyol, a les associacions de
municipis, al PARLAMENT DE CATALUNYA/ CORTS VALENCIANES i a la
COMISSIÓ DE LA DIGNITAT.
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 diu: crec encertada la moció i el nostre grup votarà a favor, però vull
preguntar al senyor Ramon Coma, regidor de Cultura, si té constància de l’existència de
documents de les Franqueses del Vallès a l’arxiu de Salamanca.
Tot seguit, pren la paraula la regidora del grup municipal ERC, senyora TERESA
BUÏGUES i exposa: el nostre grup també està d’acord amb la moció, però volem
presentar una esmena en la part expositiva, on hi consta “...recuperar la memòria
històrica;” volem que hi consti “...recuperar aquesta part de la memòria històrica;”,
perquè el que hi ha a Salamanca és només una part de la memòria històrica.
Acte seguit, pren la paraula el regidor del grup municipal ERC, senyor ANDREU
MONTAÑÉS i manifesta: com a suport a la Comissió de la dignitat, demano que es
col·loqui una pancarta al balcó de l’Ajuntament (pancarta que exhibeix i entrega al
regidor d’Obres, Serveis i Medi Ambient).
A continuació, el regidor de l’ÀREA DE CULTURA I EDUCACIÓ, senyor RAMON
COMA i exposa: en el seu dia es va encomanar a experts que investiguessin sobre la
possible existència de documents del municipi als arxius de Salamanca, i tot i que no es
té la certesa, sí que hi ha indicis de l’existència de documents dels franquesins i les
franquesines als arxius.
Finalitzades les intervencions, el Senyor ALCALDE dóna pas a la votació.
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per setze vots a favor dels regidors dels
grups municipals CiU, PSC-PM, ERC, GIPF i EV, una abstenció del regidor del grup
municipal PP, i per tant, amb el quòrum legal.
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•

La de 11 de novembre de 2004

S’ACORDA, per unanimitat dels assistents, aprovar la següent proposta de
l'ALCALDIA:
MOCIÓ PER AL RECONEIXEMENT INTERNACIONAL DE SELECCIONS
ESPORTIVES CATALANES
LA SOCIETAT CATALANA ha demostrat abastament la voluntat de tenir
representació esportiva internacional. Amb aquest objectiu s’han organitzat gran
quantitats d’actes, que malgrat que van començar ara ja fa alguns anys, i dels quals es
podria destacar, per citar-ne algun, la recollida de mig milió de signatures, encara avui
es manté l’esperit amb què es va iniciar la campanya per aconseguir definitivament el
reconeixement de les seleccions esportives catalanes, i no tan sols es manté sinó que la
seva força és cada vegada més gran, en nombre d’adhesions i en arguments.
CATALUNYA ha estat històricament qui ha impulsat la creació de federacions
internacionals, esdevenint-ne així un membre de ple dret, però l’etapa franquista va tenir
molt a veure amb la situació actual, ja que l’any 1941, les federacions catalanes van ser
suprimides.
ARA, en un moment de reivindicació plena, i després de la participació amb tant d’èxit
de la selecció catalana d’hoquei que s’ha proclamat campiona del mundial B celebrat a
Macau, hi ha la possibilitat que la Federació Catalana de Patinatge sigui reconeguda
oficialment per la FIRS (Federació Internacional de Patinatge) en la pròxima reunió que
ha de celebrar aquest ens el pròxim 26 de novembre a Fresno, al Canadà. Aquest
reconeixement permetria la participació de les seleccions esportives catalanes d’hoquei
patins, hoquei en línia, patinatge artístic i patinatge de velocitat en competicions
internacionals, recuperant d’aquesta manera l’estatus perdut.
AQUEST pot ser un primer pas perquè un dia la totalitat de federacions esportives
catalanes puguin competir a escala internacional, i per això cal denunciar les pressions
que des d’altres zones de l’Estat espanyol s’estan portant a terme per impedir aquest
reconeixement històric. No es tracta d’un fet aïllat que nacions sense estat participin en
competicions internacionals, els precedents són nombrosos però l’exemple més proper
sigui, potser, el de les seleccions escocesa, gal·lesa i anglesa al Regne Unit o el de les
Illes Feroe a Dinamarca.
ÉS PER AIXÒ que avui més que mai és necessari que des de tots els àmbits de la
societat es generi un gran nivell de conscienciació, i que es treballi més que mai en
aquest sentit perquè malgrat que hem avançat pel bon camí, aquest no serà fàcil.
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AQUESTA Alcaldia proposa a la Junta de Govern Local, de conformitat amb el que
disposa el Decret de l’Alcaldia número 1091/2003, de 4 de juliol, l’adopció dels
següents
ACORDS:
Primer.- DEMANAR que l’esport federat català sigui objecte del suport institucional
suficient, tant de la GENERALITAT com del PARLAMENT DE CATALUNYA, per tal
d’assolir la plena sobirania i pugui formar part, de ple dret, de les federacions
internacionals respectives.
Segon.- DEMANAR el reconeixement de les federacions esportives catalanes per part
de les homòlogues internacionals i, conseqüentment, el reconeixement per part del
COMITÈ OLÍMPIC INTERNACIONAL (COI), DEL COMITÈ OLÍMPIC CATALÀ
(COC).
Tercer.- DEMANAR als partits polítics del PARLAMENT DE CATALUNYA el suport
necessari en forma d’actuacions i/o disposicions perquè les federacions esportives
catalanes puguin actuar i, en conseqüència, competir a escala internacional.
Quart.- TRAMETRE
aquest acord al President de la GENERALITAT DE
CATALUNYA, als Grups Polítics del PARLAMENT DE CATALUNYA i a les ENTITATS
MUNICIPALISTES.
El Senyor ALCALDE pregunta als senyors regidors si desitgen realitzar alguna
intervenció al respecte. No produint-se’n cap, el Senyor ALCALDE dóna pas a la
votació.
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per setze vots a favor dels regidors dels
grups municipals CiU, PSC-PM, ERC, GIPF i EV, un vot en contra del regidor del grup
municipal PP, i per tant, amb el quòrum legal.

4.- PROCEDIR A LA VENDA DIRECTA D’UN TERRENY SOBRANT DE VIA
PÚBLICA.- Per part del senyor SECRETARI es procedeix a llegir la part dispositiva de
la següent proposta de l’ALCALDIA:
APROVAR LA VENDA DIRECTA DEL TERRENY SOBRANT DE VIA
PÚBLICA, SITUAT ENTRE L’AMPLIACIÓ DE LA UA-16 I EL CARRER DE
LA PENYA.
ATÈS l’expedient tramitat per a l’alteració de la qualificació jurídica, del terreny
sobrant de via pública, situat entre l’ampliació de la UA-16 i el carrer de la Penya,
desafectant-lo del servei públic, per tal de procedir a la seva qualificació com a bé
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patrimonial, aprovat pel Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada el dia 26 de juliol de
2001.
VISTA la compareixença de la senyora MARIA LUISA TEJEDOR ESPINOSA,
actuant en nom i representació de la societat ACTIUS PATRIMONIALS LES
FRANQUESES, S.L., manifestant la voluntat d’adquirir les parcel.les de 59,84 m2,
57,39 m2 i 53,28 m2 termeneres amb la seva propietat, per la quantitat total de
20.502,92 euros, més IVA.
VIST l’informe de l’arquitecte municipal.
VIST l’informe de secretaria.
DE CONFORMITAT amb el que disposa l’article 199 i següents del Decret legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya i l’article 44.1 del 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el
Reglament del patrimoni dels ens locals.
AQUESTA Alcaldia proposa al Ple de l’Ajuntament, l’adopció dels següents,
ACORDS:
Primer.- PROCEDIR, en virtut del que disposa l'article 44.1 del Reglament del
patrimoni dels ens locals, aprovat pel Decret 336/1988, de 17 d'octubre, a la venda
directa del terreny sobrant de via pública, situat entre l’ampliació de la UA-16 i el
carrer de la Penya, de 59,84 m2, 57,39 m2 i 53,28 m2 termeneres amb la seva
propietat, al seu veí confrontant senyora MARIA LUISA TEJEDOR ESPINOSA, actuant
en nom i representació de la societat ACTIUS PATRIMONIALS LES FRANQUESES,
S.L. per la quantitat de 20.502,92 €, mes IVA, segons la valoració efectuada per
l’arquitecte municipal.
Segon.- DONAR COMPTE d'aquests acords al Departament de Governació de la
Generalitat de Catalunya abans de la resolució definitiva de l'expedient, per donar
compliment al que disposa l'article 40.1.c) del Reglament (segons la nova redacció que
li dóna l'article 38 del Decret 14/1994, de 14 de juny, pel qual es regulen i s'adeqüen,
d'acord amb la Llei 30/1992, de 26 de novembre, els procediments reglamentaris que
afecten les matèries de règim local), atès que el seu valor no arriba al 25% del
pressupost municipal ordinari.
Tercer.- ANOTAR la venda de la parcel·la a l'inventari municipal de béns a l'efecte
d'actualitzar-lo, d'acord amb l'article 102 del Reglament, un cop finalitzada la venda.
Quart.- NOTIFICAR aquest acord a les persones interessades i comunicar-los que
disposen del termini d'un mes per manifestar-hi la seva conformitat - en aquest cas
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s'elevarà l'escriptura pública corresponent -, amb el benentès que totes les despeses que
s'originin aniran a càrrec seu.
El Senyor ALCALDE pregunta als senyors regidors si desitgen realitzar alguna
intervenció al respecte. No produint-se’n cap, el Senyor ALCALDE 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.

5.- ASSENYALAR NOM A UN PASSATGE.- El senyor SECRETARI llegeix la part
dispositiva de la següent proposta de l’ALCALDIA:
ATÈS que el passatge situat al carrer Puiggraciòs entre el carrer Diagonal i el passatge
Tagamanent d’aquest terme municipal no té nom assignat.
VISTA la petició efectuada per diferents veïns de la zona en què sol·liciten a aquest
Ajuntament l’assignació de nom de “Passatge Mas Regà”, al descrit anteriorment.
ATÈS que és necessari identificar i dotar de nom els carrers, places i passatges públics
per facilitar la seva ubicació.
AQUESTA ALCALDIA, proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents,
ACORDS:
Primer.- ASSENYALAR el nom de “Passatge Mas Regà” al passatge situat al carrer
Puiggraciòs entre el carrer Diagonal i el passatge Tagamanent d’aquest terme
municipal, tal com s’indica en plànol annex.
Segon.- SOTMETRE l’expedient a informació pública, durant el termini de trenta dies,
mitjançant anuncis publicats en el Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’edictes
de la Casa Consistorial, per tal que es puguin presentar suggeriments i/o al·legacions.
La PRESIDÈNCIA obre el torn d’intervencions.
Pren la paraula el regidor del grup municipal PSC-PM, senyor JOSÉ ANTONIO
PALOMINO i manifesta: estem d’acord amb la proposta, perquè l’han formulat uns
veïns, però vull preguntar que si els veïns ho van demanar a l’any 2002, perquè s’ha
trigat tant a respondre’ls.
El senyor ALCALDE diu: fins ara no s’havia decidit la voluntat de donar aquest nom al
passatge, i per això la decisió arriba ara i no abans.
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Finalitzades les intervencions, la PRESIDÈNCIA dóna pas a la votació.
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per unanimitat dels disset membres
assistents, sobre els disset que de dret i de fet componen la Corporació, i per tant, amb
el quòrum legal.

6.- APROVAR CONVENI AMB EL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I
HABITATGE PER A LA CONSTRUCCIÓ D’HABITATGES AMB PROTECCIÓ
OFICIAL AL PLA PARCIAL SECTOR J.- El senyor SECRETARI llegeix la part
dispositiva de la següent proposta de l’ALCALDIA:
PROPOSTA RELATIVA A L’APROVACIÓ DE LA MINUTA DEL “CONVENI
ENTRE EL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE I
L’AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS PER A LA
CONSTRUCCIÓ D’HABITATGES AMB PROTECCIÓ OFICIAL AL PLA
PARCIAL DEL SECTOR J”
VIST que la Comissió Municipal de Govern, a la sessió del dia 18 de desembre de
2003, prengué, entre d’altres, els acords següents:
“Primer.- OFERIR a la Generalitat de Catalunya la cessió gratuïta del solar de
propietat municipal, inscrit al Registre de la Propietat de Canovelles, Tom 2.600,
llibre 241 de les Franqueses del Vallès, foli 116, finca n. 12.387, de 4.553,72
metres quadrats, situat al carrer Miquel Martí i Pol, destinat a la construcció
d'habitatges socials de lloguer per a joves i construcció d'una llar d'infants.
Segon.- TRAMETRE el present acord al President de la Generalitat, al President
del Parlament, al Conseller en Cap, al Conseller d'Ensenyament i al Conseller de
Medi Ambient i Habitatge.
Tercer.- RATIFICAR el present acord en la propera sessió del Ple de la
Corporació.”
ATÈS que el Ple de l’Ajuntament, en la sessió celebrada el dia 30 de desembre de 2003,
va ratificar l’anterior acord de la Comissió Municipal de Govern.
VIST que en data 25 de novembre de 2004, amb registre d’entrada número 2004/11189,
s’han rebut en aquest Ajuntament tres exemplars del “CONVENI ENTRE EL
DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE I L’AJUNTAMENT DE LES
FRANQUESES DEL VALLÈS PER A LA CONSTRUCCIÓ D’HABITATGES AMB
PROTECCIÓ OFICIAL AL PLA PARCIAL DEL SECTOR J”, que té per objecte la
cessió per part de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès a l’Institut Català del Sòl,
d’un solar de propietat municipal que serveixi de suport físic per a la realització, per
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part d’aquest últim, d’una promoció pública d’habitatges de lloguer per a joves. El local
en planta semi soterrani que resultarà d’aquesta promoció pública es destinarà a
equipament públic (llar d’infants, que serà adquirida per l’Ajuntament de les Franqueses
del Vallès).
VIST que el solar de propietat municipal de referència està qualificat jurídicament com
a bé de domini públic, ja que està destinat, de conformitat amb el vigent Pla General
d’Ordenació Urbana, a “sistema d’equipament i serveis tècnics”, i inclòs en la categoria
“sistema d’equipaments comunitaris”, i que, en conseqüència, i amb caràcter previ al
corresponent acord de cessió gratuïta del solar, s’ha de procedir a la seva desafectació
mitjançant el corresponent expedient d’alteració de la qualificació jurídica de la finca
(que passarà de bé de domini públic a bé patrimonial), en el qual s’acreditin
l’oportunitat i la legalitat del canvi d’afectació.
ATÈS que, un cop desafectada la finca, i d’acord amb la legislació abans esmentada,
s’ha de tramitar el corresponent procediment per a la cessió gratuïta de la finca.
VIST que el solar de propietat municipal que es pretén cedir està destinat, de
conformitat amb el vigent Pla General d’Ordenació Urbana, a “sistema d’equipament i
serveis tècnics”, i inclòs en la categoria “sistema d’equipaments comunitaris”, sistema
que, segons les seves condicions d’ús, no admet la construcció d’habitatges, i que en
l’actualitat s’està tramitant una modificació puntual del Pla General d’Ordenació
Urbana (aprovada inicialment pel Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada el dia 28
d’octubre de 2004, i que es troba en fase d’exposició pública), mitjançant la qual, i dins
dels “sistemes d’equipaments comunitaris i serveis tècnics”, es crea la categoria
“sistema d’equipaments comunitaris amb habitatges dotacionals”, sistema que, segons
les seves condicions d’ús, i com a ús dominant, inclou els “habitatges protegits en règim
de lloguer”. Mitjançant aquesta modificació puntual, el solar de propietat municipal que
es pretén cedir serà qualificat com a “sistema d’equipaments comunitaris amb
habitatges dotacionals”.
VIST que el director gerent del Patronat Municipal de Cultura de l’Ajuntament ha emès,
en data 3 de desembre de 2004, informe favorable que resta incorporat a l’expedient.
VIST que l’interventor de l’Ajuntament ha emès, en data 9 de desembre de 2004,
informe favorable que resta incorporat a l’expedient.
VIST que l’arquitecte de l’Ajuntament ha emès, en data 13 de desembre de 2004,
informe favorable que resta incorporat a l’expedient.
DE CONFORMITAT amb el que disposen els articles 37 i 46 de la Llei 24/1991, de 29
de novembre, de l’habitatge; 52.2.q), 211, 212 i 214 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; 20, 26, 49 i 50 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el
Reglament del patrimoni dels ens locals; 79.2 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de
18 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en matèria
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de règim local; i 22.2.p), 47.2.ñ), 80 i 81 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les Bases del Règim Local.
AQUESTA Alcaldia proposa a la Junta de Govern Local, de conformitat amb el que
disposa el Decret de l’Alcaldia núm. 1091/2003, de 4 de juliol, l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- APROVAR la minuta del “CONVENI ENTRE EL DEPARTAMENT DE MEDI
AMBIENT I HABITATGE I L’AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS
PER A LA CONSTRUCCIÓ D’HABITATGES AMB PROTECCIÓ OFICIAL AL PLA
PARCIAL DEL SECTOR J”, que s’ adjunta al present acord i que forma part del
mateix.
Segon.- CONDICIONAR l’anterior acord a l’aprovació definitiva, i la seva posterior
publicació, de la modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana que afecta
a la redacció dels articles 158, 159 i 160 de les seves normes urbanístiques; a la
desafectació, mitjançant el corresponent expedient d’alteració de la qualificació
jurídica, del solar de propietat municipal, inscrit al Registre de la Propietat de
Canovelles, Tom 2.600, llibre 241 de les Franqueses del Vallès, foli 116, finca n.
12.387, de 4.553,72 metres quadrats, situat al carrer Miquel Martí i Pol; i a
l’aprovació de la cessió gratuïta de l’esmentat solar a l’INCASOL.
Tercer.- FACULTAR, en el seu cas, l’Alcalde tant àmpliament com sigui possible per
tal de signar els documents que siguin necessaris per tal de fer efectiu els anteriors
acords.
Quart.- NOTIFICAR aquests acords a la DIRECCIÓ GENERAL DE L’HABITATGE,
del 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 PSC-PM, senyor JOSÉ ANTONIO
PALOMINO i manifesta: crec que ens hem de felicitar per l’acord al que s’ha arribat
entre l’Ajuntament i la Generalitat, que permetrà construir habitatges de lloguer al
municipi.
Finalitzades les intervencions, el Senyor ALCALDE 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.
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7.- CONTRACTAR MITJANÇANT CONCURS EL SERVEI INTEGRAL DE
RECOLLIDA I TRANSPORT DE RESIDUS MUNICIPALS I NETEJA VIÀRIA
DEL MUNICIPI DE LES FRANQUESES I APROVAR PLECS DE CLÀUSULES.El senyor SECRETARI dóna lectura de la part dispositiva de la següent proposta de
l’ÀREA D’OBRES, SERVEIS I MEDI AMBIENT:
ATESA l'existència del servei integral de recollida i transport de residus municipals i
neteja viària que es presta actualment, per l'acord plenari de 19 DE JUNY DE 1996,
sota la forma de gestió indirecta i en règim de concessió;
ATÈS que és propera la data d'extinció del contracte de concessió vigent, i s'ha de
preveure l'establiment d'un nou contracte, per al qual caldrà el plec de clàusules
d'explotació corresponent, tal com estableix l'article 230 del Reglament d'obres,
activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny;
ATÈS que, segons l’article 208.3 del Reial decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel
qual s'aprova el Text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, el
concurs serà la forma normal d’adjudicació d’aquest tipus de contractes.
ATÈS que, segons disposen els articles 49 i 51 del Reial decret Legislatiu 2/2000, de 16
de juny, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de contractes de les administracions
públiques, s’han d’aprovar, per l’òrgan de contractació, els corresponents plecs de
clàusules administratives i de prescripcions tècniques particulars.
ATÈS que el plec de clàusules d'explotació conté totes les determinacions que exigeix el
Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, i és procedent la seva aprovació
inicial i submissió a informació pública.
ATÈS que, segons disposa l’article 69.1 del Reial decret Legislatiu 2/2000, de 16 de
juny, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de contractes de les administracions
públiques, un cop completat l’expedient de contractació, es dictarà resolució motivada
per l’òrgan de contractació aprovant el mateix i disposant l’obertura del procediment
d’adjudicació. L’esmentada resolució comprendrà també l’aprovació de la despesa.
VIST l’informe d’Intervenció.
VIST l'informe de Secretaria.
VIST l’informe del cap d’àrea d’Obres, Serveis i Medi Ambient.
DE CONFORMITAT amb el que disposen el Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de
juny, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de contractes de les administracions
públiques; el Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament
general de la Llei de contractes de les administracions públiques; la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases del règim local; i el Decret Legislatiu 2/2003, de 28
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d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya.
AQUESTA Àrea d’Obres, Serveis i Medi Ambient proposa al Ple de l’Ajuntament
l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- APROVAR l’expedient de contractació del servei integral de recollida i
transport de residus municipals i neteja viària de les Franqueses del Vallès, establint-se
el pressupost màxim de licitació, en la quantitat de 919.300 € (NOU-CENTS DINOU
MIL TRES-CENTS EUROS) anuals, IVA inclòs.
Segon.- SOTMETRE l’adjudicació de l’esmentat contracte que, en el seu cas, pugui
recaure, a la condició suspensiva de l’existència de crèdit adequat i suficient per tal de
finançar les obligacions derivades del contracte en l’exercici 2005.
Tercer.- DISPOSAR l’obertura del procediment d’adjudicació, que es durà a terme
mitjançant procediment obert, forma d’adjudicació de concurs i tramitació ordinària.
Quart.- APROVAR el plec de clàusules administratives particulars que hauran de regir,
juntament amb les generals aprovades per l’Ajuntament, la contractació de l’esmentat
servei, així com el plec de prescripcions tècniques.
Cinquè.- SOTMETRE a informació pública el plec de clàusules pel termini de vuit dies,
mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província, a l’efecte de possibles
reclamacions, i ANUNCIAR simultàniament el concurs, amb el benentès que la licitació
d’aquest s’ajornarà quan sigui necessari, en el supòsit que es formulin reclamacions
contra el plec de clàusules.
La PRESIDÈNCIA obre el torn d’intervencions.
Pren la paraula el regidor de l’ÀREA D’OBRES, SERVEIS I MEDI AMBIENT, senyor
FRANCESC COLOMÉ qui explica: la contractació del nou servei de recollida
d’escombraries i neteja viària suposa, a grans trets, el següent:
-

-

La instal·lació de 240 contenidors bicompartimentals, 70% de rebuig i 30%
orgànica de càrrega lateral, el que suposa passar de 1.100 litres a 3.200 litres
de capacitat.
L’adquisició d’un camió de càrrega lateral amortitzable en vuit anys.
El lloguer d’un camió de càrrega lateral tres cops per setmana.
L’adquisició d’un camió Porter.
La recollida 365 dies a l’any a tot el municipi d’ambdues fraccions
simultànies excepte en urbanitzacions i disseminats que es realitzarà 3
vegades a la setmana.
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-

-

L’increment de la freqüència en el rentat dels contenidors.
Recollida de voluminosos i mobles dos cops per setmana, els dimarts a Corró
d’Avall i resta del municipi i els dijous a Bellavista i resta del municipi.
L’adquisició d’un camió escombradora mecànica.
La disponibilitat de sis peons d’escombrada manual, tres a Bellavista i tres a
Corró d’Avall.
Un servei d’escombrada mixta amb l’escombradora Ravo actual, treball de
dilluns a dissabte a Bellavista, Corró d’Avall i nucli de Llerona.
Un servei d’escombrada mecànica amb escombradora sobre camió, treball de
dilluns a dissabte en urbanitzacions i polígons industrials.
Dos serveis d’escombrada manual motoritzada amb vehicle auxiliar
d’escombrada a Corró d’Amunt, Can Suquet, Mil Pins, Els Gorchs, Can
Baldic, Pla de Llerona i disseminats... Repàs als polígons industrials, repàs a
les àrees d’aportació, imbornals i actuacions puntuals.
Bossa d’hores equivalent a un servei setmanal d’aigua batiment.
Neteja dels dos mercats setmanals, Bellavista i Corró d’Avall
Suport a actes institucionals i festes majors.
Servei d’urgència les 24 hores.
Així mateix, el contracte inclou un 1% per a campanyes de conscienciació
cívica.
Es durà a terme una campanya d’implantació de la recollida orgànica, a
través del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Oriental, amb
informadors porta per porta entregant cubells i tríptics i cartes
personalitzades, informació al Butlletí Municipal, xerrades a col·lectius,
exposicions itinerants i campanyes al mercat.

Tot seguit, pren la paraula el regidor del grup municipal PSC-PM, senyor JOSÉ
ANTONIO PALOMINO qui exposa: el servei de recollida d’escombraries i neteja
viària és, com si diguéssim, una cosa d’estat, una de les grans qüestions que afecten als
municipis, per la matèria que tracta, per la durada del serveis, etc., per la qual cosa crec
que s’hagués hagut de discutir amb més temps i amb més consens, perquè un cop més
no hi ha hagut diàleg entre el govern i l’oposició, perquè no n’hi ha prou enviant uns
dies abans les còpies dels plecs, perquè tot ja estava decidit. Un tema tant important que
ha d’afectar el futur del municipi durant els propers vuit anys hagués requerit un diàleg
entre els grups, perquè és un tema d’estat, i no discutim el sistema que s’ha decidit,
perquè potser després del diàleg s’hagués arribat a la conclusió que és el bo.
A continuació, pren la paraula el regidor del grup municipal GIPF, senyor JOSÉ
JOAQUIN GRAU i manifesta: .. o carrers bruts, com a vegades poden haver-hi queixes
de la població perquè penso que la salubritat del nostre municipi és un tema molt
important. En principi, nosaltres donarem el vot de confiança, evidentment, amb la
condició de que quan qualsevol cosa vagi malament es rectifiqui en el futur perquè, a
vegades, es fan proves que no se sap com sortiran.

Ple 16 12 04 – pàg. 16

Tot seguit, pren la paraula el regidor del grup municipal PP, senyor JOSEP BADIA i
diu: has dit que els contenidors es canviaran, no? Se’n posaran més? És que en fan falta,
hi ha llocs que no en tenen, i orgànics.
Acte seguit, pren la paraula el regidor del grup municipal EV, senyor FERRAN
GONTÁN i pregunta: puc acumular minuts?
El Senyor ALCALDE respon: són tres ara i, després, tres més.
El regidor senyor GONTÁN diu: em referia als minuts d’un altre punt. Primer, vostè i jo
ja hem parlat molt dies sobre això, jo crec que en aquest Ple he deixat molt clar que
aquest és el pitjor dels sistemes. Avui demostraré, a més, que no és el més barat. Però a
banda d’això, primer voldria dir que la Llei de residus que tenim a Catalunya és
directament nefasta perquè castiga al consumidor final enlloc de culpar al generador de
residus. Si jo compro una nevera, me la trobo tota plena de porex i de plàstics, qui fa la
gestió? El que compra la nevera i no el que genera el residu, i, a més, el que la compra
no pot triar l’opció de comprar-la sense. Quan aneu a comprar un pollastre, a veure si el
trobeu sense plàstic. Quan aneu a comprar ampolles d’aigua de vidre, aquí no en tenim,
exceptuant jo mateix que faig un petit esforç i vaig al bar d’aquí davant que costa molt.
En fi, aquest Ajuntament incompleix la Llei de residus municipals des de l’any 1999, hi
ha hagut revisions d’acord amb la companyia que ara ho gestiona i no s’ha revisat això
de la recollida de matèria orgànica. Ja no explicaré el sistema de la proposta perquè ja
ho ha fet el senyor Colomé, li agraeixo perquè m’ha estalviat feina, però crec que
coincideix amb la seva filosofia de generadors de residus, que ho són. Aquest govern
genera residus constantment a cada Ple: les ampolles d’aigua, per exemple. Així, no
m’estranya que presentin aquest projecte perquè no es creuen la problemàtica dels
residus, jo els convido a que facin un viatge a l’abocador de Coll Cardús a Vacarisses o
al del Garraf. Al del Garraf, si triguen molt, igual vessa, ja no caldrà arribar-hi a dalt. El
sistema de recollida bicompartimental és el de pitjor qualitat i el de pitjor quantitat de
discriminació, i sàpiga que a partir del 2006 estaran incomplint la Llei de quantitat i
qualitat del servei de recollida selectiva en matèria orgànica, en matèria de rebuig i de
totes les demés, perquè a partir de ja, si arriben en matèria orgànica a un deu per cent
d’impropis anirà directa a l’abocador. Tot això que li he explicat, ja ho hauria de saber,
pel seu càrrec crec que ho sap, però per si de cas li recordo que li hem fet arribar dues
comunicacions per part nostra, de les quals no ens ha donat resposta, ens ha dit “ja
està”. Voldria finalitzar aquest primer torn amb dues preguntes: en quin estudi es basen
per poder implantar aquest sistema? I qui l’ha fet? I segona, digui’m com i qui els hi ha
dit que aquesta quantitat de nou-cents dinou mil tres-cents euros anuals,
aproximadament uns cent cinquanta milions de pessetes, per a la concessió del servei de
recollida d’escombraries i neteja viària és el cost correcte?
Tot seguit, el regidor senyor COLOMÉ exposa: veritablement, el plec de clàusules us
ho vam passar per correu electrònic fa ben bé quinze dies, un temps suficient per
estudiar-lo i sí que és cert, això és veritat, que l’únic que ens ha passat una proposta per
escrit heu estat vosaltres, ens heu passat la proposta dues vegades i sou coherents amb el
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que sempre heu anat manifestant. I una de les vostres peticions era que en certs sectors
fer el porta a porta perquè, segons els vostres estudis dels vostres tècnics, que estan ben
fonamentats, és la manera amb la què tenim més tonelades de matèria orgànica per
poder reciclar. Això és cert. Ara bé, jo també em remeto a altres ajuntaments i a altres
experiències i en aquests moments, a través de la premsa, he constatat un parell de casos
bastant importants, en els quals el porta a porta ha rebut força queixes per part de la
ciutadania. És així. Estem veritablement mentalitzats, suficientment madurs, per treure
el rebuig un dia a la setmana, entre les vuit i les deu del vespre? I que al dia següent
hem de treure l’orgànica entre les vuit i les deu del vespre? Som el suficientment
madurs com a ciutadania per poder-ho fer? Sí, jo crec que sí, però és un problema
d’implantació, d’estar-hi molt a sobre. Ara, el que menys problemes generaria a nivell
de ciutadania, i a nosaltres ens toca governar i, per tant, assumir les queixes, i ho he vist
amb sis-centes signatures a un municipi que està tocant al costat, que ens diuen “la
merda no la volem tenir a casa, la volem tenir dintre d’un contenidor i que ens la traieu
cada dia”. I hem optat per això. Que la gent pot confondre orgànica per rebuig?
escolti’m, possiblement sí, però nosaltres farem una campanya d’implantació agressiva
de l’orgànica: cinc o sis persones recorreran totes les cases del municipi amb un cubell
gran per locals comercials, amb uns tríptics, amb una carta de l’Alcalde, farem
propaganda al Butlletí municipal, farem xerrades a col·lectius, farem exposicions
itinerants quan hi hagi algun acte que les Associacions de Veïns o qui sigui organitzi,
farem campanyes al mercat, etc., per tant, intentarem que aquest problema de que la
gent no sàpiga on tirar la bossa, no hi sigui. Ara bé, el que tenim clar en aquests
moments és que per l’estructura del nostre municipi, la millor solució és tenir
contenidors al carrer i que la brossa vagi a parar al contenidor.
El regidor senyor PALOMINO manifesta: senyor Colomé, jo no li dic que vostè no hagi
enviat el paperet, però també li dic el que li deia abans, que, des del nostre punt de vista,
la qüestió no és confrontar una proposta amb una altra sinó que és posar-nos d’acord per
intentar defensar qualsevol proposta que raonablement cobrís totes les expectatives, fins
i tot, salvant el que vostè estava dient. És cert que hi ha consideracions socials,
culturals, orogràfiques, de les mides dels carrers, etc., hi ha moltíssimes raons que
poden aconsellar un sistema o un altre, però el problema està en que fóssim capaços de
defensar una posició o una altra i d’això no hi ha hagut possibilitat. I entrant
concretament en aquest sistema, nosaltres hem fet indagacions a diferents municipis i
em consta que aquest sistema en alguns llocs funciona millor i en d’altres funciona
pitjor, i fonamentalment depèn de les raons que li deia abans, dels condicionants socials,
dels condicionants culturals, dels condicionants orogràfics, de tot un seguit de raons que
fan més aconsellable l’un o l’altre. El que està clar és que el concepte d’educació, de
canvi de mentalitat per part de moltes persones envers el que no estem parlant
d’escombraries sinó d’una matèria que s’ha de reciclar, fonamentalment, doncs, això
requereix moltíssima educació i el que està clar és que vostès, amb això, no han estat un
exemple en aquest tema, ni tampoc han estat un exemple amb les actituds incíviques
quan vam parlar-hi a l’altre Ple. Serà difícil que sense tenir aquesta experiència
pedagògica, ara, perquè es canviï el sistema, estiguem a la panacea d’això. Per exemple,
un dels greus problemes que té aquest sistema, i m’ho ha dit un tècnic que està
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gestionant aquest tipus de coses en un municipi molt important, és precisament el que
està passant al municipi de les Franqueses: la gent deixa al voltant dels contenidors tot
el que no ha d’anar-hi. Això és un problema gravíssim amb aquest sistema, ja
m’explicaran com resoldrem això en els primers moments. Nosaltres ens abstindrem en
aquesta votació, perquè si hi ha una altra proposta, possiblement hi haurà alguna
al·legació i tindrem oportunitat de parlar-ho en un altre Ple, d’entrada no podem
compartir aquest sistema perquè no hem estat consultats. Avui nosaltres ens abstindrem
però li hem manifestat algunes de les reserves que ens fan pensar que segons com
s’enfoqui el tema, hi haurà èxit o no, però tampoc som derrotistes.
Acte seguit, el regidor senyor MONTAÑÉS exposa: nosaltres votarem en contra perquè
entenem que les Franqueses és un municipi prou complex i diferent com per
homogeneïtzar a tot arreu el mateix sistema de recollida. No és el mateix les zones amb
baixa densitat, urbanitzacions o cases de pagès que, per exemple, una zona com la de la
carretera de Ribes a la zona de Corró d’Avall o Bellavista. Entenem que les situacions
són diferents, i per tant cal aplicar solucions diferents. I això no es té en compte, per
tant, nosaltres votarem en contra d’això perquè, repeteixo, no creiem que es pugui fer
homogènia la mateixa solució per a tot el municipi.
El regidor senyor GONTÁN diu: abans de que comencis a comptar, no és perquè consti
en acta, simplement us ho dono per respecte, perquè ho veieu. Primer, d’aquests dos
pobles que parla, hi ha una orquestració i una manipulació política darrera molt clara.
En un, concretament Vilassar, és per part del grup municipal de Convergència i Unió. Li
podria ensenyar la documentació que presenten, és pura demagògia, hi ha, fins i tot,
ofenses contra gent directament. M’he quedat esturat quan m’ha semblat sentir
“acolloniment” per no implantar el porta a porta, ha parlat de por a les protestes i, per
això, implanten aquest sistema. I vostè, a més, afirma que vol incomplir la Llei a partir
del 2006, demà la vol incomplir i comencem ara a fer una concessió nova de vuit o deu
anys. Però el que més m’ha agradat és que no m’ha contestat cap de les dues preguntes,
ja li contesto jo. Me les contestarà després? Sí? Perfecte. Els hi he passat tots aquests
papers perquè entenguin la proposta, no és fàcil, és un tema complex i és evident que hi
ha un tema d’educació, però, insisteixo, facin una volta pel Garraf i veuran que si no ens
hi posem, ja no és qüestió d’educació, sinó que la merda ens menja. Nosaltres proposem
directament fer al nucli urbà de Bellavista la recollida de residus orgànics i els de rebuig
en contenidors separats, cal dir prèviament que això és una proposta de mínims i la que
presenta el govern és una proposta de màxims. A les masies aïllades parlem de que
aquesta recollida es faci a les àrees d’emergència. A la resta de municipi plantegem el
porta a porta, fins i tot, a les urbanitzacions, tres dies FORM i tres dies rebuig, festa
diumenge. Gestió municipal de la recollida selectiva de paper, cartró, vidre, envasos i
lleugers, desvincular-ho de la gestió que actualment fa el Consorci de gestió de residus
que és caríssima, el mateix per a la deixalleria. A més, afavorir les zones de
reutilització. I a més, aquesta proposta permetrà gestionar i valorar millor el pagament
de la taxa d’escombraries que aquest any s’ha incrementat en un 15% i no servirà per
salvar la situació econòmica. De tota manera, d’això ja en tornarem a parlar al gener, és
una estesa de mà, no és un atac contra Convergència i Unió, i menys contra vostè,
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senyor Colomé, ni contra vostè senyor Alcalde. No ho és, és una qüestió d’Estat, si amb
això podem entendre el municipi com a Estat. És una estesa de mà que els hi oferim,
retirin aquesta proposta i parlem-ne. Treguin-la de sobre de la taula. Els hi puc
demostrar que econòmicament, i mirin l’últim full, no m’ha donat temps d’explicar-ho,
que la proposta que presentem nosaltres és, al final de la concessió, tres-cents deu
milions de pessetes més barata que la que presenten vostès i hi apliquem el porta a
porta. Insisteixo, és una proposta de mínims, vostès tindran més dificultats per complir
això que nosaltres per millorar això.
El Senyor ALCALDE manifesta: el debat sobre residus és molt ampli i poc concret i si
vol que li digui la veritat, respecte a la Llei de residus n’hi hauria molt a parlar. Li vull
dir que en molts aspectes jo no hi estic d’acord, però això no vol dir que s’hagi de
complir, hi ha molts ajuntaments que no compleixen. Aquest és un sistema que funciona
prou bé a diversos ajuntaments molt grans, no només a ajuntaments petits. Per tant,
dintre de les diverses opcions, hem agafat una eficient i creiem que correcta, que
compleix la Llei i, sens dubte, que serà molt correcta en el funcionament. Que n’hi ha
moltes altres, sí. Una opció és els contenidors separats, que vol dir duplicar el transport i
la recollida que en el nostre municipi és molt complicat. Hi ha el porta a porta, que és
una cosa molt novedosa però que a les grans poblacions, de mitjanes cap amunt, no
s’implanta, pels problemes que comporta i pel sacrifici ciutadà que comporta. Hi ha
dues tendències amb això dels residus, és a dir, pot passar que evolucioni cap a dos
sentits i nosaltres, avui per avui, ens quedem, per dir-ho d’alguna manera, a la meitat.
En quant a l’evolució sobre el tractament de residus, una vegada recollit, hi hagi més
triatge, hi hagi un tractament molt més correcte, com ara, que pràcticament tot va a
rebuig o tant la societat com les lleis evolucionin cap a un tractament en origen molt
més profunditzat que jo, la veritat, no sé si evolucionarà cap aquí, no tinc condició per
dir-li que sí o que no. Les possibilitats sobre el tema del residu domèstic pot evolucionar
cap a dos terminis: el termini d’un tractament molt més aprofundit sobre aquest residu,
que jo em penso que pot anar per aquí, o l’altre, sobre un millor tractament de cara al
que el genera. I a partir d’aquí, això és una cosa que és incerta, no ho sabem. Aquesta és
una proposta d’unes condicions mitjanes, eficients, que compleix la normativa i que pot
complir perfectament, sens dubte. No és ni el més bo ni el més dolent i és el que
funciona a ajuntaments grans. Hi ha una cosa que he de dir: aquest és un contracte per
vuit anys, perquè es necessita una inversió molt àmplia, no vol dir que sigui fix i
permanent, sense variar res, també evolucionarà segons les necessitats. Si l’any que ve,
l’altre o més enllà s’han de variar qüestions de la recollida o de la neteja, es variaran
incrementant-se o reduint-se, al igual que amb les necessitats municipals. Per tant, com
sempre es fa amb aquests serveis, s’adaptarà a les necessitats del municipi i de la gestió.
Això tingui-ho per segur que això ha d’anar així. L’altre concepte, no li dic la definició
perquè no vull que es malinterpreti, de concepció del tractament dels residus que vostè
ha presentat potser va per aquí o potser no. Tot és un concepte de visió de futur. No crec
que incomplim cap llei. Està totalment normalitzat i completament vigent aquest
sistema. No és una cosa que ens haguem inventat a l’Ajuntament de les Franqueses, és
un sistema que està funcionant a molts municipis. Hi ha moltes opcions de recollir,
perquè el tractament ja no depèn de l’Ajuntament, ho fa el Consorci o altres organismes
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als que l’Ajuntament paga. Només és la recollida que compleix la normativa i, per tant,
compleix la Llei, que quedi clar. Que no sigui ni el millor ni el pitjor. Potser? Estem a
l’intermig. Cap a on evolucionarà el futur? Sóc incapaç d’afirmar-li, sens dubte li puc
dir que pot anar en aquests dos sentits que li he esmenat. Si vol juguem a les previsions,
jo crec que anirà sobre una evolució del tractament dels residus que no pas cap a una
evolució al tractament en origen. No ho sé, és una prescripció personal, no tinc cap
informe oficial que digui que la societat i la legislació, perquè, en definitiva, ha d’haverhi un canvi en el marc legislatiu i ha d’haver-hi un concepte molt important que és el de
canvi de cultura del residu, no sé si generador, però sí del seu tractament. Ara, jo crec
que el que proposem avui que és fer un contracte per a la recollida, no per al tractament,
és dels models més correctes i, per tant, eficient, que funciona a municipis mitjans i
grans. Per tant, no val donar-hi uns altres arguments. Cap a on anirà? Deixem-ho estar a
la bola de vidre. Penso que les Franqueses ha de fer alguna cosa eficient i molt correcte
per a la seva ciutadania i la resta, ja ho veurem. Si hem de fer esmenes, segurament el
municipi en sabrà.
El senyor GONTAN demana la paraula.
El Senyor ALCALDE respon, ha tingut ja els set o vuit minuts. Escolti’m, si no són
temes personals... Ha intervingut tant com ha volgut.
El regidor senyor GONTÁN diu: després, si vol, el torno a tancar. Només li dic que
vostès no han fet estudis, perquè ja no m’han contestat a la pregunta. Aquí n’hi ha un,
que és en el que està basat la nostra proposta. Això és un estudi real, li he ensenyat uns
costos reals d’estimació per al 2005. L’únic que li demano és que davant d’aquesta
evidència que li presentem nosaltres, debatim això més profundament. Potser acabem
amb el bicompartimentat, però debatim-ho més profundament. Deixi sobre la taula
aquesta proposta, no la votem i debatim, podem parlar-ho al gener.
El Senyor ALCALDE diu: en parlarem quan ho creiem oportú.
Finalitzades les intervencions, la PRESIDÈNCIA dóna pas a la votació.
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per onze vots a favor dels regidors dels
grups municipals CiU, GIPF i PP, tres vots en contra dels regidors dels grups
municipals ERC i EV, tres abstencions dels regidors del grup municipal PSC-PM, i per
tant, amb el quòrum legal.

8.- APROVAR ESMENES INTRODUÏ DES PEL DEPARTAMENT DE TREBALL I
INDUSTRIAL AL CONVENI LABORAL DELS EMPLEATS DE L’AJUNTAMENT
DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS.- Per part del senyor SECRETARI es llegeix
la part dispositiva de la següent proposta de l’ÀREA D’HISENDA:
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PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DELS ARTICLE 1.1 I 35
DEL CONVENI LABORAL DELS EMPLEATS DE L’AJUNTAMENT DE LES
FRANQUESES DEL VALLÈS I ORGANISMES AUTÒNOMS 2004-2007.
VIST que el Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada el dia 30 de juny de 2004 va
adoptar el següent acord:
“Primer.- APROVAR el Conveni laboral dels empleats de l’Ajuntament de les
Franqueses del Vallès i organismes autònoms (2004-2007).
Segon.- REMETRE el conveni descrit anteriorment, al Departament de Treball de
la Generalitat de Catalunya per a la seva inscripció.
Tercer.- NOTIFICAR els presents acords al Comitè d’Empresa.”
ATÈS que en data 2 de novembre de 2004 (RE 2004/10167) ha tingut entrada en el
registre general de l’Ajuntament un escrit tramès pel Departament de Treball i Indústria
de la Generalitat de Catalunya que, en relació al contingut del conveni sol.liciten
l’esmena de l’apartat primer de l’article 1 i l’adaptació de l’article 35 als canvis legals
deguts a la desaparició de la Disposició Adicional 10 de l’Estatut dels Teballadors.
VISTA l’acta de la Comissió Negociadora del Conveni.
AQUESTA Àrea d'Hisenda proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- MODIFICAR els articles 1 i 35 del conveni col·lectiu del personal laboral de
l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, aprovat en sessió plenària de data 30 de
juny de 2004, que quedaran redactats de conformitat amb el següent detall:
“Article 1r.- Àmbit Personal
Queden compresos en l’àmbit d’aquest conveni, el personal laboral fix o no permanent
que presta els seus serveis a l’ajuntament de les Franqueses del Vallès i als seus
organismes autònoms (patronats).
Queden exempts:
1.

2.

Els acollits a modalitats de foment de l’ocupació, els plans ocupacionals o
els contractats mitjançant convenis amb altres institucions per realitzar
programes específics.
El personal contractat com a directius a l’empara del Reial Decret
1382/85.”
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“Article 35è Jubilació
S’aplicarà el que disposi la normativa vigent en cada moment.”
Segon.- TRAMETRE el present acord al Departament de Treball i Industria de la
Generalitat per tal que procedeixin al registre, dipòsit i publicació del conveni.
El Senyor ALCALDE pregunta als senyors regidors si desitgen realitzar alguna
intervenció al respecte.
Pren la paraula el regidor de l’ÀREA D’OBRES, SERVEIS I MEDI AMBIENT, senyor
FRANCESC COLOMÉ i manifesta: jo faré una prèvia explicativa. Amb bones paraules,
els funcionaris tenen un pacte de condicions i els laborals tenen un conveni. Des del
Departament de Treball se’ns diu, pel que fa al conveni de laborals, dues coses molt
concretes que s’han de modificar que no afecten ni molt menys substancialment a tot el
conveni: primer, que els contractes menors de sis mesos, nosaltres vam dir que estaven
fora del conveni i que s’atenien a les clàusules particulars de cada contracte, ens diuen
que no, que han d’estar dintre de conveni, ho acceptem. I l’altre era que nosaltres
limitàvem la jubilació dels laborals als seixanta-cinc anys i per la nova normativa, els
laborals no tenen aquesta limitació dels seixanta-cinc anys i el que hem fet és dir segons
la normativa laboral vigent. Són les dues consideracions que, evidentment, amb els
membres del Comitè hem signat l’acta d’estar-hi d’acord i rectificar el conveni que vam
aprovar.
Tot seguit, pren la paraula el regidor del grup municipal PSC-PM, senyor JOSÉ
ANTONIO PALOMINO i diu: a nosaltres ens ha semblat molt bé aquesta apreciació
que ha fet el Departament de Treball perquè, d’alguna manera, el que fa és igualar les
condicions laborals i econòmiques de les persones que hi estiguin. Només una pregunta:
han quantificat el que això significa a nivell econòmic per a l’Ajuntament?
El regidor senyor COLOMÉ respon: no, senzillament perquè contractes menors de sis
mesos en tenim poquíssims i per tant, el cost és poquíssim.
Finalitzades les intervencions, el Senyor ALCALDE dóna pas a la votació.
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per unanimitat dels disset membres
assistents, sobre els disset que de dret i de fet componen la Corporació, i per tant, amb
el quòrum legal.

9.- ACCEPTAR PRESCRIPCIONS DE LA CUB EN RELACIÓ A LA
MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGOU UA-22.- El senyor SECRETARI llegeix la
part dispositiva de la següent proposta de l’ÀREA D’URBANISME:
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ACCEPTAR LES PRESCRIPCIONS DICTADES PER LA CUB I INCORPORARLES MITJANÇAT UN TEXT REFÓS EN RELACIÓ A LA MODIFICACIÓ
PUNTUAL DEL PGOU UA-22:
ATÈS que el Ple de l’Ajuntament en sessió de data 26 de maig de 2004 de març de
2003, va acordar, entre d’altres:
“Primer.- APROVAR PROVISIONALMENT la modificació puntual del Pla
General d’Ordenació Urbana en l’àmbit de la Unitat d'Actuació núm. 22 d’aquest
terme municipal.
Segon.- TRAMETRE l’expedient degudament diligenciat a la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Barcelona per a la seva aprovació definitiva.”
VISTA la resolució del Conseller de Política Territorial i Obres Pübliques de la
Generalitat de Catalunya de 28 d’octubre de 2004, en què atenent la proposta de la
Direcció general d’Urbanisme resol:
“SUSPENDRE la tramitació prevista a l’article 95 de la Llei 2/2002, de 14 de
març, d’Urbanisme, en relació amb la modificació puntual del Pla general
d’ordenació a l’àmbit de la unitat d’actuació 22, de les Franqueses del Vallès,
promoguda i tramesa per l’Ajuntament, fins que mitjançant un text refós, que
s’aportarà per triplicat, verificat pel mateix òrgan que l’ha aprovat
provisionalment, i diligenciat, s’incorporin les prescripcions següents:
Cal compensar la superfície d’espais lliures que es proposa qualificar
d’equipament amb terrenys que permetin mantenir, quantitativament i
qualitativament, la dotació d’espais lliures del nucli de Llerona, tot donant
compliment, si és el cas, a l’establert a l’article 10.5 del Decret 287/2003, de 4 de
novembre, pel qual s’aprova el reglament parcial de la Llei 2/2002, de 14 de març,
d’Urbanisme”.
VIST l’informe de l’arquitecte municipal.
AQUESTA Àrea d’Urbanisme proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- ACCEPTAR les prescripcions, dictades per resolució del Conseller de
Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya de 28 d’octubre
de 2004, a proposta de la Direcció general d’Urbanisme, referents a la modificació del
Pla general d’Ordenació en l’àmbit de la Unitat d’Actuació 22.
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Segon.- INCORPORAR les esmentades prescripcions mitjançant la redacció d’un Text
Refós de la modificació puntual del Pla general d’Ordenació, aprovada
provisionalment pel Ple de l’Ajuntament, en sessió de data 26 de maig de 2004.
Tercer.- TRAMETRE l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona
per a la seva aprovació definitiva.
La PRESIDÈNCIA obre el torn d’intervencions.
Pren la paraula el regidor del grup municipal EV, senyor FERRAN GONTÁN i
manifesta: això em sembla que va ser un intent de llançament per l’escaire i el porter va
fer una bona parada, posant un símil. La CUB va veure l’engany o el lapsus, diguem-ho
així, perquè intentar col·locar una zona verda en el marge de la muntanya que baixa cap
al torrent de Santa Margarida és, com a mínim, un intent de gol amb vaselina que se’n
va a la segona graderia. Jo només tinc una pregunta: han previst on situaran aquesta
zona lliure que la CUB demana que es restitueixi qualitativament i quantitativament? I
si ho han previst, a on?
Tot seguit, pren la paraula el regidor del grup municipal PSC-PM, senyor JOSÉ
ANTONIO PALOMINO qui diu: el meu dubte era exactament el mateix. Jo no faig
judici d’intencions com ha fet ell, però el que volia preguntar era si aquests vuit-cents
metres quadrats on es situen, si ho tenen pensat.
El Senyor ALCALDE manifesta: aquest és un tema que resoldran els tècnics i suposo
que ho faran eficientment, en compliment amb la Comissió d’Urbanisme. No té perquè,
però si vostè els demana, la informació sempre la té a la seva disposició a l’Ajuntament.
No ho dubti mai, si vostè demana l’expedient, el tindrà en qualsevol moment.
Repeteixo, si vostè demana l’expedient, li donaran en el moment en que hi sigui.
El regidor senyor GONTÁN replica: ah, he d’esperar a que això es compleixi, perquè
això no és així.
El Senyor ALCALDE diu: segur que el senyor Secretari li oferirà l’expedient en el
moment en què existeixi.
Finalitzades les intervencions, la PRESIDÈNCIA dóna pas a la votació.
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per unanimitat dels disset membres
assistents, sobre els disset que de dret i de fet componen la Corporació, i per tant, amb
el quòrum legal.

10.- APROVAR INICIALMENT EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS
NÚM. 2/2004.- Per part del senyor SECRETARI es llegeix la part dispositiva de la
següent proposta de l’ÀREA D’HISENDA:
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VISTA la necessitat de dotar determinades partides pressupostàries per tal de
comptabilitzar adequadament despeses de caràcter específic i determinat que no poden
demorar-se a exercicis ulteriors, i per a les quals no existeix en l'estat de despeses de
2004 consignacions específiques per a aquesta finalitat.
VISTA la memòria que s'ha incorporat a l'expedient de modificació de crèdits 2/2004,
per habilitació de suplements de crèdit i crèdits extraordinaris.
VIST l'informe d'Intervenció.
VIST l’informe de Secretaria.
D'ACORD amb allò que estableix l'article 177 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5
de març, pel qual s’aprova el Text Refòs de la Llei reguladora de les hisendes locals, i
l'article 37.3 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el capítol
primer del títol vuitè del precitat text refòs, a l’Ajuntament en Ple proposo l'adopció del
següent
ACORD
Primer.- APROVAR provisionalment l'expedient de modificació de crèdits del
Pressupost de l’Ajuntament, del Patronat Municipal d’Esports i del Patronat Municipal
de Cultura de l’exercici 2004, núm. 2/2004, per habilitació de suplements de crèdit i
generacions de crèdit, segons el detall que figura en la relació que s'uneix al present
acord.
Segon.- EXPOSAR al públic l'esmentat expedient per un termini de quinze dies hàbils,
mitjançant la seva publicació en el BOP. Cas de no presentar-se reclamacions durant
el període d'exposició al públic, l'expedient s'entendrà aprovat definitivament.
El Senyor 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: ens trobem davant de la segona modificació de crèdit
d’aquesta legislatura i voldria esmentar que la despesa corrent del Pressupost 2004 que
s’acabarà dintre d’uns quants dies passa aproximadament de vuit milions cinc-cents mil
euros a nou milions sis-cents seixanta-dos mil euros. Volia deixar fixada aquestes dues
xifres perquè després, en el següent punt, quan parlem sobre el tema dels pressupostos,
tindran certa rellevància. Però voldríem fer esment d’algunes partides que són les que es
modifiquen, perquè si bé és veritat que podrien haver-hi consideracions de si és molt o
poc el percentatge d’augment de despesa i dels canvis que hi ha, jo ho he estat
consultant i haig de dir que sí que és excessiu, hi ha una manca de previsió bastant
important, ho vull escenificar amb una sèrie de partides concretes que m’han cridat més
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l’atenció. Per exemple, l’adquisició de material d’oficines no inventariable, en aquests
moments, s’augmenta en vint mil euros, al mes de juny es va augmentar en trenta-cinc
mil euros mentre que estava pressupostat en setanta mil euros. És una desviació molt
important, jo no sé què deu haver passat amb el material d’oficina no inventariable
perquè hi hagi aquest augment desmesurat o aquesta manca de previsió clara. Una altra
de les partides podria ser els serveis de defensa jurídica, hi havia pressupostats
cinquanta mil euros, al mes de juny amb la modificació que es va fer es va augmentar
trenta mil euros i, ara, s’augmenta cinquanta mil euros. Nosaltres en aquest cas concret
vam presentar un escrit de cara a les previsions d’aquest any, de que ens diguessin els
contenciosos administratius que tenien fins ara i que requerissin servei de defensa
jurídica de cara al Pressupost d’aquest any. Els contenciosos es poden saber i a mi em
sembla que no és un allau que hagi arribat aquí perquè estigués pressupostat cinquanta
mil i resulta que ja en portem gastats cent trenta mil. Després, per una altra part, per
exemple, una de les altres partides és el subministrament d’electricitat i enllumenat
públic que estava pressupostat en cent vuitanta-mil euros i el mes de maig va augmentar
en quaranta mil euros i, ara, es proposa augmentar setanta-cinc mil euros. Em sembla
que en un any l’enllumenat públic del nostre municipi no pot haver-hi aquest
desviament tant important, em sona a altres qüestions que han portat aquí. En el segon
torn, continuaré.
Tot seguit, pren la paraula el regidor del grup municipal ERC, senyor ANDREU
MONTAÑÉS i manifesta: nosaltres intervindrem en el punt dels Pressupostos.
Acte seguit, pren la paraula el regidor del grup municipal GIPF, senyor JOSÉ
JOAQUIN GRAU i exposa: jo només vull dir que aquesta modificació de crèdits només
és remenar una mica els diners dintre del que és el Pressupost del 2004. Nosaltres ja
vam votar en contra en el seu moment i, per tant, també estem en contra d’aquest punt.
Volia assenyalar principalment el tema de la defensa jurídica, ja que cada vegada que hi
ha una modificació de crèdit, sempre hi ha una partida fixa que és la d’advocats per
defensar a aquest Ajuntament pels judicis que hi ha. Això no és una cosa que passi
aquest any, sinó que, com a mínim, des de que jo sóc regidor, sempre s’ha hagut
d’ampliar aquest apartat dintre del Pressupost. Després, només volia fer una mica
d’anècdota dintre del que són les despeses de premsa i comunicació, suposo que és la
comunicació que fa l’Ajuntament de cara als ciutadans, etc., doncs s’ha augmentat en
vint-i-dos mil euros i això que dintre del Butlletí municipal la foto dels regidors de
l’oposició no surt i, per tant, és un cost menys dintre d’aquest Butlletí.
Pren la paraula la regidora de l’ÀREA D’HISENDA, senyora NÚRIA CLAVERIA i
manifesta: jo només volia contestar en línies generals que, evidentment, l’expedient de
modificació de crèdit que es fa ara està perfectament estructurat i ens ho permet fer el
fet de que durant aquest exercici s’han obtingut majors ingressos que, com segurament
tots vostès hauran pogut comprovar venen donats, fonamentalment, per l’IBI i per la
plusvàlua. I això ens ha permès dotar algunes de les partides que ja estaven creades,
però potser estaven dotades amb unes quantitats que a la vista de la marxa de l’exercici
s’han trobat insuficients i s’han hagut d’ampliar, unes d’elles amb petites quantitats i
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unes altres, és veritat, amb majors quanties però perfectament justificades, com per
exemple, tot el tema de serveis, de residus, d’enllumenat, etc., perquè s’havia previst
una cosa i els consums i necessitats han estat superiors. No obstant, em sembla que
estem parlant d’un total, d’una necessitat de repartiment de set-cents seixanta-dos mil
euros, que comparat amb nou milions d’euros de Pressupost tampoc és una barbaritat.
Tot seguit, el regidor senyor PALOMINO diu: doncs a nosaltres ens sembla una
barbaritat perquè no és una cosa que es pugui repercutir en moltíssimes qüestions sinó
que es reparteixen fonamentalment en coses com les que els hi hem estat comentant. I,
per exemple, dir que al Patronat de Cultura s’havia pressupostat noranta-sis mil euros
per a activitats culturals i resulta que, ara, s’ha incrementat en cinquanta-quatre mil més.
És curiós que es concentri dintre d’aquestes partides. És per això que ens fa pensar que
el que aquí s’està eixugant no és només un increment d’unes activitats o de l’enllumenat
com vostè deia sinó que potser s’han trobat algunes “facturilles” a les que s’havia de fer
front i que no tenien partida pressupostària. Per exemple, també dir que al Pressupost
del Patronat d’Esports, el tema de l’energia, i a mi em consta que no s’està il·luminant
més que l’any passat, resulta que estava pressupostat en vint mil euros i, ara,
s’incrementa deu mil set-cents deu euros. I, després, per acabar, voldria fer una altra
consideració: això resulta que és per eixugar, per intentar fer viable els diferents crèdits,
les diferents partides que l’Ajuntament i que, en definitiva, són actes jurídics. Avui això
s’aprova, s’exposa públicament i això no s’aprovarà al 2004 sinó que serà al 2005. Per
tant, des del nostre punt de vista, hi ha una irregularitat administrativa, com a mínim,
perquè això s’hauria d’haver portat possiblement al Ple ordinari passat i hagués estat
més escaient. Però també dir que algunes de les partides que s’han augmentat afecten
directament al que és la contractació de persones, en algun cas, això també indica que
no hi havia partida pressupostària quan es varen contractar algunes persones.
Simplement, deixar esment d’aquest desviament que per nosaltres sí que és prou
important i sobretot ho és perquè queda en uns espais molt concrets que no és tot el
Pressupost, o sigui, que no es pot agafar només com un augment d’un onze o un dotze
per cent que ha significat amb la despesa comptable del Pressupost del 2005 amb les
dues modificacions de crèdit que s’han fet en el decurs d’aquest any.
Tot seguit, el Senyor ALCALDE manifesta: només aclarir que és l’ajust que es fa cada
any de modificació de crèdit, això es fa a tots els ajuntaments i si es fa és perquè
legalment es pot fer. Aquest ajust es fa amb majors ingressos, és una cosa molt habitual
i molt normal. Si no hi haguessin aquests majors ingressos, no es podrien incorporar en
el Pressupost. És a dir, per la gent que no hi entengui, són uns diners que no estava
previstos que entressin, i com n’han entrat de més, s’incorporen en partides que
realment s’ha cregut oportú de suplementar. A partir d’aquí, fem aquest ajust
pressupostari, però és un tema purament de tràmit.
Finalitzades les intervencions, el Senyor ALCALDE dóna pas a la votació.
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SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per nou vots a favor dels regidors del
grup municipal CiU, vuit vots en contra dels regidors dels grups municipals PSC-PM,
ERC, GIPF, EV i PP, i per tant, amb el quòrum legal.

11.- RESOLDRE AL·LEGACIONS I APROVAR DEFINITIVAMENT
MODIFICACIÓ ORDENANCES FISCALS PER A L’EXERCICI DE 2005.- El
senyor SECRETARI dóna lectura de la part dispositiva de la següent proposta de
l’ÀREA D’HISENDA:
ATÈS que el Ple en sessió celebrada el dia 28 d’octubre de 2004, aprovà la modificació
de les ordenances fiscals vigents, per a la seva entrada en vigor a primer de gener de
2005.
ATÈS que l’esmentat acord fou exposat al públic de conformitat amb el que disposa
l’article 17 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, mitjançant la seva inserció en el
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona número 261 de data de 30 d’octubre de
2004, i en el Diari Avui de data 1 de novembre de 2004, per tal que els interessats
puguin examinar l’expedient i formular les reclamacions que estimin oportunes.
ATÈS que en data de 26 de novembre de 2004, s’ha presentat escrit per part del Senyor
Josep Badia Torrents, en qualitat de Regidor i actuant en representació del Grup
municipal del Partit Popular de Catalunya de Les Franqueses del Vallès, mitjançant el
qual es proposen una série de modificacions a l’esmentat acord d’ordenances fiscals per
a l’exercici 2005, que afecten a l’Impost sobre Béns Immobles, la taxa de cementiris, la
taxa per retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament a la via pública, a
la taxa per recollida d’escombraries i a la d’auto-taxis.
VIST l'informe d'Intervenció.
VIST l’informe de Secretaria.
D'ACORD amb allò que estableix l'article 17.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5
de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, a
l’Ajuntament en Ple proposo l'adopció del següent

ACORD
Primer.- DESESTIMAR les esmenes presentades per part Senyor Josep Badia Torrents,
en qualitat de Regidor i actuant en representació del Grup municipal del Partit Popular
de Catalunya de Les Franqueses del Vallès, a l’acord de modificació de les Ordenances
Fiscals per a l’exercici 2005.
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Segon.- ELEVAR a definitiu l’esmentat acord, i procedir a la seva publicació en el
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de conformitat amb el que preveu
l’article 17.4 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
La PRESIDÈNCIA obre el torn d’intervencions.
Pren la paraula la regidora de l’ÀREA D’HISENDA, senyora NÚRIA CLAVERIA i
manifesta: el senyor Badia ens va presentar unes propostes de canvi en les ordenances
fiscals i li he de contestar que algunes de les que ens ha demanat ja existeixen i altres no
han pogut estar ateses pels motius que ara, més o menys, li explicaré. Amb el tema de
l’increment de la bonificació de l’IBI a famílies nombroses, on el senyor Badia ens
proposava una bonificació del cinquanta per cent, nosaltres ja havíem aplicat un deu per
cent i ens hem basat amb el que estan fent la immensa majoria dels municipis de la
zona, sobretot, en aquells que tenen la nostra dimensió. Aleshores, molts d’ells estan al
zero per cent, alguns sí que estan al noranta, potser perquè no tenen cap família
nombrosa i la majoria, els de la nostra dimensió, estan entre un zero i un deu per cent.
Nosaltres hem cregut que en aquesta primera ocasió era adequat deixar-ho en aquest deu
per cent i ja està. En el segon apartat on ens demanava que incrementéssim només l’IPC
a la taxa de cementiris, efectivament, només incrementem l’IPC a la taxa del
manteniment de cementiris, ara bé, potser vostè ens ha volgut comentar que apliquéssim
només l’IPC al que és la concessió i això ho lamentem però no hem pogut aplicar
d’aquesta manera perquè s’ha d’equiparar el cost de construcció que és el que ja vam
aprovar. Per una altra banda, ens demanava una sèrie de bonificacions, concretament, la
bonificació del seixanta per cent de la taxa per a la retirada de vehicles abandonats, etc.,
això, senyor Badia, ja ho tenim, les nostres ordenances ja ho contemplen no en forma de
bonificació perquè no ho preveu, però sí en forma de tarifa reduïda. Aleshores, hi ha uns
percentatges de reducció: en el primer cas, en el de la retirada de la grua, és del
cinquanta-quatre per cent i en el segon cas, d’un seixanta-set per cent. O sigui, això vol
dir que ja existia aquesta petició que vostè ens està fent. Per una altra banda, ens
demana que potenciem i conscienciem als comerços del servei de recollida selectiva de
residus, classificació dels establiments, etc., creiem que té raó, però com ja ha comentat
el senyor Colomé, es farà una campanya de conscienciació però bé, això no creiem que
sigui obligació de les taxes fiscals.
Tot seguit, pren la paraula el regidor del grup municipal PP, senyor JOSEP BADIA i
manifesta: la taxa de cementiris es va apujar un setanta per cent i d’ordenança fiscal,
només n’hi ha una, va tot junt. Jo em referia a aquest setanta per cent.
A continuació, pren la paraula el regidor del grup municipal PSC-PM, senyor JOSÉ
ANTONIO PALOMINO i exposa: abans de tot... Sí, és del punt de l’ordre del dia,
abans també ho he fet. Tinc un dubte, posa “resoldre al·legacions” això és una cosa i,
després, diu “aprovar definitivament” . Això com es resol? Perquè jo sí que tinc alguna
cosa a dir a l’aprovació definitiva.
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Intervé el Senyor ALCALDE dient: si vostè no és el ponent ni tampoc vol dir res de les
esmenes presentades, no pot intervenir. Si vol, tècnicament, sí.
El regidor senyor PALOMINO pregunta: és el mateix acte?
El senyor INTERVENTOR respon: s’ha de fer en el mateix.
El regidor senyor PALOMINO diu: no sé què dir.
El Senyor ALCALDE manifesta: és el procediment. Parlarà del punt del senyor Badia?
El regidor del grup municipal EV, senyor FERRAN GONTÁN manifesta: de què vol
que parli? A mi em sorprèn cada dia més el senyor Badia, li asseguro. L’altre dia va
aparèixer amb allò del bio-diesel i avui apareix amb això dels residus. És molt difícil
modificar aquesta taxa mentre no es pugui discriminar el residu dels comerços que, ara,
el paguem entre tots. A més, jo crec que no t’aproven la del cementiri perquè està mal
plantejada, sincerament. Però és cert, la taxa de la concessió dels nínxols augmenta en
alguns casos, fins al cent onze per cent. Ho hauries d’haver concretat.
Finalitzades les intervencions, la PRESIDÈNCIA dóna pas a la votació.
Intervé el regidor senyor PALOMINO i pregunta: en contra de la proposta de qui?
El Senyor ALCALDE diu: la proposta que hi ha al Ple, la que es porta a votació. Hi un
dictamen tècnic. Si vol, li tornen a llegir.
El senyor SECRETARI manifesta: aquesta proposta ve d’un expedient que ha estat
sotmès a informació pública, s’ha presentat un seguit d’al·legacions i la proposta que es
sotmet a votació té dues parts: la primera és resoldre les al·legacions on es proposa
desestimar-les íntegrament, conseqüentment, la segona part requereix que el Ple aprovi
formal i definitivament les Ordenances fiscals que només estaven aprovades
provisionalment.
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per nou vots a favor dels regidors del
grup municipal CiU, vuit vots en contra dels regidors dels grups municipals PSC-PM,
ERC, GIPF, EV i PP, i per tant, amb el quòrum legal.

12.- APROVAR INICIALMENT PRESSUPOST GENERAL DE LA CORPORACIÓ
PER A L’EXERCICI DE 2005.- El senyor SECRETARI llegeix la part dispositiva de
la següent proposta de l’ÀREA D’HISENDA:
VIST el projecte de Pressupostos Generals de la Corporació per a l’exercici de l’any
2005, formats pels de l’Ajuntament, el Patronat Municipal d’Esports, el Patronat
Municipal de Cultura, les societats de capital públic Entorn Verd, S.A. i Dinamització
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Econòmica, S.L., als quals s’hi uneix l’annex de personal comprensiu de la plantilla i el
catàleg de llocs de treball, juntament amb tota la documentació preceptiva, de
conformitat amb l’article 169 i següents del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
VIST que l’esmentat projecte de Pressupostos Generals de la Corporació ha estat
informat favorablement per la Intervenció.
VIST allò que disposen els articles 168 i següents del citat Text Refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals.
A l’Ajuntament en Ple proposo l’adopció del següent
ACORD
Primer.- APROVAR inicialment els Pressupostos Generals de la Corporació, formats
pels de l’Ajuntament, el Patronat Municipal d’Esports, el Patronat Municipal de
Cultura i les societats de capital públic Entorn Verd, S.A. i Dinamització Econòmica,
S.L., juntament amb la plantilla de personal i el catàleg de llocs de treball, per a
l’exercici de l’any 2005.
Segon.- DONAR publicitat al present acord en la forma prevista en l’article 169 del
Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, mitjançant la inserció d’edicte
en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, durant un termini de 15 dies, dins el
qual els interessats puguin examinar la documentació de l’expedient i formular, si
s’escau, al·legacions o reclamacions.
Tercer.- ELEVAR a definitiu el present acord, cas que dins el termini assenyalat en el
dispositiu segon del present acord no es formulin reclamacions.
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: ens trobem amb un Pressupost on les despeses corrents són de
nou milions quatre-cents cinquanta-sis mil euros, quan resulta que abans hem comentat
que després de les modificacions del Pressupost de l’any 2004 haurà pujat,
aproximadament, nou milions sis-cents seixanta-dos mil euros. Ho dic perquè en quedi
constància de que aquest Pressupost, ja ho veureu, serà també impossible. Això
comportarà que s’hagin de pagar uns interessos de quatre-cents trenta-set mil euros i
una amortització de crèdits de set-cents mil euros. Amb un pressupost d’inversions, com
dèiem al principi quan estàvem parlant de Les Franqueses. Entorn Verd, del voltant de
dotze milions tres-cents vuitanta-nou mil euros. Els ingressos previstos estan sobre deu
milions cent vuitanta-un mil euros i per poder quadrar el Pressupost, es demanarà un
altre crèdit de nou-cents quaranta-tres mil euros. Això és per fer un Pressupost que
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evidentment quadri avui, però és un Pressupost que, com he dit abans, en el capítol de
despesa és inferior a com s’acabarà liquidant el del 2004. Al 2004 no ha passat res
extraordinari, és més, aquest any segurament hi hauran més despeses perquè, entre
d’altres coses, hi ha la concessió de les escombraries que augmentarà substancialment
aquest Pressupost i benvingut sigui, evidentment. Per una altra part, hi ha les diferents
concessions que estan fetes a mida del poble que hi havia quan es varen concedir fa vuit
o deu anys. El nostre municipi està creixent a un ritme d’entre mil i mil cinc-cents
habitants per any i aquest Pressupost serà insuficient per poder tirar endavant la
quotidianitat dels serveis que ha de prestar aquest municipi. Dir-vos que, per exemple,
en el capítol 1 que és el de personal, no hi ha ni un euro més per a la possible
contractació de persones que faran falta. Jo no sé com es farà tota aquesta feina que
abans es parlava de que s’haurà d’anar a les cases a explicar una mica tot el tema del
reciclatge, jo no sé com es podaran cada vegada els arbres del nostre municipi, jo no sé
com... Si, continuaré al segon torn.
Tot seguit, pren la paraula el regidor del grup municipal ERC, senyor ANDREU
MONTAÑÉS manifesta: nosaltres serem molt breus perquè parlar d’aquests
Pressupostos, de fet, és com parlar dels anteriors i dels anteriors, és a dir, són
Pressupostos que podríem qualificar de continuistes. El que passa és que parlar d’un
pressupost continuista vol dir mantenir l’endeutament allà mateix on el teníem, al
màxim possible. I, a més, sense cap mesura per intentar reduir el deute, és més està
previst, fins i tot, un altre préstec de vuit-cents vint-i-tres mil euros. Per tant, si ens hem
queixat reiteradament de la situació d’endeutament de l’Ajuntament i, ara, es presenta
un Pressupost en el que no hi ha cap mesura per rebaixar aquest endeutament, doncs, a
mi em sembla que la cosa està bastant dita. De totes maneres, ens ha cridat l’atenció
algunes qüestions com, per exemple, l’augment del vint per cent pels grups polítics. És
curiós, aquí sortia una proposta per part de tots els membres de l’oposició on dèiem que
s’hauria de canviar el sistema pel que hi havia abans, on els grups tenien una aportació
més gran en detriment dels regidors i la solució ha estat “café para todos”, continuem
amb el mateix grau de cobrament per part de tothom i s’augmenta una mica als grups.
És a dir, s’agafa la proposta de l’oposició de la forma més perversa possible. S’ha parlat
bastant de l’augment de la partida per a defensa jurídica, sembla ser que es preveu que
la cosa augmenti i després, hi haurà alguna modificació més del Pressupost. El dèficit
de recollida d’escombraries que ja està previst, si ara eren vint milions de pessetes
passarà a quaranta, això sembla que també ja està previst. No s’incrementa la partida de
transport públic i, a més, és curiós, perquè de forma eufemística es qualifica com a
ajuda a l’Ajuntament de Granollers per baixar el dèficit. Ostres! Sembla que a nosaltres
no ens interessa el transport públic, és a dir, és un problema de l’Ajuntament de
Granollers i nosaltres fem un acte de solidaritat per baixar el dèficit. No és allò d’una
col·laboració o d’una aportació per tal de tenir transport públic amb les mateixes
condicions, no, els ajudem a rebaixar el dèficit, som així de solidaris i “guapos”, però,
evidentment, així està en el nostre transport públic. El tema de premsa i d’”autobombo”
va en augment. I, després, tot el tema de polígons industrials que continuen fent el seu
efecte, sobretot crida l’atenció el fet de que tots els polígons industrials que relliguen
amb el Pla de Llerona, amb els de Canovelles i tal, és molt curiós perquè fa uns quants
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anys es va demanar quan aquí hi havia un govern socialista de fer-hi això i la
Generalitat, en aquell moment, va dir que no, que no era convenient que s’ajuntessin els
polígons industrials. Sembla ser que tot això ha anat canviant i els mateixos que creien
que no, ara creuen que sí, ves per on. I el consum elèctric augmenta i, després, parlarem
dels interessos bancaris i de l’endeutament.
A continuació, pren la paraula el regidor del grup municipal GIPF, senyor JOSÉ
JOAQUIN GRAU i manifesta: yo quisiera comenzar hablando sobre el plan de
inversiones previsto para el año 2005 que, en total, son doce millones trescientos
ochenta y nueve mil euros. Antes que el gobierno empiece a ponerse medallas sobre una
inversión tan importante, quisiera dar los datos de cómo se financiará todo esto. En
primer lugar, diez millones treinta y cuatro mil euros corresponden a distintas
urbanizaciones y estos diez millones de euros los pagarán los propietarios de los
terrenos mediante las correspondientes cuotas urbanísticas, es decir, de momento, en el
ochenta y uno por ciento de la inversión que hay prevista el gobierno no tiene nada que
ver. Ochocientos veintitrés mil euros más, dentro de lo que es la inversión, es decir el
seis con seis por ciento de la misma, son préstamos que se van a pedir a bancos y que,
de paso, mantendrán nuestra capacidad de endeudamiento totalmente agotada. Y un
millón quinientos cincuenta mil euros más provienen de ayudas externas gestionadas
por el Ayuntamiento, eso sí, y por venta de parcelas. Sin embargo, en el capítulo de
inversiones, la situación llega a tal extremo que incluso está previsto comprar una
motocicleta para la policía local y pagarla a plazos. Tal y como yo predije de forma
jocosa el año pasado que podía ocurrir. Es decir, la participación al mérito del gobierno
en estas inversiones que se van a producir el año que viene es prácticamente nulo, a
nuestro modo de ver, y se debe principalmente a la inercia de la gran expansión
urbanística que viene sufriendo el municipio y al mantenimiento de la misma deuda
económica que tenemos actualmente. Respecto a la deuda económica, cabe decir que
está previsto que se sitúe en doce millones de euros, doce millones doscientos mil euros,
aproximadamente, que es prácticamente lo mismo que hay ahora, entre otras cosas, por
lo que antes comentaba y es que nuestra capacidad de endeudamiento está agotada.
Como dato curioso, comentaré que solamente en intereses estamos pagando
cuatrocientos treinta mil euros anuales que, lógicamente, salen del presupuesto ordinario
y, por lo tanto, de los impuestos de los ciudadanos, y eso sin contar los setecientos mil
euros de amortizaciones de capital. Como ejemplo, diré que cuatrocientos treinta mil
euros anuales que pagamos de intereses equivalen a aproximadamente al veinte por
ciento de lo que destina el Ayuntamiento a gastos de personal o al diez por ciento de lo
que se destina al propio mantenimiento de equipamientos municipales. Debido a esto, la
proporción en la que aumentan los ingresos en concepto de impuestos y tasas es
superior a la proporción en que aumenta el dinero destinado a ofrecer servicios a los
ciudadanos, con lo cual, el servicio que damos cada vez es menor y de peor calidad.
Nosotros creemos que una vez ya se ha alcanzado el techo de posible deuda, y dada la
precaria situación económica que sufrimos en este momento, ahora entraremos en la
dinámica de ofrecer cada vez peor servicio al ciudadano y peores condiciones incluso de
trabajo a nuestros funcionarios y empleados.
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Acte seguit, pren la paraula el regidor del grup municipal EV, senyor FERRAN
GONTÁN i manifesta: em deixeu poc marge i, a més, això és un rotllo! Estem parlant
de números “a viva voz” i el personal d’aquí és complicat d’entendre-ho. No m’estranya
que no tinguin diners per fer un projecte per demostrar que aquest és el model bàsic
d’escombraries, ens endeutem per pagar el que estem endeutats. Si anem fent la bola
cada vegada més grossa. Per no dir res del transport públic, que ja ho ha dit l’Andreu,
això de subvencionar a Granollers quan aquí no en tenim de transport públic ni mai hi
ha hagut intenció de fer-ne. Déu ni do! Però a mi, dues coses m’han sobtat: una ja ha
sortit aquí que és aquest vint per cent que es pretén incrementar als grups municipals, jo
no sé si és arrel de la proposta que es va presentar en aquest Ple i que reiteradament
anem dient els partits de l’oposició de redistribuir més equitativament les aportacions
als grups municipals i als regidors, però, en tot cas, a mi em queda una pregunta: aquest
increment del vint per cent que és global, com anirà repartit? Com ara o farem un
repartiment més equitatiu segons marca la Llei? I l’altre és: l’àrea d’Hisenda s’ha
incrementat al voltant d’un vint o vint-i-un per cent aproximadament, és la que paga tota
la despesa corrent. Jo, des de que estic en aquest Ajuntament, fa gairebé un any i mig,
insisteixo, si no cada Ple és cada dos Plens, en què s’ha mirar de reduir la despesa
generada pel municipi, jo encara no he vist aparèixer ni l’ecoauditoria ni aplicar
l’Agenda 21 local. Aquí ningú es planteja com es pot reduir. Tenim una il·luminació
nefasta que il·lumina tot arreu, menys on ha d’il·luminar. Gastem una barbaritat en
telèfon, i ni tant sols fem una centraleta automàtica que desviï les trucades que es fan a
mòbils. Què es pretén? Igual treuen els calers que els hi fan falta per salvar els mobles.
A continuació, pren la paraula el regidor del grup municipal PP, senyor JOSEP BADIA
i manifesta: m’agradaria que els Pressupostos fossin participatius amb associacions.
També hem vist que hi ha una partida de dos mil sis-cents euros a l’àrea de Benestar
Social destinada a la dona, em sembla correcte i també volia demanar la creació d’una
regidoria que tracti sobre la dona. Després, veig que a senyalització viària hi ha trenta
mil euros i de manteniment de senyalització, vint-i-cinc mil euros, costa el mateix la
senyalització que el manteniment. Hi ha despeses diverses de la policia, quines són?
Aquest any no hi ha una aportació econòmica a l’empresa Dinamització Econòmica, SL,
per què? També hi ha retribucions bàsiques de personal laboral que s’incrementa
gairebé el doble , a on? passem de vint-i-dos mil cinc-cents vuitanta quatre de l’any
passat a quaranta-tres mil. Beques de menjador escolar, molt poc, l’any passat estàvem a
vuit mil dos-cents setanta-cinc i puja vint-i-un mil set-cents vint-i-quatre, ens alegrem.
Programa de solidaritat i incorporació, s’ha reduït, per què? Una residència de les
Franqueses del Vallès per a la gent gran, l’Ajuntament subvenciona a una fundació
privada tres-cents mil euros. Després, aquí hi ha un tema de mobiliari d’estris
municipals, és una nova partida, vint-i-quatre mil euros, què és? Després, hi ha
interessos, préstecs i entitats financeres per a l’any 2004, dos-cents seixanta-dos mil
euros i aquest any, quatre-cents dos mil, una mala gestió, gairebé el doble. I això és tot.
Després, hi ha estudis i treballs tècnics, cent trenta-dos mil euros, s’hauria de buscar la
fórmula d’estudis que faci la Diputació i Generalitat. El ràtio del deute d’aquest
Ajuntament està un cent sis per cent, estem al límit.

Ple 16 12 04 – pàg. 35

Acte seguit, pren la paraula la regidora de l’ÀREA D’HISENDA, senyora NÚRIA
CLAVERIA i manifesta: tal i com els hi vaig dir l’any passat, torno a repetir aquest any,
em sap greu fer-me una mica pesada o reiterativa, però jo diria a tots els regidors que
haurien de tenir una mica més de confiança i de tranquil·litat. Hem passat tot aquest any,
s’han anat cobrint els objectius i estem arribant al final de l’exercici sense tots aquells
drames que pronosticaven al principi de l’exercici. Aquest any que ve passarà
segurament exactament el mateix i segurament amb un millor resultat. Efectivament,
aquest proper any per poder acomplir les inversions que estan projectades i que l’equip
de govern va decidir que havia de tirar endavant, s’haurà de demanar un préstec però és
un préstec que serà pràcticament l’equivalent a l’amortització que es faci de préstecs
anteriors. Això junt amb altres ajustos que ara potser no cal esmentar perquè hi ha molta
documentació a mirar, ens situaria en aquest percentatge d’endeutament que a vostès els
hi preocupa tant i que sempre ens diuen que estem per sobre del límit necessari i que ja
mateix hem d’anar a demanar el permís perquè sinó no ens podrem endeutar, doncs, ens
situarà aproximadament sobre el cent tres per cent. Per tant, encara no hi arribarem,
estarem una mica per sota del que estem en aquests moments. M’agradaria
tranquil·litzar-los, en el sentit de què a l’igual que l’any passat i altres exercicis
anteriors, aquests Pressupostos es fan d’una forma molt prudent, tant des del punt de
vista de despesa com des del punt de vista d’ingressos. Les despeses estan valorades i
qualificades, moltes d’elles, una mica per sobre del que segurament serà la realitat i els
ingressos, per sota. Per tant, això ens dóna una mica de tranquil·litat per poder tirar
endavant el Pressupost. Jo no crec que m’hagi de repetir gaire més, únicament els hi
torno a dir el que ja he dit moltíssimes vegades, si volen comentar alguna interioritat del
Pressupost, algun detall, alguna partida, jo, evidentment, no porto totes les dades aquí al
damunt, però per suposat tant a l’àrea d’Intervenció com jo mateixa, estem a la seva
disposició per comentar-ho. I únicament els hi demanaria que tinguessin una miqueta
més de fe i de tranquil·litat amb l’equip de govern.
Tot seguit, el regidor senyor PALOMINO manifesta: abans de res, volia dir que amb la
senyora Núria Claveria i amb l’interventor vam tenir dues trobades on mentre s’estava
elaborant el Pressupost, ens anaven explicant una mica per on anava el tema. Això és
d’agrair, penso que forma part de la normalitat, però nosaltres, malauradament, no
podem votar a favor d’aquest Pressupost, tot i que se’ns hagin explicat una mica les
coses i podem estar assabentats d’això. És veritat això que ella ha comentat que d’un
temps ençà no hi ha massa problema perquè t’ensenyin els números, les coses com
siguin, les coses estan aquí. Però també haig de dir que nosaltres tenim tranquil·litat
però no ens demani confiança. Vostès saben fer els números, el senyor interventor sap
fer els números per no passar-se del cent i pico per cent, encara que potser poden haverhi alguns deutes vius que algun potser resoldrà d’una manera o una altra, però nosaltres
creiem que, efectivament, aquest Ajuntament ha excedit el límit del seu endeutament.
Però és més, em sembla que seria molt interessant que el propi Ajuntament, no ja
perquè ho digui la Llei de què sobrepassi o no, fes un pla d’ajust a llarg termini on es
pogués veure cap a on podem anar, precisament per la tranquil·litat i la confiança que
després podríem veure en vostès. Jo crec que un pla de sanejament és estrictament
necessari, nosaltres ho farem el dia que governem en primera instància perquè, entre
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d’altres coses, això no es pot allargar excessivament. Sabem que hi ha una manca de
serveis, abans estàvem comentant el capítol 1, que és on surten totes les persones que
treballen a l’Ajuntament, però no és que treballin a l’Ajuntament sinó que treballen a
l’Ajuntament per donar un servei al ciutadà i, amb aquest Pressupost, no m’ho negaran,
no hi ha cap contractació més. Quan, per exemple, es crema una fàbrica, resulta que no
tenia permís i això és perquè no s’ha pogut inspeccionar les coses com calien. O que no
hi ha una inspecció de les obres que es fan al municipi perquè les coses no es
desmadrin, saben que si no s’està a sobre, les coses es desmadren. Jo sé com van els
serveis tècnics d’aquest Ajuntament. I com segurament, necessitats socials que hi ha
dels que menys criden i que segurament calen, i ja sabem que sempre es necessiten més
serveis. Però el que sí que és evident, i són matemàtiques, és que aquest Ajuntament
amb quinze mil habitants tindrà el Pressupost de quan tenia deu mil habitants.
Acte seguit, el regidor senyor MONTAÑÉS diu: aquests són els Pressupostos de qui dia
passa any empeny. Nosaltres no és que confiem o desconfiem, ni que sigui un drama
ara, en tot cas, el drama serà d’aquí a dos anys, quan ens agafin les presses per fer
moltes coses perquè hi ha eleccions i estiguem realment endeutats. Quant territori ens
haurem de vendre en aquell moment? Quina serà l’acció que haurem de fer per poder
fer tantes coses per poder guanyar les eleccions? Aquest és el problema. Quant territori
ens haurem de vendre? Perquè, clar, nosaltres podíem tenir més o menys confiança però
també tindríem més confiança si es veiés algun detall que anés en la tendència d’eixugar
el dèficit, l’endeutament, però és que tampoc es veu. I tampoc ens preocupa si passem
del cent cinc o del cent deu, perquè aleshores ens faria gràcia perquè hauríeu de
demanar permís i aquestes coses i potser arribaríem a aquella auditoria famosa, de la
que avui no n’hem de parlar. Però el que ens preocupa és el deute en si, és igual que
sigui el cent quatre, que el cent quatre i mig, que el cent cinc i mig, ens preocupa el
deute en si. I que algun dia hem de començar a baixar-lo. En el primer pressupost que
està present aquest deute, no apareix cap mesura per rebaixar-lo. Això preocupa,
aleshores podem tenir molta confiança i molta fe, però, clar, de moment, els senyals que
ens arriben no són per això, de moment.
El regidor senyor GRAU exposa: esto es muy poco tiempo para hablar de tanta cosa.
Señora Núria, los que vaticinamos el drama, como dice usted, no es que sea un drama es
que simplemente es una situación que entendemos que es muy delicada. Y no es que no
haya habido para tanto, es que precisamente se ha ido produciendo todo aquello que año
tras año hemos ido vaticinando, porque hace cinco años cuando yo entré en este
Ayuntamiento como regidor por primera vez, el nivel de endeudamiento estaba
muchísimo más abajo. Y en aquel momento dijimos que si seguía la tendencia,
llegaríamos a donde estamos hoy. El drama del endeudamiento prácticamente se ha
acabado porque es que ya no nos podemos endeudar más, no porque hayamos quitado la
deuda sino porque ya hemos tocado techo y no podemos ir más arriba en cuanto a ese
endeudamiento. El drama que quizá comienza ahora será la carencia de los servicios que
tenemos que prestar al ciudadano precisamente por ese motivo. Ahora empezará tal vez
otro drama que los ciudadanos podrán sufrir directamente más en sus carnes. Hasta
ahora, parece que la deuda la debe el Ayuntamiento, no la debe nadie más, no es cierto,
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la deuda la deben todos los ciudadanos de les Franqueses, reparta usted los dos mil
millones de pesetas de deuda que hay entre los más o menos quince mil habitantes que
hay en les Franqueses y eso es lo que cada persona debe. Y ahora es cuando las
repercusiones de aquí en adelante se irán notando. No he visto en el Presupuesto, y no
creo que sea porque se me haya pasado por alto, ninguna partida presupuestaria para
realizar ninguna auditoria económica. Repito: a nuestro modo de ver, es la única
fórmula que nos puede sacar de esto es hacer un diagnóstico claro y fidedigno y buscar
las soluciones adecuadas, porque esta deuda se tiene que rebajar de algún modo. No
podemos estar permanentemente en la cuerda floja, porque sino ocurrirá lo que ya está
ocurriendo: se está ingresando más en concepto de impuestos pero no repercuten en la
misma proporción en el servicio que le damos a los ciudadanos. Lo que a mi modo de
ver ya no tiene nombre es que viviendo esta situación, se aumente la partida
presupuestaria de los grupos políticos. Esto es anti-ético, es horroroso, de verdad.
Muchísimo menos ético fue en su momento cuando en el primer Pleno que se hizo en
esta legislatura se aumentó un sesenta y seis por ciento las dietas de los regidores. Eso
es para que a todos, y me voy a incluir yo como parte del Pleno, se nos tendría que caer
la cara de vergüenza respecto a los ciudadanos de este municipio. Y creo que a todos,
pero, sobretodo, que cada cual coja la parte que le corresponde, a quienes gobiernan.
Tot seguit, el regidor senyor GONTÁN diu: veig que no m’ha contestat la pregunta,
dedueixo que el repartiment tornarà a ser com el d’ara. Jo ja ho anuncio, no sé si podem
renunciar a aquest vint per cent... Podem renunciar a cobrar-lo? Doncs ja li anuncio que
estem estudiant la possibilitat de renunciar a això perquè ens sembla indigne. Ja sé que
així Convergència tindrà més diners per a la campanya electoral i tot això, però com no
entenem a que ve ara l’augment de la partida pressupostària...
Intervé la regidora senyora CLAVERIA i manifesta: deixem-ho tal com està.
El regidor senyor GONTÁN continua dient: collonut. Ara bé, el que sí m’agrada és que
hi ha un compromís que s’ha complert. Farà qüestió d’un any, jo li vaig preguntar a
l’Alcalde en aquest Ple com tindria l’endeutament quan acabéssim la legislatura i em va
dir “igual que ara”. Senyor Alcalde, ho ha complert. Mantenim l’endeutament, gràcies,
de veritat, això com a mínim ho compleix. Això sí, tenim reducció de servei. Cada
vegada tenim menys serveis i, ara, per poder fer les escombraries, un quinze per cent
més i encara tindrem un dèficit de vint milions de pessetes. A mi ja em va bé que anem
tirant així, el problema és quan haguem de netejar tot aquest dèficit, veurem d’on
sortiran els diners.
La regidora senyora CLAVERIA manifesta: lamento moltíssim que s’hagin disgustat
tant amb aquest increment, amb aquest acte de bona voluntat de l’equip de govern, que
només ha fet que reflectir la sol·licitud de molts de vostès en el sentit....
El regidor senyor GONTÁN replica: no.
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La regidora senyora CLAVERIA continua dient: perdona, he dit de molts de vostès, no
he dit que fossis tu. Puntualitzem, si us plau. Si em permeten acabar de parlar... No hi ha
cap inconvenient, no hi ha cap problema, no s’aplicarà aquest increment i ja està. Serà
superàvit per l’Ajuntament.
El regidor senyor GRAU manifesta: quan diu “de molts de vostès”, a mi m’agradaria
que donessis noms.
La regidora senyora CLAVERIA diu: no tinc perquè.
El regidor senyor GRAU replica: no, jo sí que en tinc perquè jo em puc sentir al·ludit
quan jo tinc res a veure amb això. Precisament, jo aquí ja he tingut intervencions al
respecte.
La regidora senyora CLAVERIA contrareplica: sí, senyor, doncs, ja està.
El Senyor ALCALDE manifesta: Grau, si està parlant la regidora, no l’interrompi.
El regidor senyor GRAU replica: no l’interrompo, si estic parlant...
El Senyor ALCALDE contrareplica: si l’interromps, hauré de tancar el debat. Grau, no
pots intervenir. O us modereu o no hi ha debat. Cadascú parla quan li toca.
La regidora senyora CLAVERIA diu: miri, perdoni, al “refranero español” diu que
“quien se pica, ajos come”. M’entén? Jo no li he volgut acusar a vostè de res,
simplement he dit que alguns de vostès ens han sol·licitat reiterades vegades que els
grups polítics havien de tenir més ingressos i això ha estat el recull que hem fet
nosaltres i l’aplicació que n’hem volgut fer. Però torno a dir, repeteixo i insisteixo: no hi
ha cap problema, no s’aplica i ja està. Millor per a l’Ajuntament. S’ha acabat.
El regidor senyor GRAU diu: per al·lusions, és que estic al·ludit.
El Senyor ALCALDE manifesta: deixa-la acabar, si us plau.
El regidor senyor GRAU diu: pensava que ja havia acabat.
La regidora senyora CLAVERIA manifesta: bé, volia tornar a insistir en el que ja hem
comentat abans amb el tema de les inversions. Efectivament, senyor Gontán, quan l’any
passat vostè va demanar al nostre Alcalde on estaríem l’any que ve en quant a
inversions, bé,
Intervé el regidor senyor GONTÁN dient: a final de legislatura.
La regidora senyora CLAVERIA continua manifesta: bé, a final de legislatura, li va dir
que estaríem igual. Em sembla recordar que jo li vaig dir que al final d’aquest any,
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estaríem igual i, efectivament, estem igual. I segurament l’any que ve estarem igual. Hi
haurà algun punt d’inflexió quan no s’hagin de fer coses, però mentre aquest municipi
necessiti fer coses, aquest equip de govern continuarà apostant per invertir en aquest
municipi i això és el que estem fent fins ara i farem.
El regidor senyor GRAU diu: és que estic al·ludit.
El Senyor ALCALDE manifesta: no, perdoni, deixi’m que li contesti, senyor Grau. No
hi ha hagut cap esment ni cap a la seva persona ni cap al seu grup perquè vostè tingui
cap al·lusió. Per tant, no s’ha fet cap al·lusió personal. El debat és el que és i han de
concentrar les seves intervencions en el seu debat, i no després. Senyor Grau, quan surti,
faci totes les intervencions que vulgui. No pateixi, en la seva intervenció ha quedat
suficientment reflectit la seva idea o la seva defensa.
El regidor senyor GRAU diu: ho preguntaré, si m’ho permet, en el proper Ple ordinari.
El Senyor ALCALDE manifesta: així m’agrada. Només esmentar que el Pressupost,
sens dubte, és una distribució dels ingressos i de les aportacions que rep l’Ajuntament.
Hi ha les inversions que l’equip de govern té previstes per a l’any que ve i, per tant, la
planificació d’inversions està clara i definida. A partir d’aquí, jo crec que és un
Pressupost que resol les mancances o les noves necessitats de serveis que s’han creat.
Aquest municipi ha fet i fa un esforç de serveis de qualitat. I això ho reconeixen tots els
ciutadans i ciutadanes de les Franqueses que tenen un municipi de qualitat i amb serveis
de primer nivell i que molts municipis d’aquest nivell de població no tenen i, per tant,
em penso que és un esforç molt important el mantenir aquesta inversió i aquests serveis.
El municipi de les Franqueses creix, millora i, sens dubte, pot mantenir uns nivells
d’inversió i servei de moltíssima qualitat. Per tant, podem estar contents de viure a les
Franqueses, no tots, i de gaudir d’aquests serveis que presta el municipi que cada dia
són de més qualitat.
Finalitzades les intervencions, el Senyor ALCALDE dóna pas a la votació.
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per nou vots a favor dels regidors del
grup municipal CiU, set vots en contra dels regidors dels grups municipals PSC-PM,
ERC, GIPF i EV, una abstenció del regidor del grup municipal PP, i per tant, amb el
quòrum legal.

13.- ASSABENTAR RENÚNCIA REGIDOR.- El senyor SECRETARI llegeix la part
dispositiva de la següent proposta:
VIST l’escrit presentat al registre general de l’Ajuntament en data 1 de desembre, amb
el núm. 2004/11360, pel qual el senyor RAMON COMA DOSRIUS presenta la seva
renúncia al càrrec de regidor d’aquesta Corporació amb efectes del dia 16 de desembre
actual.
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VIST l’article 182 de la Llei orgànica de règim electoral general, es proposa al Ple de
l’Ajuntament l’adopció dels següents,
ACORDS :
Primer.- RESTAR ASSABENTAT de la renúncia al càrrec de regidor de l’Ajuntament
de les FRANQUESES DEL VALLÈS del senyor RAMON COMA DOSRIUS, que va
prendre possessió del seu càrrec en la sessió constitutiva del dia 4 de juliol de 2003, a
l’haver resultat regidor electa en la circumscripció electoral d’aquest municipi en la
candidatura presentada per FEDERACIÓ CONVERGÈNCIA I UNIÓ (CIU) a les
eleccions del dia 25 de maig de 2003.
Segon.- SOL·LICITAR de la Junta Electoral Central l’expedició de la credencial al
candidat/a a qui correspongui l’esmentada substitució per ordre de col·locació a la
llista electoral.
Tercer.- TRASLLADAR aquest acord a la persona interessada, a la Junta Electoral
Central, a les diferents àrees municipals i als altres organismes, institucions i entitats a
qui pogués afectar aquest acord.
La PRESIDÈNCIA obre el torn d’intervencions.
Pren la paraula el regidor de l’ÀREA DE CULTURA I EDUCACIÓ, senyor RAMON
COMA i manifesta: jo no sé si tindré prou amb tres minuts, espero que amb el vostre
beneplàcit em deixeu una estona més. Em permetran que digui unes paraules amb motiu
de la meva renúncia que ha estat per motius personals, bàsicament de criteri personal.
Els meus companys de l’equip de govern els coneixen perfectament i crec que no ve al
cas exposar-los aquí, però abans d’acomiadar-me sí que voldria fer una mica de
memòria del que ha estat la meva tasca durant aquests cinc anys i mig com a regidor de
Cultura i Educació de les Franqueses. De totes maneres, abans, perquè quedés ben clar,
vull deixar ben clar davant els meus companys de l’equip de govern que aquest ha estat
el meu equip de govern i aquest és el meu equip de govern. I això ho vull deixar clar
davant de tothom i perquè ningú davant de qualsevol escrit interpretatiu per part de
terceres persones pugui fer algun comentari o malinterpretar les meves paraules o
paraules meves, de vegades, tretes fora de context. En relació a la tasca que s’ha
desenvolupat durant aquests darrers cinc anys i mig, penso que quan un renuncia potser
és el moment de poder fer una valoració de quan un va arribar i quan un se’n va. Amb
tota la humiltat del món, jo crec que hi ha un abans i un després en relació a totes les
àrees de l’Ajuntament i, ara, concretament, doncs amb la que jo hi he tingut la
responsabilitat de portar endavant, concretament, la de Cultura i Educació. Durant
aquests cinc anys, jo sempre he intentat aportar idees a l’equip de govern, des d’idees, a
vegades, potser complexes o que volien ser innovadores, per exemple, estic molt
orgullós d’haver proposat en el seu moment que es fes un catàleg d’arbres protegits i
que es fes un llibre d’això. Jo crec que en això, el nostre municipi ha estat innovador i
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reconegut. He intentat aportar d’altres idees més complexes, com el fet que a les
Franqueses tinguéssim molta més formació, evidentment, havíem d’arreglar tot el que
era l’oferta escolar, ordenar dins el territori el que eren els serveis educatius, sobretot les
escoles, jo crec que amb l’ampliació del Joan Camps, amb la nova escola Guerau de
Liost, amb el nou institut i amb d’altres serveis de nova formació pels quals hem
apostat, el Centre Tècnic del Vallès, etc., hem fet un canvi interessant. I com deia, he
intentat aportar idees des de més complexes o més difícils d’aconseguir a d’altres de
més senzilles i que potser a algun li poden fer riure, però, a vegades, penso que darrera
d’aquestes petites coses, hi ha un sentit. Per exemple, voldria comentar el fet de pintar
les casernes de colors diferents, això que és tant senzill i simple, crec que unes casernes
que havien estat simplement un lloc de materials militars i que, avui, majoritàriament,
són llocs on es presten serveis a les Franqueses, i molts de formació, em sembla que
simbòlicament també té una significació. Evidentment, estic molt orgullós de tota una
sèrie de serveis que s’han pogut crear, bàsicament serveis educatius i, concretament, les
dues escoles bressol. Jo crec que, en aquests moments, la nostra oferta és molt digna, jo
diria que de les millors de la comarca, si més no, les capdavanteres. I estic orgullós
perquè, a més, anem de cara a la tercera escola bressol. Avui ha sortit aquí un punt de
l’ordre del dia i, per tant, jo me’n vaig content perquè aquest que era un dels objectius
d’aquesta legislatura, sé que està plenament encarrilat i, per tant, d’aquí a poc temps,
d’aquí a pocs anys, tindrem la tercera escola bressol a les Franqueses. També estic
content d’altres iniciatives, com han estat les Aules Internet o tota la defensa que hem
intentat fer del patrimoni arqueològic, arquitectònic, etc., des d’ampliar el catàleg de
protecció fins a editar llibres per divulgar tota aquesta cultura i coneixement sobre el
nostre municipi. Penso que també hem fet coses interessants a nivell de divulgació pel
que fa a l’educació amb la revista de les Franqueses Espai Educatiu o amb la nostra
biblioteca a través de la revista El Mirador, etc. Em sembla que podria dir forces coses i
ho dic perquè, torno a repetir, amb tota la humiltat, però també amb l’orgull de que he
estat implicat directament, penso que tinc el dret a citar-ho. Penso també que a nivell
cultural, està clar que hi ha una xarxa important d’equipaments en el nostre municipi i
que estem oferint una sèrie de serveis a nivell cultural molt importants pel nombre
d’habitants que som, i que amb el temps, s’incrementarà i millorarà. D’uns anys cap
aquí, tenim permanentment una programació estable a nivell de cultura, penso que això
és molt important per un municipi i diu molt d’un municipi a nivell cultural. Després,
també voldria fer una mica de referència a aspectes de Llerona. Dilluns passat vaig
renunciar lògicament al càrrec de President del Consell del Poble de Llerona, penso que
també he tingut una implicació, almenys ho he intentat des de sempre, amb tot el que va
ser la creació dels Consells del Poble, jo crec en la participació ciutadana. Tot és
millorable, però penso que han estat passos endavant importants. A més, han estat unes
experiències que han pogut servir per altres llocs i per altres innovacions que s’hagin
pogut fer en el camp de la participació ciutadana. I, d’altra banda, també estic content
dels canvis que s’han produït, malgrat que hi ha hagut moments de molta tensió pel que
fa a Llerona, la realitat és que avui en dia el Pla de Llerona és, segons la meva opinió,
pràcticament la única i darrera zona de tot el que és la vall del Congost que està
realment protegida i destinada amb seguretat a l’agricultura. A vegades, parlem molt de
que s’ha ocupat, realment hi ha una ocupació del Pla de Llerona d’una zona industrial
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important, però això és una cosa que ve de molts anys enrera. I també voldria, perquè
n’estic content i també és una cosa que per mi simbòlicament té molt significat, poderme acomiadar amb el fet que la DELSA que era una empresa que ens tenia amenaçats a
tots, no només a la gent de Llerona sinó a la gent del municipi, és una empresa que en
aquests moments està desmantellada. Segurament potser encara en queden restes i
s’haurà de veure a nivell de contaminació del sòl, etc., però, evidentment, ara ja no és
un perill com ho era per a la nostra població. I en el bosc que hi ha al davant de DELSA
que, dissortadament, havia anat desapareixent i pràcticament en quedava només la
meitat, perquè tots els arbres que hi havia al davant van anar morint secs, pràcticament
cremats pels efectes del clor, doncs, precisament, aquest darrer mes s’hi ha plantat més
de dues-centes alzines. I penso que això és una cosa que simbòlicament també té el seu
relleu. I per a mi, personalment, és important. No voldria dir res més, simplement donar
les gràcies a tots els treballadors i treballadores de l’Ajuntament, amb els quals he pogut
compartir moltes estones i moltes tasques, evidentment, i de manera molt especial, als
del Patronat Municipal de Cultura. Penso que a l’Ajuntament de les Franqueses tenim
molts bons professionals. També voldria donar les gràcies a tots els regidors i regidores
de l’equip de govern, evidentment, i també a l’oposició per la seva tasca d’oposició
constructiva, per la seva aportació d’idees i la voluntat de tirar endavant el nostre
municipi que penso que això és bo per a tothom. També a tota la gent de les Franqueses
que, en el seu moment, ens han fet confiança o també ens han fet crítica. També a la
gent de Llerona perquè penso que reiteradament han confiat en nosaltres, i penso que
també bastant en mi i, per tant, els hi he d’agrair aquesta confiança que m’han demostrat
en molts anys. I, sobretot, evidentment, donar les gràcies per tots aquests anys que han
hagut de patir la meva família, sobretot, la meva dona i els meus fills. Jo vaig entrar
lliure i independent a la política per treballar pel meu poble, per treballar pel municipi
de les Franqueses i, avui, puc dir que me’n vaig lliure i independent, esperant haver fet
la meva aportació. Moltes gràcies.
Tot seguit, pren la paraula el regidor del grup municipal PSC-PM, senyor JOSÉ
ANTONIO PALOMINO i manifesta: com que això no cal aprovar-ho, no és un punt
polític i com a tal, les paraules que puc expressar, les vull fer des d’una perspectiva
personal. Vaig conèixer al Ramon Coma aquí al costat, quan ell feia de mestre, i donava
classes al meu fill Pau que ara té vint-i-quatre anys. Vam tenir oportunitat després d’un
viatge que jo vaig fer, ell em va comentar la possibilitat de fer una cosa que ara es fa
molt i que en aquell moment era realment novedós, era que algú que no fos de l’àmbit
docent anés a explicar la seva història, i jo vaig anar a explicar la meva història. Després
d’allò ens hem anat saludant i jo li he anat seguint pels seus escrits, perquè és un home
que s’ha prodigat a la premsa comarcal i la veritat és que sempre he llegit el que ha
sortit escrit per part d’ell. Això és una intimitat que manifesto aquí avui, el dia que se’n
va i que, com deia abans, estic parlant des d’una perspectiva estrictament personal.
Després, “los abatares” ens han portat a estar a l’Ajuntament plegats i vull explicar una
anècdota: jo vaig trobar al Ramon Coma, després de molt temps, molt crispat abans de
les eleccions. Hi havia una situació molt difícil, la veritat és que a mi allò em va fer
reflexionar i vaig pensar que una de les coses que havíem de fer si arribàvem a
l’Ajuntament era col·laborar a apaivagar això. Jo crec que avui el Ramon Coma se’n va
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però ho fa d’un Ajuntament on aquella crispació ja no existeix, on som capaços de
discutir les coses, on encara com avui, per exemple, hem pogut veure que sembla que
hi ha ganes d’entrar amb la crispació. Però tant des d’una perspectiva política com
personal, això no ens porta enlloc. Jo crec que avui el Ramon Coma quan se’n va,
doncs, penso que se’n va d’un Ajuntament on és més còmode treballar. I això crec que
ho hem aconseguit una mica entre tots. I després d’aquella crispació que jo vaig notar
amb ell, i ell sap que jo no vaig entrar al tema, i vaig pensar ja passarà el temps, ja ens
coneixerem, doncs, avui el Ramon Coma se’n va i simplement ens continuarem
saludant, com ens vam començar a saludar a partir de que el meu fill Pau anava a
l’escola i ell era el seu professor. Moltes gràcies i endavant.
A continuació, pren la paraula el regidor del grup municipal ERC, senyor ANDREU
MONTAÑÉS i exposa: jo estava una mica expectant pel tema de les motivacions,
sincerament. La motivació de criteri personal m’ha agradat, és interessant. Jo no entraré
al pla personal perquè les implicacions personals amb el Ramon són moltes i, per tant,
intentaré fer simplement un comentari a nivell més polític que personal. Penso que en
aquests anys el que sí és veritat és que s’ha aconseguit una estructura important a nivell
de cultura i, al igual que vaig destacar al Patronat amb la renúncia com a President del
Patronat de Cultura, penso que hi ha coses que s’han fet que són interessants, sobretot
aquesta dedicació per recuperar la història i el patrimoni del municipi. Penso que ha
estat una qüestió molt interessant. No em vull allargar però, de totes maneres, ja t’ho
vaig dir, jo em quedo amb l’últim any, els altres van ser massa difícils. Em quedo amb
l’últim any perquè malgrat que s’ha continuat fent la mateixa política, s’ha pogut parlar.
No està renyit el no parlar amb les idees i amb fer una política determinada. S’ha
continuat igual i s’ha pogut parlar, és per això que em quedo amb l’últim any. I ves per
on, ens podem trobar, almenys la gent d’Esquerra amb aquell idea de que, ostres, que
plegui el Ramon i, ara, ostres, quina llàstima que se’n va el Ramon. La cosa va així.
També és veritat que quan un deixa el càrrec, i tots sabem que les famílies ho passen
malament i tenen històries, també es guanya en qualitat de vida, l’únic que espero és
que aprofitis aquesta oportunitat i que almenys aquesta qualitat de vida la sàpigues
aprofitar al màxim.
Acte seguit, pren la paraula el regidor del grup municipal GIPF, senyor JOSÉ
JOAQUIN GRAU i exposa: bé, Ramon, jo suposo que avui, el dia que plegues com a
regidor, és més important que el dia que fas la pressa de possessió. Jo només et vull
desitjar molta sort i vull reconèixer la teva dedicació, els que estem aquí a l’Ajuntament
sabem que aquests càrrecs impliquen molta, i suposo que dintre del govern, encara més.
Agrair-t’ho, si em permeten, en nom de tot el municipi. Res més.
Pren la paraula el regidor del grup municipal EV, senyor FERRÁN GONTAN i diu: jo
al Ramon no el vaig conèixer tant poèticament com la resta sinó que jo el vaig enmig
d’una moguda, en la qual ell se’m va tirar gairebé a la jugular i no entenc ben bé perquè,
però amb el temps es va veure. Res, després t’ho explicaré. En fi, jo crec que amb el
temps s’han adonat que no era la nostra postura, i la meva personal no era atacar a ningú
a títol individual sinó a una manera de fer la política i jo crec que, al final, ho ha entès.
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D’això me n’alegro. Ara, això sí, te’n vas amb un deute: aconseguir que la masia de Can
Calet formi part del patrimoni.
El Senyor ALCALDE manifesta: com a Alcalde, com a persona i com a amic del
Ramon, sí que m’agradaria deixar el testimoniatge d’aquest moment, l’agraïment i la
profunditat del rol del Ramon que l’ha explicat però que, sens dubte, em penso que és
més important del que ha explicat. Ha estat molt intens, la seva col·laboració és des de
fa molt més temps que aquests cinc anys i, per tant, els resultats d’aquest esperit que
hem pogut portar a terme i que en gran mesura, ell ha fet una gran aportació, han estat
molt importants i destacables per al municipi. La col·laboració és més enllà dels cinc
anys i mig, portem molt temps treballant junts i penso que, al final, s’ha aconseguit fer
unes aportacions al municipi molt interessants. Com a servidor públic i com a regidor,
em penso que és d’agrair com a Alcalde i com a responsable de la institució. A més, em
penso que la petjada en aquest municipi i en aquesta institució és molt important i
durarà molt de temps. Conceptes que hagi aportat de nou, tant amb aquests caires com
també amb el de participació en els Consells del Poble i d’altres qüestions, a veure, la
llista seria molt llarga, em penso que són molt importants. I, sens dubte, moltes vegades
em penso que el més important que ens podem endur és que el temps ens traurà o ens
donarà la raó d’aquestes coses. La llista del que el Ramon ha fet i tot el que ha aportat
en els últims anys, em penso que per més anys que passin, s’agrairà o es tindrà el
reconeixement per part de la ciutadania d’aquestes aportacions fetes que han estat molt
intenses i d’un canvi radical en el concepte de municipi de servei. Per tant, crec que en
nom del Consistori i en nom del municipi, li he d’agrair tot aquest treball que ha estat
molt satisfactori, penso que tots hem estat molt a gust al seu costat. Crec que ha fet
aportacions molt importants. La família se’n ressenteix, la persona se’n ressenteix, però
jo penso que el més important és que, després, amb el temps, es pot mirar enrera i veure
el que s’ha aconseguit i el que realment ha quedat. El resultat per al municipi és
realment impressionant i això està molt i molt bé. El que puc dir en aquests moments, a
part d’agrair-ho, demanar que en la mesura que un pugui, segueixi treballant per al
municipi i per al bé comú. Em penso que la seva vàlua és molt interessant. I allò
d’aquell nivell privat però que no puc deixar passar el moment per agrair-ho és que en
els moments de més dificultat que el Ramon em salvés la vida, aquest és el meu
agraïment més profund. Moltes gràcies, Ramon.
No es produeix cap més intervenció en aquest apartat.

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.

