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ACTA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

Identificació de la sessió:
Caràcter: Ordinari
Data: 31 de març de 2005
Horari: de 20,30 a 22,45 hores
Lloc: Sala d’actes de la casa consistorial
Hi assisteixen:
FRANCESC TORNÉ VENTURA, alcalde
JOSEP Ma. DIA GRAU, 1r. tinent d’alcalde
FERRAN JIMÉNEZ MUÑOZ, 2n. tinent d’alcalde
FRANCESC COLOMÉ TENAS, 3r. tinent d’alcalde
JOSÉ RAMÍREZ ALAYA, 4t. tinent d’alcalde
JOAQUIM MENDEZ ORTIZ, 5è. tinent d’alcalde
NÚRIA CLAVERIA SOLER, regidora
ROSA COLOMÉ SOLER, regidora
JOSEP BRU ALBIÑANA, regidor
MANUEL MARTÍNEZ BALLESTEROS, regidor
ESTEVE RIBALTA SÁNCHEZ, regidor
JOSÉ VEGA VILAR, regidor
TERESA BUIGUES POVEDA, regidora
JOSEP MARTÍNEZ CLAVELL, regidor
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 EV, senyor FERRAN GONTÁN i
manifesta: a l’acta del dia 27 de gener, pàgina 20, a la meva primera i segona
intervenció, jo diria que aquí va fallar la gravació. Per tant, demanaria tornar-ho a
escoltar i al proper Ple li transmeto. Pàgina 30 de la mateixa acta, primer paràgraf,
segona frase, la primera paraula on posa “... deu milions ...”, hauria de dir vuit milions,
segur que vaig dir això. Pàgina 56, primer paràgraf, última frase, diu “... i si està
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motivat, tindrà...” i hauria de dir “... tindrem...”. Pàgina 60, la meva última intervenció,
passa el mateix amb la gravació. I també passa el mateix a la pàgina 61, primer
paràgraf. Demanaria, si us plau, poder-ho escoltar i transcriure-ho.
No produint-se cap més intervenció, es procedeix, a l’aprovació i signatura de
l’esborrany de l’acta de la sessió anterior.
El senyor ALCALDE manifesta: abans de començar el Ple, i per acord de tots els grups
polítics, volem fer un record al company que ens va deixar, el Josep Palomino. Primer
de tot, fer un minut de silenci i, després, farem un petit recordatori.
Acte seguit, tots els assistents guarden un minut de silenci en record del senyor Josep
Palomino Aguilera, regidor del Consistori des de l’any 2003.
Tot seguit, el Senyor ALCALDE exposa: per fer aquest record institucional, primer
donaré la paraula als membres del Grup Municipal PSC-PM, per tal que expressin
aquest sentiment i, després, jo diré unes paraules.
Pren la paraula el regidor del grup municipal PSC-PM, senyor MANUEL MARTÍNEZ i
manifesta: me gustaría empezar diciendo que hoy es un día triste para todos nosotros
por la pérdida del compañero Josep Palomino. Un Josep Palomino que era una gran
persona, tanto a nivel personal como a nivel político. A nivel personal, todos los que
teníamos trato con él y lo conocíamos bastante bien, sólo podemos decir que era amigo
de sus amigos, era una persona honrada, trabajadora y sobretodo amante de la familia.
Una persona que nunca tenía un no por respuesta a cualquier petición de cualquier
compañero, de cualquier amigo que le pidiera cualquier cosa. Movía cielo y tierra para
poder resolverla. Era una persona súper dialogante y siempre buscaba cualquier
alternativa para poder solucionar los problemas. Como político, supongo que todos lo
conocemos porque empezó con nosotros esta legislatura y supongo que el talante que él
tenía ha calado en todos nosotros, era el talante de negociar, dialogar, nunca hablaba por
hablar, siempre se informaba de todo lo que tenía que decir y, sobretodo, tenía un
talante muy negociador. Era un parlamentario, un político hecho desde muy joven. Lo
único que le preocupaba era el bienestar de las personas, el bienestar del pueblo y en
esto se centraba para hacer su trabajo en este Ayuntamiento, procurar que todo lo que se
hiciera fuera para el bienestar del pueblo y la mejor calidad de vida de todos los
habitantes que vivimos en él. Por tanto, me gustaría el recuerdo eterno para él, como
persona y como político, con una sola frase: una persona honrada, trabajador y amigo de
sus amigos.
Tot seguit, el Senyor ALCALDE exposa: moltes gràcies. Com a Alcalde, em queda fer
un record institucional. Bàsicament, agrair l’esforç del Josep en aquest temps que ha
estat treballant per les Franqueses. Suposo que aquesta és una de les coses que són poc
agraïdes, l’esforç dedicat al bé comú. Fer de regidor o d’Alcalde és una feina gratificant,
però alhora dura. I, per tant, moltes vegades, aquest esforç no està suficientment agraït.
Em penso que el Josep, amb el que personalment hi tenia una certa relació, val la pena
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tenir-lo en compte, era una gran persona en aquest sentit i, sens dubte, el municipi, pel
temps que hi va estar, l’hi ha de fer aquest reconeixement. Malauradament, la salut i les
malalties no tenen aturador i ens sobten quan ens arriben d’aquesta manera inesperada.
A part d’això, que no hi podem fer res, és un tema del destí i d’altres ingredients que no
estan dintre del nostre abast, sí que hem de reconèixer aquest esforç, aquest treball,
aquest ser de persona i de cordialitat i que, sens dubte, el municipi i el Consistori ho ha
de reconèixer en un acte públic com és un Ple. I traslladar, en nom de l’Alcalde i el
Consistori, a la família i, sens dubte, al seu grup polític, aquest agraïment i aquest
condol en un moment com aquest que ens sobta i ens supera per inesperat. Suposo que
va estar treballant fins l’últim dia perquè va ser un procediment molt ràpid i inesperat,
però, sens dubte, aquest reconeixement és per aquest esforç i per aquest treball. Per tant,
l’Alcalde, en aquest cas, l’equip de govern i suposo que el Consistori, fem una proposta
consistent en atorgar a la seva família el reconeixement de la medalla d’honor que
normalment donem a certes personalitats i també en aquest cas tant excepcional. El
teníem aquí guardat, i potser no era el moment de donar-lo en aquells moments, però sí
de fer-ho arribar en reconeixement d’aquest esforç i, malauradament, d’aquesta situació
tant inesperada. Per això, si vostès no hi tenen res en contra, l’Ajuntament pren aquest
acord, una proposta de l’equip de govern però em penso que tots hi podem estar
completament d’acord. Si els hi sembla, traslladaríem aquest sentiment i aquest
reconeixement, perquè, sens dubte, és el més correcte en aquesta situació.
A continuació es passa a estudiar els següents temes que conformen l’ordre del dia:

2.- PRESA DE POSSESSIÓ DEL CÀRREC DE REGIDOR DELS SENYORS
JOSEP MARTÍNEZ CLAVELL I JOSÉ VEGA VILAR.- El senyor SECRETARI
procedeix a donar lectura del procediment pel qual es donarà possessió als senyors
JOSEP MARTÍNEZ CLAVELL com a regidor d’aquest Ajuntament en representació
del grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal (ERC) i
JOSEP VEGA VILAR com a regidor d’aquest Ajuntament en representació del grup
municipal Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE).
DE CONFORMITAT amb allò que disposa l’apartat 5, de l’article 75 de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, modificada en aquest punt per
l’article 4 de la Llei 9/1991, de 22 de març, el senyor JOSEP MARTÍNEZ
CLAVELL, en representació D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA –
ACORD MUNICIPAL i el senyor JOSEP VEGA VILAR, en representació del
PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE), han formulat
declaració sobre les causes de possible incompatibilitat, sobre els seus béns i sobre
qualsevol activitat que proporcioni o pugui proporcionar ingressos econòmics.
ATÈS el que estableix el número 8, de l’article 108, de la Llei orgànica 5/1985, de 19
de juny, de règim electoral general, modificat per la Llei 8/1991, de 13 de març, en el
moment de la presa de possessió i per tal d’adquirir la plena condició del càrrec de
regidor, els candidats electes hauran de jurar o prometre l’acatament a la Constitució.

Ple 31 03 05 – pàg. 4

El Senyor ALCALDE i com a precepte legal per prendre part de l’acta de regidor, els
formula la següent pregunta:
Senyor JOSEP MARTÍNEZ CLAVELL,
JUREU O PROMETEU PER LA VOSTRA CONSCIÈNCIA I HONOR ACOMPLIR
FIDELMENT LES OBLIGACIONS DEL CÀRREC DE REGIDOR AMB
LLEIALTAT AL REI, GUARDAR I FER GUARDAR LA CONSTITUCIÓ COM A
NORMA FONAMENTAL DE L’ESTAT?
El senyor JOSEP MARTÍNEZ CLAVELL respon: per imperatiu legal, ho prometo.
Senyor JOSEP VEGA VILAR,
JUREU O PROMETEU PER LA VOSTRA CONSCIÈNCIA I HONOR ACOMPLIR
FIDELMENT LES OBLIGACIONS DEL CÀRREC DE REGIDOR AMB
LLEIALTAT AL REI, GUARDAR I FER GUARDAR LA CONSTITUCIÓ COM A
NORMA FONAMENTAL DE L’ESTAT?
El senyor JOSEP VEGA VILAR respon: sí prometo.
El Senyor ALCALDE, una vegada finalitzat el tràmit de presa de possessió, dóna la
benvinguda als senyors JOSEP MARTÍNEZ CLAVELL i JOSEP VEGA VILAR, com
a regidors de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès.
Pren la paraula el regidor del grup municipal ERC, senyor JOSEP MARTÍNEZ
CLAVELL i manifesta: companys regidors, us expresso el desig de treballar
conjuntament per tirar endavant el nostre municipi, les Franqueses. En primer lloc, vull
donar les gràcies a l’Andreu per la tasca feta durant sis anys com a portaveu del grup
municipal d’Esquerra Republicana. Gràcies també Andreu per les paraules de confiança
que vas expressar en l’últim Ple cap a la meva persona i gràcies per tot el que m’has
ensenyat durant el temps que hem treballat plegats. Als companys d’Esquerra
Republicana us vull donar les gràcies per haver-me donat la confiança en el moment de
formar les llistes, així com la confiança que teniu en mi, i sé que la tindreu durant el que
queda de legislatura per defensar el nostre poble. Als veïns de les Franqueses només us
vull expressar la il·lusió i les ganes, i que estigueu tranquils perquè hi dedicaré tot
l’esforç i tota la meva dedicació per defensar a les Franqueses. La meva tasca, des de
l’oposició és controlar l’actuació i la gestió del govern, vetllarem, evitarem,
publicitarem i denunciarem qualsevol possible actuació irregular. Treballarem per
assolir, en la mesura del possible, els objectius que, com a Esquerra Republicana, ens
vam marcar a la campanya electoral. Prometo escoltar-vos, mediar i tractar per aclarir
qualsevol problema que sorgeixi al municipi, sempre i quan jo hi pugui influir. Als
veïns de Corró d’Amunt, dir-vos que, com a futur president del Consell del Poble, agafo
el càrrec amb ganes, espero que aquest òrgan de participació ciutadana més pròxim al
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poble funcioni i espero que les propostes que sorgeixin de Corró d’Amunt puguin tirar
endavant. Res més, gràcies.
No es produeix cap més intervenció en aquest apartat.

3.- DONAR COMPTE DECRETS ALCALDÍA.- El senyor SECRETARI llegeix la
part dispositiva del Decret de l’Alcaldia núm. 125/2005 de data 28 de gener:
ATÈS QUE l’ALCALDIA mitjançant Decret núm. 1044/2003 dictat en data 4 de juliol,
va resoldre, entre d’altres:
“Primer.- NOMENAR tinents d’Alcalde als regidors següents:
Primer tinent d’Alcalde:
Segon tinent d’Alcalde:
Tercer tinent d’alcalde:
Quart tinent d’alcalde:
Cinquè tinent d’alcalde:

JOSEP Ma. DIA GRAU
FERRAN JIMÉNEZ MUÑOZ
FRANCESC COLOMÉ TENAS
JOSÉ RAMÍREZ ALAYA
RAMON COMA DOSRIUS

Els tinents d’alcalde com a tal, els correspondrà substituir a aquesta Alcaldia en
la totalitat de les seves funcions, i per l’ordre del seu nomenament, en els casos
d’absència malaltia o impediment que l’impossibiliti per a l’exercici de les seves
atribucions.
Segon.- LA COMISSIÓ MUNICIPAL DE GOVERN, celebrarà sessió
constitutiva el proper dia deu de juliol a les vuit del vespre, de conformitat amb
el que disposa l’apartat 1 de l’article 112 del Reial decret 2568/1986, de 28 de
novembre pel qual s’aprova el reglament d’organització, funcionament i règim
jurídic de les entitats locals”.
ATÈS que en data 1 de desembre de 2004, el senyor RAMON COMA DOSRIUS va
presentar la seva renúncia al càrrec de regidor de l’Ajuntament de les FRANQUESES
DEL VALLÈS, de la qual se’n va donar compte al Ple de la Corporació en la cessió
de 16 de desembre de 2004.
ATÈS el què disposa l’apartat 2 de l’article 21 i l’apartat 3 de l’article 23 de la Llei de
l’Estat 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local; l’article 55 del
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya; l’apartat 3 de l’article 41 i l’apartat 1 de
l’article 46 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre pel qual s’aprova del
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals i l’article
39 del Reglament orgànic municipal;
EN ÚS de les facultats que m’han estat legalment conferides,
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RESOLC:
Primer.- NOMENAR cinquè tinent d’alcalde de l’Ajuntament de les Franqueses del
Vallès, al senyor JOAQUIM MÉNDEZ ORTIZ.
Els tinents d’alcalde com a tal, els correspondrà substituir a aquesta Alcaldia en la
totalitat de les seves funcions, i per l’ordre del seu nomenament, en els casos
d’absència malaltia o impediment que l’impossibiliti per a l’exercici de les seves
atribucions
Segon.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació en la primera
sessió que celebri.
Tercer.- PUBLICAR-LA en el Butlletí Oficial de la Província, sens perjudici de la seva
efectivitat des del dia següent de la data en que ha estat dictada.
Quart.- NOTIFIQUIS a les persones interessades.

El senyor SECRETARI dóna lectura de la part dispositiva del Decret de l’Alcaldia núm.
126/2005 de data 28 de gener:
ATÈS que l’Alcaldia mitjançant Decret núm. 1066/2003 de 4 de juliol, va resoldre,
“NOMENAR President del Patronat Municipal de Cultura, el Tinent d’Alcalde,
RAMON COMA DOSRIUS, responsable de la direcció política de l’Àrea de Cultura i
Educació”.
ATÈS que en data 1 de desembre de 2004, el senyor RAMON COMA DOSRIUS va
presentar la seva renúncia al càrrec de regidor de l’Ajuntament de les FRANQUESES
DEL VALLÈS, de la qual se’n va donar compte al Ple de la Corporació en la cessió
de 16 de desembre de 2004.
TENINT EN COMPTE que l’Alcaldia requereix una dedicació exclusiva al càrrec i que
per tant, no és possible atendre com es mereix la Presidència del Patronat Municipal de
Cultura.
ATÈS el que disposa l’apartat 4 de l’article 23 de la Llei de l’Estat 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local; l’article 56 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 la lletra b de l’article 10 dels Estatuts del Patronat Municipal de Cultura, elevats a
definitius per Decret de l’Alcaldia de data 29 de desembre de 1999.
EN ÚS de les facultats que m’han estat legalment conferides
RESOLC:
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Primer.- NOMENAR President del Patronat Municipal de Cultura, el Tinent d’Alcalde,
FRANCESC COLOMÉ TENAS, responsable de la direcció política de l’Àrea de
Cultura i Educació.
Tercer.- NOTIFIQUIS a les persones interessades.

El senyor SECRETARI llegeix la part dispositiva del Decret de l’Alcaldia núm.
127/2005 de data 28 de gener:
ATÈS QUE l’ALCALDIA mitjançant Decret núm. 1043/2003 dictat en data 4 de juliol,
va resoldre, entre d’altres DELEGAR la direcció política de les següents Àrees als
regidors que s’indiquen:
•
•
•
•
•
•
•

URBANISME
CULTURA I EDUCACIÓ
GOVERNACIÓ
OBRES, SERVEIS I MEDI AMBIENT
DINAMITZACIÓ ECONÒMICA
ESPORTS
BENESTAR SOCIAL, JOVENTUT
I SANITAT
• HISENDA
• PLANIFICACIÓ I RELACIONS
COL·LECTIVES

JOSÉ RAMÍREZ ALAYA
RAMON COMA DOSRIUS
JOAQUIM MÉNDEZ ORTÍZ
FRANCESC COLOMÉ TENAS
FERRAN JIMÉNEZ MUÑÓZ
JOSEP Ma. DIA GRAU
ROSA COLOMÉ SOLER
NÚRIA CLAVERIA SOLER
FRANCESC COLOMÉ TENAS

ATÈS que en data 1 de desembre de 2004, el senyor RAMON COMA DOSRIUS va
presentar la seva renúncia al càrrec de regidor de l’Ajuntament de les FRANQUESES
DEL VALLÈS, de la qual se’n va donar compte al Ple de la Corporació en la cessió
de 16 de desembre de 2004.
ATÈS que en la sessió plenària de 27 de gener de 2005, el senyor JOSEP BRU
ALBIÑANA va prendre possessió del càrrec de regidor de l’Ajuntament de les
Franqueses del Vallès, en representació de la federació Convergència i Unió.
ATÈS que en l’apartat 3 de l’article 21 de la Llei de l’Estat 7/1985 de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local; en l’apartat 3 de l’article 53 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 40 del Reglament orgànic municipal, es determina
les atribucions d’aquesta Alcaldia així com les que tenen caràcter delegable;
VISTOS els articles 21 i 23 de la Llei de l’Estat 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local; l’apartat 3 de l’article 53 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
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Catalunya; els articles 43 i 44 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre pel qual
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals
i l’article 40 del Reglament orgànic municipal;
EN ÚS de les facultats que m’han estat legalment conferides,
RESOLC:
Primer.- DELEGAR la direcció política de les següents Àrees als regidors que
s’indiquen:
•
•

CULTURA I EDUCACIÓ
OBRES, SERVEIS I MEDI AMBIENT

FRANCESC COLOMÉ TENAS
JOSEP BRU ALBIÑANA

Segon.- PUBLICAR, de conformitat amb l’apartat 2 de l’article 44 del Reial decret
2568/1986 de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic dels ens locals, la present resolució en el Butlletí Oficial
de la Província
Tercer.- NOTIFIQUIS aquesta resolució a les persones interessades.
Quart.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de l’Ajuntament en la primera
sessió que celebri.

El senyor SECRETARI dóna lectura de la part dispositiva del Decret de l’Alcaldia núm.
128/2005 de data 28 de gener:
ATÈS QUE l’ALCALDIA mitjançant Decret núm. 1062/2003 dictat en data 4 de juliol,
va resoldre, entre d’altres:
“Primer.- DELEGAR en el senyor FRANCESC COLOMÉ TENAS, tinent
d’alcalde responsable de la direcció política de l’Àrea d’Obres, Serveis i Medi
Ambient, les competències sancionadores atribuïdes a aquesta Alcaldia, que es
regulen al Decret 179/1995 de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals i l’ordenança reguladora de la
intervenció integral de l’administració municipal d’activitats i instal·lacions.
Segon.- LA DELEGACIÓ a que es refereix l’apartat anterior comprèn les bases
i procediments d’iniciació i resolució, corresponent la d’instrucció dels
expedients sancionadors a la policia local.
Tercer.- CONTRA les resolucions que es dictin pel regidor de l’Àrea d’obres
Serveis i Medi Ambient, es pot interposar recurs administratiu ordinari davant
d’aquesta Alcaldia, en els casos i formes previstes reglamentàriament”.
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ATÈS que en la sessió plenària de 27 de gener de 2005, el senyor JOSEP BRU
ALBIÑANA va prendre possessió del càrrec de regidor de l’Ajuntament de les
Franqueses del Vallès, en representació de la federació Convergència i Unió.
ATÈS que els Ajuntaments tenen potestats sancionadores sobre les infraccions, que es
regulen al Decret 179/1995 de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals; la Llei 3/1998 de 27 de febrer, de la intervenció
integral d l’administració ambiental i l’ordenança reguladora de la intervenció integral
de l’administració municipal d’activitats i instal·lacions.
ATÈS que la lletra n de l’apartat 1 de l’article 21 de la Llei de l’Estat 7/1985 de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local, modificada per la Llei 11/1999 de 21
d’abril, atribueix als alcaldes el poder sancionar arran de les infraccions comeses.
ATÈS que en l’apartat 3 de l’article 21 de la Llei de l’Estat 7/1985 de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local; en l’apartat 3 de l’article 53 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 40 del Reglament orgànic municipal, es determina
les atribucions d’aquesta Alcaldia, així com, les que tenen caràcter delegable.
ATÈS que l’apartat 2 de l’article 12 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre, reformada
per la Llei 4/1999 de 13 de gener, regula la possibilitat de desconcentració de la
titularitat i l’exercici de competències dels òrgans administratius en altres,
jeràrquicament dependents d’aquest.
ATÈS que aquesta Alcaldia mitjançant Decret del dia de la data, ha resolt DELEGAR la
direcció política de l’Àrea d’Obres, Serveis i Medi Ambient al senyor JOSEP BRU
ALBIÑANA.
EN ÚS de les atribucions que m’han estat legalment conferides,
RESOLC:
Primer.- DELEGAR en el senyor JOSEP BRU ALBIÑANA, regidor responsable de la
direcció política de l’Àrea d’Obres, Serveis i Medi Ambient, les competències
sancionadores atribuïdes a aquesta Alcaldia, que es regulen al Decret 179/1995 de 13
de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals i
l’ordenança reguladora de la intervenció integral de l’administració municipal
d’activitats i instal·lacions.
Segon.- LA DELEGACIÓ a que es refereix l’apartat anterior comprèn les bases i
procediments d’iniciació i resolució, corresponent la d’instrucció dels expedients
sancionadors a la policia local.

Ple 31 03 05 – pàg. 10

Tercer.- CONTRA les resolucions que es dictin pel regidor de l’Àrea d’obres Serveis i
Medi Ambient, es pot interposar recurs administratiu ordinari davant d’aquesta
Alcaldia, en els casos i formes previstes reglamentàriament.
Quart.- PUBLICAR, de conformitat amb l’apartat 2 de l’article 44 del Reial decret
2568/1986 de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic dels ens locals, la present resolució en el Butlletí Oficial
de la Província.

El senyor SECRETARI llegeix la part dispositiva del Decret de l’Alcaldia núm.
167/2005 de data 7 de febrer:
ATÈS que l’Alcaldia mitjançant Decret núm. 1142/2003 de 18 de juliol, va resoldre:
“DELEGAR les funcions de Presidència del Consell del Poble de Llerona, al Tinent
d’Alcalde del grup municipal de Convergència i Unió (CiU) RAMON COMA
DOSRIUS.
ATÈS que en data 1 de desembre de 2004, el senyor RAMON COMA DOSRIUS va
presentar la seva renúncia al càrrec de regidor de l’Ajuntament de les FRANQUESES
DEL VALLÈS, de la qual se’n va donar compte al Ple de la Corporació en la cessió
de 16 de desembre de 2004.
DE CONFORMITAT amb el que disposen l’apartat d), de l’article 2, dels Estatuts dels
Consells del Poble, els apartats d) i f) de l’article 61 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 86 del Reglament Orgànic Municipal, correspon a l’Alcaldia
delegar les funcions de Presidència a un membre de la llista més votada.
ATÈS que la candidatura presentada per Federació de Convergència i Unió (CiU), va
ser la que més vots va obtenir en el districte 2, secció 1, subsecció 1, Mesa A, i formant
part d’aquesta candidatura el tinent d’Alcalde FERRAN JIMÉNEZ MUÑÓZ.
EN ÚS de les facultats que m’han estat legalment conferides,
RESOLC:
Primer.- DELEGAR les funcions de Presidència del Consell del Poble de Llerona, al
Tinent d’Alcalde del grup municipal de Convergència i Unió (CiU) FERRAN JIMÉNEZ
MUÑÓZ.
Tercer.- NOTIFIQUIS a les persones interessades.
No es produeix cap intervenció en aquest punt.
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4.- DONAR COMPTE ACORD JUNTA DE GOVERN LOCAL.- El senyor
SECRETARI llegeix la part dispositiva del següent acord, adoptat per la Junta de
Govern Local en la sessió de 17 de març de 2005:
DONAR-SE PER ASSEBANTATS DE LA RESOLUCIÓ DEL DEPARTAMENT DE
POLITICA TERRITORIAL I OBRES PUBLIQUES RECONEIXENT A
L´AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES LA COMPETÈNCIA PER
L´APROVACIÓ DEFINITIVA DE PLANS URBANISTICS
VIST que el Ple de l´Ajuntament, en la sessió celebrada el dia 27 de gener de 2005 va
prendre , entre d´altres, el següents acords:
“Primer.- EXPRESSAR la voluntat de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès,
d’assumir les competències en matèria d’aprovació del planejament urbanístic que
l’article 5è de la Llei 10/2004 de 24 de desembre, de modificació de la Llei 2/2002,
del 14 de març, d’urbanisme, per al foment de l’habitatge assequible, de la
sostenibilitat territorial i de l’autonomia local, atribueix als municipis.
Segon.- SOL·LICITAR a l’Honorable Conseller de Política Territorial i Obres
Publiques de la Generalitat de Catalunya que emeti la corresponent resolució de
reconeixement de competència a favor de l’Ajuntament de les Franqueses del
Vallès, de conformitat amb el que disposa la Disposició Transitòria tercera de
l’esmentada Llei 10/2004”
VISTA la Resolució del Conseller del Departament de Política Territorial i Obres
Públiques que reconeix a l´Ajuntament de les Franqueses del Vallès els acords que va
prendre en l´esmentat Ple celebrat el dia 27 de gener de 2005.
AQUESTA Alcaldia proposa a la Junta de Govern Local, de conformitat amb el que
disposa el Decret d’Alcaldia número 1091/2003, de 4 de juliol, l’adopció dels següents
ACORDS:
Únic.- DONAR-SE PER ASSEBANTAT de la Resolució del Conseller del Departament
de Política Territorial i Obres Públiques que resolt: “RECONEIXER a l´Ajuntament de
les Franqueses del Vallès, a l´empara de la disposició transitòria tercera de la Llei
d´urbanisme, per al foment de l´habitatge assequible, de la sostenibilitat territorial i de
l´autonomia local, la competència per a l´aprovació definitiva dels plans urbanístics
derivats a que fa referència l´article 79.1 de la Llei 2/2002, en la redacció donada per
la Llei 10/2004, que es promoguin d´acord amb les determinacions del programa
d´actuació del Pla general d´ordenació urbana de les Franqueses del Vallès vigent”
La PRESIDÈNCIA obre el torn d’intervencions.
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Pren la paraula el regidor del grup municipal EV, senyor FERRAN GONTÁN i
manifesta: només lamentar que un govern d’esquerres i nacionalista com el que tenim a
la Generalitat aprovi una llei que, des del nostre punt de vista, és del més de dretes que
existeix.
No es produeix cap més intervenció.
5.- RATIFICAR ACORDS JUNTA DE GOVERN LOCAL.- El senyor SECRETARI
llegeix la part dispositiva del següent acord, adoptat per la Junta de Govern Local en la
sessió de 24 de febrer de 2005:
PROPOSTA RELATIVA A L’ESTUDI D'IMPACTE AMBIENTAL DEL
PROJECTE DE TANCAMENT DE L'AUTOVIA ORBITAL DE BARCELONA (
IV CINTURÓ)
VIST l’estudi-informatiu del projecte anomenat “TANCAMENT DE L’AUTOVIA
ORBITAL DE BARCELONA (IV CINTURÓ)” presentat per la Direcció General de
Qualitat i Avaluació Ambiental del Ministeri del Medi Ambient, en data 24 de
novembre de 2004, amb RE11124/04, que té per objecte l’avaluació del seu impacte
ambiental.
VIST l’informe desfavorable de l’arquitecte municipal, d’acord amb l’estudi ambiental
realitzat per l’empresa Mediatec, consultors i assessors del medi ambient.
AQUESTA Àrea d’ Urbanisme 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 del
següents
ACORDS:
Primer.- REITERAR EL REBUIG al projecte anomenat “TANCAMENT DE
L’AUTOVIA ORBITAL DE BARCELONA (IV CINTURÓ)”.
Segon.- FER ARRIBAR a la DIRECCIÓ GENERAL DE QUALITAT I AVALUACIÓ
AMBIENTAL DEL MINISTERI DEL MEDI AMBIENT, les mancances i impactes
negatius mediambientals de l’estudi-informatiu del projecte esmentat, d’acord amb
l’informe emès per l’arquitecte municipal.
Tercer.- NOTIFICAR els presents acords als CONSELLS DEL POBLE DE LLERONA i
CORRÓ D’AMUNT.
SOTMESA a votació la ratificació de l’acord, és aprovat 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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El senyor SECRETARI llegeix la part dispositiva del següent acord, adoptat per la Junta
de Govern Local en la sessió de 24 de febrer de 2005:
ATÈS que el municipi de les Franqueses del Vallès ha experimentat en els darrers anys
un procés de desenvolupament urbanístic del territori que ha comportat un notable
increment del sòl apte per urbanitzar i edificar, tant en l’àmbit residencial com en el
sector industrial.
ATÈS que segons dades estadístiques extretes del Departament de Política Territorial i
Obres Publiques i el Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de
Catalunya, durant els anys 2000-2004 se’n desprèn una evolució constant en la
construcció d’habitatges :
Construcció d’habitatges iniciats a Les Franqueses del Vallès:
Any 2000:
Any 2001:
Any 2002:
Any 2003:
Any 2004:

293
190
169
443
272

TOTAL:

1.367

Habitatges acabats a les Franqueses del Vallès:
Any 2000:
Any 2001:
Any 2002:
Any 2003:
Any 2004:

267
125
404
190
126

TOTAL:

1,112

TENINT EN COMPTE que el desenvolupament urbanístic dels darrers anys, amb
l’aprovació de figures de planejament general i derivat ha suposat un increment de sòl
disponible, tant industrial com residencial, de conformitat amb el següent detall:
Sòl industrial:
Desenvolupat o en procés de desenvolupament:
Sector V:

total àmbit sector 252.077 m2.

Sector U:

total àmbit sector 123.019,33 m2.
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Sector P:

total àmbit sector 453.187,11 m2.

UA 24:

total àmbit sector 26.310 m2.

Sector Carretera de Cardedeu 1:

total àmbit 119.131 m2.

Sector Carretera de Cardedeu 2: total àmbit 141.035 m2
Sector Carretera de Cardedeu 3: total àmbit 144.612 m2.
TOTAL SÒL INDUSTRIAL: 1.259.371,44 m2

Sòl residencial:
Desenvolupat o en procés de desenvolupament:
Sector W: total àmbit sector

27.933 m2.

Sector Z: total àmbit sector

89.827 m2.

Sector J: total àmbit sector

45.537 m2.

Sector M : total àmbit sector

64.130 m2.

Sector Santa Digna: total àmbit sector
Sector B: total àmbit sector
UA 3: total àmbit

140.634 m2.
20.076 m2.
3.202 m2.

UA 14: total àmbit

35.000 m2

UA 15: total àmbit

8.618 m2

UA 16: total àmbit

6.524 m2.

UA 17: total àmbit

6.763 m2.

UA 22: total àmbit

8.245 m2

UA 23: total àmbit

17.655,87 m2

TOTAL SÒL RESIDENCIAL:

474.144,87 m2.
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ATÈS que segons els arxius obrants a l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, des de
l’any 2000 i fins el 2004 s’han concedit un total de 905 llicències urbanístiques d’obra
major.
ATÈS que la variació en el valor cadastral dels béns immobles de naturalesa urbana del
terme municipal de les Franqueses del Vallès ha experimentat un increment d’un 26,95
per 100 en el període comprès entre els anys 2000-2004.
ATÈS que aquests indicadors econòmics i d’activitats comporten un moviment de
transmissions patrimonials, constitució de drets reals, i altres actes que són inscribibles
en els registres públics.
ATÈS que el registre de la Propietat de Canovelles és el responsable de donar servei a
diversos municipis, com són, a banda de les Franqueses del Vallès, Canovelles,
Montmeló, Montornès del Vallès, Vilanova del Vallès i Vallromanes, que també en els
darrers anys han experimentat un fort increment de la seva activitat urbanística i
immobiliària.
TENINT EN COMPTE la necessitat i el principi de facilitar l’accés dels particulars als
registres i procurar pel bon funcionament d’aquests, els fets exposats justifiquen
l’adequació de la demarcació registral a l’expansió dels nombrosos nuclis de població i
a l’increment de la titulació inscribible.
ATÈS que durant l’any 2005 s’efectuarà una revisió parcial de la demarcació registral
per part de la Direcció General dels Registres i Notariat del Ministeri de Justícia, tenint
en compte que han transcorregut cinc anys des de la darrera demarcació registral
aprovada pel Govern per Reial Decret 398/2000, de 24 de març.
AQUESTA ALCALDÍA proposa a la Junta de Govern Local de conformitat amb el que
disposa el Decret d’Alcaldia núm. 1091/2003, de 4 de juliol, l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- SOL·LICITAR a la DIRECCIÓ GENERAL DELS REGISTRES I NOTARIAT
DEL MINISTERI DE JUSTÍCIA, que en la revisió parcial de la demarcació registral
que s’efectuarà durant l’any 2005, es prevegi la creació del Registre de la Propietat de
les Franqueses del Vallès.
Segon.- NOTIFICAR el present acord a la DIRECCIÓ GENERAL DELS REGISTRES I
NOTARIAT DEL MINISTERI DE JUSTICIA.
SOTMESA a votació la ratificació de l’acord, és aprovat 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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El senyor SECRETARI llegeix la part dispositiva del següent acord, adoptat per la Junta
de Govern Local en la sessió de 10 de març de 2005:
PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA DECLARACIÓ DE L'11 DE MARÇ EN
RECORD A LES VÍCTIMES I CONTRA EL TERRORISME
EL DIA 11 de març es compleix el primer aniversari del pitjor atemptat terrorista que ha
patit la societat espanyola des de la instauració de la democràcia. Un atemptat que va
costar la vida a 192 persones i que va convulsionar tota la societat arreu.
DES DEL PRIMER moment, els municipis catalans van mostrar la seva solidaritat amb
les víctimes i el seu rebuig al terrorisme. Es van celebrar actes arreu del nostre país per
mostrar el condol i la solidaritat amb les persones i els municipis afectats per aquest
brutal atemptat.
ELS MUNICIPIS catalans van mostrar en aquell moment aquest dolor i aquesta
solidaritat amb diferents accions. La Federació de Municipis va lliurar les mostres de
suport dels pobles i ciutats catalanes –més de 10.000 signatures, dibuixos i fotografiesen un acte simbòlic a l’Ajuntament de Madrid.
UN ANY després, aprovem la següent declaració:
1. CONDEMNEM I LAMENTEM, una vegada més, l’atemptat de l’11 de març de
2004, mostrem el nostre suport i solidaritat amb les persones i poblacions
afectades i reiterem el nostre homenatge a les víctimes.
2. ENS AFEGIM a la convocatòria feta pel govern espanyol de fer cinc minuts de
silenci aquest 11 de març a les 12 del migdia en record de les víctimes.
3. ENS AFEGIM a la jornada de dol oficial decretada per l’estat i per aquest motiu
les banderes del nostre municipi onejaran a mig pal en senyal de dol durant tot el
dia.
4. DEMANEM al govern de l’estat i al Congrés dels Diputats que continuï
treballant amb tots els mecanismes al seu abast per avançar en els diferents
treballs per a prevenir i combatre les amenaces terroristes que puguin dirigir-se
cap al nostre país, Europa i la resta del món.
SOTMESA a votació la ratificació de l’acord, és aprovat 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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La PRESIDÈNCIA obre el torn d’intervencions.
Pren la paraula el regidor del grup municipal PSC-PM, senyor MANUEL MARTÍNEZ i
manifesta: en cuanto a los tres puntos, vamos a votar a favor. Pero en cuanto a lo del IV
Cinturón nos oponemos totalmente a que se construya pero instamos al gobierno de este
pueblo a que ponga nuevas líneas de transporte y vías de comunicación con los demás
pueblos, porque ya que estamos creciendo en la medida en que lo estamos haciendo,
necesitamos transporte para comunicarnos, como mínimo, con nuestros vecinos.
Entonces, insto al gobierno del Ayuntamiento a ver si pueden hacer nuevas líneas de
transporte.
Tot seguit, pren la paraula la regidora del grup municipal ERC, senyora Ma. TERESA
BUIGES i exposa: nosaltres votarem a favor, però tot i estar d’acord amb l’informe que
se’ns ha passat sobre el IV Cinturó, lamentem que aquesta moció o aquest acord es faci
quatre mesos després del termini normal. Voldria fer un aclariment: l’informe d’impacte
va ser demanat per l’Andreu Montañés al Ple del 27 de gener, la resposta del senyor
Alcalde va ser que no tenia clar que l’informe d’impacte ambiental hagués arribat,
aquesta acta l’hem signada avui, que l’informe havia arribat a l’Ajuntament el dia 24 de
novembre de l’any passat. I això és el que nosaltres hem comentat al nostre Butlletí, ho
dic com a aclariment. Votarem a favor, i estem segurs que en el futur un informe
d’aquesta importància per al nostre municipi no passarà desapercebut a la seva arribada.
A continuació, pren la paraula el regidor del grup municipal EV, senyor FERRÁN
GONTÁN i manifesta: votarem a favor dels tres acords, però voldria matisar un per un.
Primer, el de demanar el Registre de la Propietat. El senyor secretari va fer un informe
dient com estava la situació en quant a habitatges en el període 2000-2004, metres
quadrats desenvolupats, un procés de desenvolupament, tant industrial com sòl
residencial. Molt bé, destacar que en el període 2000-2004 es van iniciar mil tres-cents
seixanta-set habitatges, dels quals només trenta, aproximadament, són habitatge social,
entre cometes, i encara que hagi estat de venda. Dir també que en el període 2000-2004
s’han desenvolupat o estan en procés de desenvolupament un milió dos-cents cinquanta
mil metres quadrats de sòl industrial, i de sòl residencial, quatre-cents setanta-quatre mil
i escaig. Això l’únic que implica és que hem fet un moviment urbanístic massa gran i
que com veurem en punts posteriors, només s’ha tingut en compte el moviment
urbanístic. I el que més em preocupa en aquest punt és que només s’hagin fet trenta
habitatges socials, insisteixo, entre cometes. En quant a l’acord del IV Cinturó, dir que
ens hagués agradat que l’informe ens hagués arribat abans als regidors de l’oposició que
a la premsa, més que res perquè ja que tot el Ple està en contra del IV Cinturó, i ho ha
reiterat per activa i per passiva, creiem que això s’hauria d’haver fet tot en una. Ja no
vull entrar en el tema de que al govern se li ha escapat que hi havia trenta dies per
al·legar en el procediment normal, tot i que es pot fer a posteriori, i no ho va fer. Ens
hagués agradat anar tots en una. A l’igual que en l’acord de l’11-M, ens hagués agradat
anar tots en una i que aquest no hagués estat un decret sinó que hagués estat una
declaració del Consistori en Ple.
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Acte seguit, pren la paraula el regidor del grup municipal PP, senyor JOSEP BADIA i
manifesta: sobre el IV Cinturó, jo vaig demanar a l’empresa Mediatec que ha fet l’estudi
de l’impacte ambiental si ens podia enviar còpia.
El senyor SECRETARI diu: vam donar còpia de l’informe de l’arquitecte municipal on
es recull la totalitat de l’informe de Mediatec.
Tot seguit, pren la paraula el regidor de l’ÀREA D’URBANISME, senyor JOSÉ
RAMÍREZ i manifesta: com a regidor d’Urbanisme, he de contestar o aclarir algunes
circumstàncies i informacions que heu demanat respecte el IV Cinturó. Aquest equip de
govern ha de dir i diu la veritat, no mentides com alguns. Comences malament amb
mentides en diaris, revistes i històries. Aquest equip de govern no està adormit, potser
ho estàs tu i ara et diré el perquè. Aquest equip de govern, des de la campanya electoral,
va incloure en el seu programa “defensarem davant del Ministeri de Foment i de la
Generalitat de Catalunya solucions alternatives a la construcció del IV Cinturó per
evitar...” tal i tal. Això ja en el programa electoral. Després, en la revisió del Pla
General, aquest equip de govern no va incloure ni va reservar el traçat del IV Cinturó.
Contra aquesta no inclusió, la Generalitat ho va incloure d’ofici i nosaltres vam recórrer
aquesta imposició d’ofici. Aquest estudi s’ha fet, no a corre-cuita com dieu vosaltres, i a
més, ho ha fet una empresa molt experta i coneixedora de l’impacte mediambiental del
IV Cinturó a les Franqueses. Precisament, és l’empresa que ha fet l’estudi
mediambiental de les Franqueses. Si vols, et dic noms. Mediatec, aquesta empresa sap
perfectament, i millor que molts de nosaltres, perquè ja ha fet un estudi en profunditat
de les Franqueses, no només del IV Cinturó. A corre-cuita no s’ha fet. Una altra cosa
més, quan el President va dir públicament que no es faria el IV Cinturó, nosaltres, i no
vosaltres, vam demanar que es desafectés el terreny, encara més enllà, i ens va contestar
que res de res. Ara, us toca a vosaltres, i sobretot a aquell senyor que es passeja amb la
carpeta pels passadissos de Madrid, que digui, perquè no ha estat la Generalitat sinó que
ha estat Madrid que, per imposició, ha fet totes aquestes coses. Vosaltres que passegeu
tant per Madrid, demaneu-li a aquest amic que teniu a Madrid que no faci el IV Cinturó.
A continuació, pren la paraula el regidor del grup municipal GIPF, senyor JOSÉ
JOAQUIN GRAU i manifesta: jo no tenia pensat intervenir en aquest punt, però és que,
a vegades, hi ha punts que em sorprenen una mica pels diàlegs o discussions que,
potser, no t’esperes. Nosaltres hem presentat un prec, ja el veurem després, relatiu al IV
Cinturó. Penso que no és que sigui gran cosa, però que pot ser un començament. Crec
que tots els grups estem en contra del IV Cinturó i no entenc que parlant del IV Cinturó
entre nosaltres, discutim.
Intervé el regidor senyor RAMÍREZ i diu: si hi ha mentides, sí.
El regidor senyor GRAU continua dient: no estic a favor d’uns ni dels altres, només
expresso la meva opinió. L’únic que demano és una mica de cordura per part de tots
respecte aquest tema. Ara que la Ronda Nord ja està acabada i no s’hi ha de parlar
perquè ja està feta, ara es comença a parlar el IV Cinturó. I això trobo que és perillós pel
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nostre municipi i, per això, demano cordura a tothom. Perquè si entre nosaltres ens
barallem sobre un tema que, a més, hi estem d’acord, jo ja no entenc res. Per una altra
banda, potser em fico on ningú em demana, però, Ramírez, quan un regidor o polític
assumeix el càrrec, normalment, se li dóna cent dies. No atabalis tant a la gent, tu
també potser també vas tenir els cent dies.
Tot seguit, pren la paraula el regidor del grup municipal ERC, senyor JOSEP
MARTÍNEZ i manifesta: senyor Ramírez, l’únic que jo he dit a la premsa, i pel que
vostè diu és una mentida, però no ho és, és que l’informe d’impacte ambiental va entrar
a l’Ajuntament el dia 24 de novembre i en aquesta mateixa carta es deia que teníem
trenta dies des de que es va registrar a l’Ajuntament per presentar-hi esmenes, i no em
digui que no. A l’últim Ple, el senyor Andreu Montañés li va preguntar a l’Alcalde si
l’Ajuntament havia rebut aquest estudi. El senyor Alcalde, com ha dit la Teresa, va dir
que no ho sabia. Arrel d’això, suposo que el vau buscar, us el vau llegir i hi vau
presentar les esmenes. Després del Ple, des d’Esquerra, vam entrar una carta a
l’Ajuntament demanant-vos quin dia l’Ajuntament havia registrat aquest document, ens
vau dir que el 24 de novembre, i quants dies posava en aquest document que teníeu per
presentar-hi al·legacions. El senyor Alcalde em va dir que aquest document s’havia
registrat a l’Ajuntament el dia 24 de novembre amb la referència 11124, i diu que el
termini màxim per emetre suggeriments és de trenta dies hàbils a partir de la recepció de
la comunicació. Per tant, el document que s’ha elaborat des de l’Ajuntament que trobo
molt bé, i que votaré a favor, no està dins d’aquests trenta dies. És l’únic que he dit. Fet
això, des d’Esquerra vam intentar entrar una proposta de resolució en aquest Ple, que no
se’ns va admetre per aspectes tècnics. Aquesta proposta deia: atès que el municipi de les
Franqueses està afectat pel traçat del IV Cinturó. Atès que tots els grups polítics
municipals s’hi han manifestat en contra. Atès que els veïns de les Franqueses s’hi han
mostrat en contra i atès la gran quantitat d’informació que es rep en relació al IV
Cinturó, fem una comissió de seguiment de tot el que fa referència al IV Cinturó, amb
tècnics, polítics i ciutadans. I resulta que això se’ns ha denegat per aspectes tècnics. Ja
us anuncio que al proper Ple ho presentarem amb tot el que hi falta, en funció del que es
diu a l’informe que ha emès el secretari. Però l’únic que hem dit a la premsa és que això
es va registrar a l’Ajuntament el dia 24 de novembre i en els trenta dies hàbils següents
no es va emetre cap suggeriment al Ministeri. És l’únic que he dit.
Tot seguit, el regidor senyor GONTÁN manifesta: m’ha sorprès, però agraeixo que cinc
anys d’esforços hagin fet adonar-se a algú que després de la Ronda venia el IV Cinturó.
Això és així, ja ho dèiem a l’any 2000, estem al 2005 i això està passant. Senyor
Ramírez, estic segur que no ho han fet a corre-cuita, van tres mesos tard. Voldria saber
per què, si hi estem tots en contra, no s’ha comptat amb l’oposició per fer un comunicat
conjunt. Per què no se’ns ha informat de que es feia aquest estudi? Per què aquest estudi
ha arribat abans a la premsa que a l’oposició? És senzill. Per tant, entengui que hi hagi
certes suspicàcies, el que no vol dir, de cap manera, és que no recolzem aquesta decisió
del govern.
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Acte seguit, el Senyor ALCALDE diu: li contestaré jo. Per una qüestió molt evident,
primer, perquè a vegades no hi ha temps material per fer segons quins tipus de
qüestions. Vostè que està governant a Madrid, em pot dir, si us plau, en quant temps el
Ministeri de Madrid ha fet aquest estudi? Vostè ho sap? El seu grup ha fet alguna
esmena a Madrid sobre aquest tema, ens la podrà explicar en aquest Ple? Doncs,
expliqui-la perquè em penso que poques. No, la paraula no la té, només li dic que ens ho
expliqui, que ens ho porti i ens ho documenti. Per tant, això és el que realment li
interessa al Ple de les Franqueses. Què ha fet Esquerra Republicana a Madrid que està
ajudant a governar i que, en definitiva, estan desenvolupant el IV Cinturó? Després, el
tema de l’estudi, està molt clar, no s’ha fet abans perquè no s’ha pogut fer. El temps que
hagi tingut el Ministeri de Medi Ambient per fer aquest estudi haurà estat mesos,
l’Ajuntament de les Franqueses per fer un estudi amb certa vàlua, no contestar dient que
estem en contra i s’ha acabat. Fer una moció dient això no val per res, ja ho hem fet
d’altres vegades, no té cap contingut. S’ha de fer una resposta tècnica i, per tant, amb
cara i ulls, que ha estat encarregada a l’empresa que va fer l’auditoria mediambiental de
les Franqueses. Per tant, ha tingut un cert treball. Si no s’ha fet abans és perquè no s’ha
pogut, i això no vol dir que no sigui vàlid o no es pugui tenir en compte. Per tant,
l’Ajuntament de les Franqueses ha fet el que havia de fer i va traslladar l’estudi que va
arribar a tots els grups, per al seu coneixement. També he de dir que cap grup polític ha
fet cap aportació sobre aquest tema a l’Ajuntament de les Franqueses perquè l’estudi
se’ls hi va fer arribar a tots els grups polítics, als Consells del Poble i cap d’aquests
organismes i grups polítics han fet cap aportació a l’Ajuntament sobre el seu
posicionament. Des de l’Alcaldia, els hi fet arribar, a tots els grups polítics, fotocòpia de
tot l’estudi mediambiental amb un escrit que els hi vaig adreçar per al seu coneixement i
la seva aportació. Perdoni, els portaveus que estan aquí han rebut el document sencer de
l’estudi, sí o no? S’ha enviat a tots els portaveus. A vostè també se li ha enviat, ja li
portaré. Jo ho he enviat a tots, tots el tenen menys vostè.
Intervé el regidor senyor GONTÁN dient: no.
El Senyor ALCALDE continua dient: ja ho buscaré, no pateixi, però a vostè també se li
ha enviat. Escolti, demà li enviaré la còpia autenticada conforme s’ha enviat a tots els
grups. A partir d’aquí, han de comptar amb això, s’ha enviat i no hi ha hagut cap
aportació de cap grup per refer aquest treball. I tot allò que es vulgui acusar a l’equip de
govern... L’aportació més important l’ha fet el senyor Grau. Amb coses d’aquestes no
s’hi pot jugar. Si realment hi estem d’acord des de fa temps, que això no interessa pel
municipi, no cal que vinguin a fer numerets, perquè amb això segur que no anem
enlloc. Aquest és un tema molt important i que cadascú es miri les seves
responsabilitats. Ara, la feina és complexa, però amb això no facin bandera perquè no
aportaran res de bo al municipi al dir que jo sóc el que en faig més, que jo en vull fer
tres... Penso que és un tema que sempre s’ha fet per consens i que ha de seguir igual.
Crec que marcar un altre tipus de línia política no interessa al municipi, és un tema molt
personal, el puc respectar perquè, en definitiva, és anar contra les idees o contra el
tarannà polític. Penso que amb això val més no jugar-hi.
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Finalitzades les intervencions, la PRESIDÈNCIA dóna pas a la votació.
SOTMESA a votació la ratificació de l’acord, és aprovat 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.- APROVACIÓ NOMENAMENT MEMBRES DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE
COMPTES I DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA ASSUMPTES PLE.- El senyor
SECRETARI llegeix la part dispositiva de la següent proposta de l’ALCALDIA:
NOMENAMENT DE REGIDORS COM A MEMBRES DE LA COMISSIÓ
ESPECIAL DE COMPTES I COMISSIÓ INFORMATIVA ASSUMPTES DEL
PLE.
ATÈS que el Ple de l’Ajuntament en sessió de 17 de juliol de 2003, adoptà, entre
d’altres els següents acords:
Primer.- NOMENAR, de conformitat amb el que estableix l’article 48 del
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, les següents comissions les quals
estaran integrades pels regidors que s’indiquen:
•

•

COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES:
FRANCESC TORNÉ VENTURA
FRANCESC COLOMÉ TENAS
RAMON COMA DOSRIUS
NÚRIA CLAVERIA SOLER
JOSEP Ma. DIA GRAU
FERRAN JIMÉNEZ MUÑOZ
MANUEL MARTÍNEZ BALLESTEROS
GEMMA BISBAL OTERO
JOSE JOAQUIN GRAU RUEDA
FERRAN GONTÁN FERRER
JOSEP BADIA TORRENTS

Grup Municipal CiU
Grup Municipal CiU
Grup Municipal CiU
Grup Municipal CiU
Grup Municipal CiU
Grup Municipal CiU
Grup Municipal PSC-PM
Grup Municipal ERC
Grup Municipal GIPF
Grup Municipal EV
Grup Municipal PP

COMISSIÓ INFORMATIVA ASSUMPTES PLE:
FRANCESC TORNÉ VENTURA
Grup Municipal CiU
JOSEP Ma. DIA GRAU
Grup Municipal CiU
RAMON COMA DOSRIUS
Grup Municipal CiU
JOSÉ RAMÍREZ ALAYA
Grup Municipal CiU
FRANCESC COLOMÉ TENAS
Grup Municipal CiU
FERRAN JIMÉNEZ i MUÑOZ
Grup Municipal CiU
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JOSÉ A. PALOMINO AGUILERA
ANDREU MONTAÑES HUGUET
JOSE JOAQUIN GRAU RUEDA
FERRAN GONTÁN FERRER
JOSEP BADIA TORRENTS

Grup Munic ipal PSC-PM
Grup Municipal ERC
Grup Municipal GIPF
Grup Municipal EV
Grup Municipal PP

ATÈS que el Ple de la Corporació en sessió de 28 d’octubre de 2004, va donar-se per
ASSABENTAT de la renúncia al càrrec de regidora de l’Ajuntament de les
FRANQUESES DEL VALLÈS de la senyora GEMMA BISBAL OTERO, que va
prendre possessió del seu càrrec en la sessió constitutiva del dia 4 de juliol de 2003 per
haver resultat regidora electa en la circumscripció electoral d’aquest municipi en la
candidatura presentada per ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA ACORD MUNICIPAL a les eleccions del dia 25 de maig de 2003.
ATÈS que en sessió plenària de 25 de novembre de 2004, Ma. TERESA BUIGUES
POVEDA, va prendre possessió del càrrec de regidora d’aquest Ajuntament en
representació del grup municipal ERC, essent NOMENADA, en la mateixa sessió,
de conformitat amb el que estableix l’article 48 del Decret legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, membre de la Comissió Especial de Comptes.
ATÈS que el Ple de la Corporació en sessió de 16 de desembre de 2004, va donar-se
per 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.
ATÈS que el senyor JOSEP BRU ALBIÑANA, va prendre possessió del càrrec de
regidor de l’Ajuntament en representació del grup municipal Convergència i Unió en la
sessió plenària de 27 de gener de 2005.
VIST que l’Alcaldia el dia 28 de gener de 2005, va dictar el DECRET núm. 127/2005,
pel què DELEGAVA la direcció política de les següents Àrees als regidors que
s’indiquen:
•
•

CULTURA I EDUCACIÓ
OBRES, SERVEIS I MEDI AMBIENT

FRANCESC COLOMÉ TENAS
JOSEP BRU ALBIÑANA

VIST que l’Alcaldia en el dia 28 de gener de 2005, va dictar el DECRET núm.
125/2005, pel què NOMENAVA cinquè tinent d’alcalde de l’Ajuntament de les
Franqueses del Vallès, al senyor JOAQUIM MÉNDEZ ORTIZ.
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ATÈS que el Ple de la Corporació en sessió de 27 de gener de 2005, va donar-se per
ASSABENTAT de la renúncia al càrrec de regidor de l’Ajuntament de les
FRANQUESES DEL VALLÈS del senyor ANDREU MONTAÑÉS HUGUET, que va
prendre possessió del seu càrrec en la sessió constitutiva del dia 4 de juliol de 2003, a
l’haver resultat regidor electe en la circumscripció electoral d’aquest municipi en la
candidatura presentada per ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA ACORD MUNICIPAL a les eleccions del dia 25 de maig de 2003.
ATÈS que el dia 7 de febrer de 2005, va tenir lloc el traspàs del senyor JOSE A.
PALOMINO AGUILERA, que fins aquella data fou regidor d’aquest Ajuntament per la
COALICIÓ PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRÉS
MUNICIPAL.
ATÈS que està previst que en aquesta mateixa sessió plenària prenguin possessió com a
regidors d’aquest Ajuntament els senyors JOSEP MARTÍNEZ CLAVELL, en
representació d’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA - ACORD
MUNICIPAL i JOSÉ VEGA VILAR, en representació del PARTIT DELS
SOCIALISTAS DE CATALUNYA PSC-PSOE)-PROGRÉS MUNICIPAL.
ATÈS el què disposa la lletra b de l’apartat 2 de l’article 46 de la Llei de l’Estat 7/1987,
de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local; l’article 48 del Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya; article 38, del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre pel qual
s’aprova del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats
locals i l’article 56 i següents del Reglament orgànic municipal;
AQUESTA Alcaldia proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents
ACORDS :
Primer.- NOMENAR, al regidor del Grup Municipal de CiU senyor JOAQUIM
MÉNDEZ ORTIZ MEMBRE DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES, de
conformitat amb el que estableix l’article 48 del Decret legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, la qual quedaran integrada pels regidors que s’indiquen:
FRANCESC TORNÉ VENTURA
FRANCESC COLOMÉ TENAS
JOAQUIM MÉNDEZ ORTIZ
NÚRIA CLAVERIA SOLER
JOSEP Ma. DIA GRAU
FERRAN JIMÉNEZ MUÑOZ
MANUEL MARTÍNEZ BALLESTEROS
TERESA BUIGUES POVEDA
JOSE JOAQUIN GRAU RUEDA

Grup Municipal CiU
Grup Municipal CiU
Grup Municipal CiU
Grup Municipal CiU
Grup Municipal CiU
Grup Municipal CiU
Grup Municipal PSC-PM
Grup Municipal ERC
Grup Municipal GIPF
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FERRAN GONTÁN FERRER
JOSEP BADIA TORRENTS

Grup Municipal EV
Grup Municipal PP

Segon.- NOMENAR, als regidors de conformitat amb el que estableix l’article 48 del
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, als regidors JOAQUIM MÉNDEZ ORTIZ del
Grup Municipal de CiU, MANUEL MARTÍNEZ BALLESTEROS del Grup Municipal
PSC-PM i JOSEP MARTÍNEZ CLAVELL del Grup Municipal ERC, MEMBRES DE LA
COMISSIÓ INFORMATIVA D’ASSUMPTES DEL PLE, la qual quedarà integrada
pels regidors que s’indiquen:
FRANCESC TORNÉ VENTURA
JOSEP Ma. DIA GRAU
JOAQUIM MÉNDEZ ORTÍZ
JOSÉ RAMÍREZ ALAYA
FRANCESC COLOMÉ TENAS
FERRAN JIMÉNEZ i MUÑOZ
MANUEL MARTÍNEZ BALLESTEROS
JOSEP MARTÍNEZ CLAVELL
JOSE JOAQUIN GRAU RUEDA
FERRAN GONTÁN FERRER
JOSEP BADIA TORRENTS

Grup Municipal CiU
Grup Municipal CiU
Grup Municipal CiU
Grup Municipal CiU
Grup Municipal CiU
Grup Municipal CiU
Grup Municipal PSC-PM
Grup Municipal ERC
Grup Municipal GIPF
Grup Municipal EV
Grup Municipal PP

Segon.- NOTIFICAR el presents acords a les persones interessades.
La PRESIDÈNCIA obre el torn d’intervencions. No produint-se’n cap, la
PRESIDÈNCIA dóna pas a la votació.
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per unanimitat dels disset membres
assistents, sobre els disset que de dret i de fet componen la Corporació, i per tant, amb
el quòrum legal.

7.- APROVACIÓ NOMENAMENT REPRESENTANTS DE L’AJUNTAMENT EN
DIVERSOS ÒRGANS COL·LEGIATS.- El senyor SECRETARI llegeix la part
dispositiva de la següent proposta de l’ALCALDIA:
ATÈS que el Ple de l’Ajuntament en sessió de 17 de juliol de 2003, adoptà, entre
d’altres els següents acords:
“Primer.- NOMENAR representants de l’Ajuntament en els òrgans col·legiats
següents:
•

CONSORCI PER A LA DEFENSA CONCA BESOS: FRANCESC
COLOMÉ TENAS.
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•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

ADF MONTSENY-CONGOST: JOAQUIM MÉNDEZ ORTÍZ.
MANCOMUNITAT AIGÜES TER-LLOBREGAT: FRANCESC
COLOMÉ TENAS.
COORDINADORA POLICIES LOCALS: FRANCESC TORNÉ
VENTURA i JOAQUÍM MÉNDEZ ORTÍZ.
SERVEI COMARCAL D’INCENDIS: FRANCESC TORNÉ
VENTURA i JOAQUÍM MÉNDEZ ORTÍZ.
JUNTA DE SANEJAMENT: FRANCESC TORNÉ VENTURA i
FRANCESC COLOMÉ TENAS.
CONSELL ESCOLAR DE L’ESCOLA DE MÚSICA: FRANCESC
TORNÉ VENTURA i RAMON COMA DOSRIUS;
CONSELL ESCOLAR DE CENTRES: RAMON COMA DOSRIUS.
CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL: FRANCESC TORNÉ
VENTURA; RAMON COMA DOSRIUS, ROSA COLOMÉ SOLER;
JOSÉ ANTONIO PALOMINO AGUILERA; ANDREU MONTAÑÉS
HUGUET, JOSE JOAQUIN GRAU RUEDA; FERRAN GONTÁN
FERRER i JOSEP BADIA TORRENTS
PATRONAT MUNICIPAL D’ESPORTS: FERRAN JIMÉNEZ
MUÑOZ; MANUEL MARTÍNEZ BALLESTEROS i GEMMA BISBAL
OTERO;
PATRONAT MUNICIPAL DE CULTURA: NÚRIA CLAVERIA
SOLER; ESTEVE RIBALTA SÁNCHEZ i ANDREU MONTAÑES
HUGUET.
CONSELL DEL POBLE DE LLERONA: RAMON COMA DOSRIUS,
FERRAN JIMÉNEZ MUÑOZ i GEMMA BISBAL OTERO.
CONSELL DEL POBLE DE CORRÓ D’AMUNT: ANDREU
MONTAÑÉS HUGUET; GEMMA BISBAL OTERO i FRANCESC
COLOMÉ TENAS.
CONSELL PAGESIA: FRANCESC COLOMÉ
TENAS; JOSÉ
RAMÍREZ ALAYA; ESTEVE RIBALTA SÁNCHEZ; ANDREU
MONTAÑES HUGUET, JOSE JOAQUIN GRAU RUEDA; FERRAN
GONTÁN FERRER i JOSEP BADIA TORRENTS
CONSORCI LOCALRET: FRANCESC TORNÉ
VENTURA i
FRANCESC COLOMÉ TENAS.
COMISSIÓ SEGUIMENT CONVENI TRANSPORT: FRANCESC
COLOMÉ TENAS
XARXA DE CIUTATS I POBLES CAP A LA SOSTENIBILITAT:
FRANCESC COLOMÉ TENAS
CONSORCI PER A LA GESTIÓ DE RESIDUS DEL VALLÈS:
FRANCESC TORNÉ VENTURA”.

ATÈS que el Ple de la Corporació en sessió de 28 d’octubre de 2004, va donar-se per
ASSABENTAT de la renúncia al càrrec de regidora de l’Ajuntament de les
FRANQUESES DEL VALLÈS de la senyora GEMMA BISBAL OTERO, que va
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prendre possessió del seu càrrec en la sessió constitutiva del dia 4 de juliol de 2003 per
haver resultat regidora electa en la circumscripció electoral d’aquest municipi en la
candidatura presentada per ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA ACORD MUNICIPAL a les eleccions del dia 25 de maig de 2003.
ATÈS que en sessió plenària de 25 de novembre de 2004, Ma. TERESA BUIGUES
POVEDA, va prendre possessió del càrrec de regidora d’aquest Ajuntament en
representació del grup municipal ERC, essent NOMENADA, en la mateixa sessió,
de conformitat amb el que estableix l’article 48 del Decret legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, membre de la Comissió Especial de Comptes i membre dels següents
òrgans col·legiats:
-PATRONAT MUNICIPAL D’ESPORTS.
-CONSELL DEL POBLE DE LLERONA.
-CONSELL DEL POBLE DE CORRÓ D’AMUNT.
ATÈS que el Ple de la Corporació en sessió de 16 de desembre de 2004, va donar-se
per 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.
ATÈS que el senyor JOSEP BRU ALBIÑANA, va prendre possessió del càrrec de
regidor de l’Ajuntament en representació del grup municipal Convergència i Unió en la
sessió plenària de 27 de gener de 2005.
VIST que l’Alcaldia el dia 28 de gener de 2005, va dictar el DECRET núm. 127/2005,
pel què DELEGAVA la direcció política de les següents Àrees als regidors que
s’indiquen:
•
•

CULTURA I EDUCACIÓ
FRANCESC COLOMÉ TENAS
OBRES, SERVEIS I MEDI AMBIENT
JOSEP BRU ALBIÑANA

VIST que l’Alcaldia en el dia 28 de gener de 2005, va dictar el DECRET núm.
125/2005, pel què NOMENAVA cinquè tinent d’alcalde de l’Ajuntament de les
Franqueses del Vallès, al senyor JOAQUIM MÉNDEZ ORTIZ.
ATÈS que el Ple de la Corporació en sessió de 27 de gener de 2005, va donar-se per
ASSABENTAT de la renúncia al càrrec de regidor de l’Ajuntament de les
FRANQUESES DEL VALLÈS del senyor ANDREU MONTAÑÉS HUGUET, que va
prendre possessió del seu càrrec en la sessió constitutiva del dia 4 de juliol de 2003, a
l’haver resultat regidor electe en la circumscripció electoral d’aquest municipi en la
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candidatura presentada per ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA ACORD MUNICIPAL a les eleccions del dia 25 de maig de 2003.
ATÈS que el dia 7 de febrer de 2005, va tenir lloc el traspàs del senyor JOSE A.
PALOMINO AGUILERA, que fins aquella data fou regidor d’aquest Ajuntament per la
COALICIÓ PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRÉS
MUNICIPAL.
ATÈS que està previst que en aquesta mateixa sessió plenària prenguin possessió del
càrrec de regidors d’aquest Ajuntament els senyors JOSEP MARTÍNEZ CLAVELL,
en representació d’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA - ACORD
MUNICIPAL i JOSÉ VEGA VILAR, en representació del PARTIT DELS
SOCIALISTAS DE CATALUNYA PSC-PSOE)-PROGRÉS MUNICIPAL.
ATÈS el què disposa la lletra b de l’apartat 2 de l’article 46 de la Llei de l’Estat 7/1987,
de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local; l’article 48 del Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya; article 38, del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre pel qual
s’aprova del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats
locals i l’article 56 i següents del Reglament orgànic municipal;
AQUESTA Alcaldia proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- NOMENAR representants de l’Ajuntament en els òrgans col·legiats següents:
•

CONSORCI PER A LA DEFENSA CONCA BESOS: JOSEP BRU
ALBIÑANA en substitució de FRANCESC COLOMÉ TENAS.

•

MANCOMUNITAT AIGÜES TER-LLOBREGAT: JOSEP BRU ALBIÑANA
en substitució de FRANCESC COLOMÉ TENAS.

•

JUNTA DE SANEJAMENT: JOSEP BRU ALBIÑANA en substitució de
FRANCESC COLOMÉ TENAS.

•

CONSELL ESCOLAR DE L’ESCOLA DE MÚSICA: FRANCESC COLOMÉ
TENAS, en substitució de RAMON COMA DOSRIUS.

•

CONSELL ESCOLAR DE CENTRES: FRANCESC COLOMÉ TENAS, en
substitució de RAMON COMA DOSRIUS.

•

CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL: FRANCESC COLOMÉ TENAS, en
substitució de RAMON COMA DOSRIUS, ESTEVE RIBALTA SÁNCHEZ
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en substitució de JOSÉ ANTONIO PALOMINO AGUILERA; TERESA
BUIGUES POVEDA en substitució d’ANDREU MONTAÑÉS HUGUET,
•

PATRONAT MUNICIPAL D’ESPORTS: JOSE VEGA VILAR en substitució
de MANUEL MARTÍNEZ BALLESTEROS.

•

PATRONAT MUNICIPAL DE CULTURA: TERESA BUIGUES POVEDA en
substitució d’ANDREU MONTAÑÈS HUGUET.

•

CONSELL DEL POBLE DE LLERONA: JOAQUIM MÉNDEZ ORTIZ en
substitució de RAMON COMA DOSRIUS.

•

CONSELL DEL POBLE DE CORRÓ D’AMUNT: JOSEP MARTÍNEZ
CLAVELL, en substitució d’ANDREU MONTAÑÉS HUGUET

•

CONSELL PAGESIA: JOSEP MARTÍNEZ CLAVELL en substitució
d’ANDREU MONTAÑÉS HUGUET.

•

CONSORCI LOCALRET: JOSEP BRU ALBIÑANA, en substitució de
FRANCESC COLOMÉ TENAS.

•

COMISSIÓ SEGUIMENT CONVENI TRANSPORT: JOSEP
ALBIÑANA, en substitució de FRANCESC COLOMÉ TENAS

•

XARXA DE CIUTATS I POBLES CAP A LA SOSTENIBILITAT: JOSEP
BRU ALBIÑANA, en substitució de FRANCESC COLOMÉ TENAS

BRU

Segon.- NOTIFICAR els presents acords a les persones i entitats interessades
El Senyor ALCALDE pregunta als senyors regidors si desitgen realitzar alguna
intervenció al respecte. No produint-se’n cap, dóna pas a la votació.
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per unanimitat dels disset membres
assistents, sobre els disset que de dret i de fet componen la Corporació, i per tant, amb
el quòrum legal.

8.- APROVACIÓ DE LA CESSIÓ A L’INSTITUT CATALÀ DEL SÒL DE LA
GENERALITAT DE CATLUNYA,
D’UN TERRENY de 4.553,72 m2 DE
SUPERFÍCIE, SITUAT AL PLA PARCIAL SECTOR J.- El senyor SECRETARI
dóna lectura de la part dispositiva de la següent proposta de l’ALCALDIA:
VIST que la Comissió Municipal de Govern, a la sessió del dia 18 de desembre de
2003, prengué, entre d’altres, els acords següents:
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“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 gratuïta 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 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).
ATÈS que el Ple de l’Ajuntament, a la sessió del dia 16 de desembre de 2004, prengué,
entre d’altres, els acords següents:
“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
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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.”
VIST que, abans de procedir a la tramitació del corresponent procediment administratiu
de cessió gratuïta del solar de propietat municipal de referència, i donat que estava
qualificat jurídicament com a bé de domini públic, s’ha procedit a la seva desafectació
mitjançant el corresponent expedient d’alteració de la qualificació jurídica de la finca
(que ha passat de bé de domini públic a bé patrimonial), en el qual s’han acreditat
l’oportunitat i la legalitat del canvi d’afectació.
VIST que el Ple de l’Ajuntament, a la sessió del dia 27 de gener de 2005, prengué, entre
d’altres, els acords següents:
“ACORDS:
Primer.- APROVAR el canvi d’afectació, per a la seva desafectació com a bé de
domini públic, 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
número 12.387, de 4.553,72 metres quadrats, situat al carrer Miquel Martí i Pol.
Segon.- DISPOSAR la pertinent modificació de l’Inventari municipal de Béns, així
com que es faci constar al Registre de la Propietat la modificació de la
qualificació jurídica del bé, que passa a ser patrimonial.”
ATÈS QUE el canvi d’afectació ha estat inscrit en el Registre de la Propietat de
Canovelles en data 23 de febrer de 2005.
ATÈS QUE per Decret d’Alcaldia de 28 de gener de 2005 es va resoldre:
“Primer.- INICIAR procediment administratiu, en el qual s’acreditin, com a
mínim, els aspectes a que fa referència l’article 211.1 del Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya, per a la cessió gratuïta, a l’ INSTITUT CATALÀ DEL
SÒL, 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
número 12.387, de 4.553,72 metres quadrats, situat al carrer Miquel Martí i
Pol, en el marc del “CONVENI ENTRE EL DEPARTAMENT DE MEDI
AMBIENT I HABITATGE I L’AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL
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VALLÈS PER A LA CONSTRUCCIÓ D’HABITATGES AMB PROTECCIÓ
OFICIAL AL PLA PARCIAL DEL SECTOR J”.
Segon.- DISPOSAR que la Secretaria municipal, amb caràcter previ a la
preceptiva informació pública de 30 dies, emeti informe sobre la legislació i el
procediment aplicables a la cessió gratuïta de l’esmentat bé immoble
patrimonial.”
ATÈS que l’expedient s’ha sotmès a informació pública durant el període comprès entre
els dies 5 de febrer i 11 de març de 2005, mitjançant la publicació d’edictes al Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona núm. 30, de data 4 de febrer de 2005, i al tauler
d’edictes de la Corporació, sense que s’hagin presentat al·legacions.
VIST l’informe jurídic emès pel secretari de la Corporació.
DE CONFORMITAT amb el que disposen els articles 52.2.q), 179, 211, 212 i 214.2 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; 49 a 52 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre,
pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals; i 22.2.p) i 47.2.ñ) de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local.
AQUESTA ALCALDIA, proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents,
ACORDS:
Primer.- APROVAR la cessió gratuïta, a favor de l’ INSTITUT CATALÀ DEL SÒL, 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 número 12.387, de
4.553,72 metres quadrats, situat al carrer Miquel Martí i Pol, en el marc 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”.
Segon.- DONAR COMPTE del present acord al Departament de Governació i
Administració Pública de la Generalitat de Catalunya.
Tercer.- FACULTAR al Senyor Alcalde per a la signatura dels documents necessaris
per a la constància i efectivitat del present acord.
La PRESIDÈNCIA obre el torn d’intervencions.
Pren la paraula el regidor del grup municipal PSC-PM, senyor MANUEL MARTÍNEZ i
manifesta: estamos a favor de la cesión del terreno al Institut Català del Sòl pero me
gustaría hacer unas preguntas al regidor de Urbanismo, señor Ramírez. Todo está muy
bien, todo está perfecto, pero mirando las viviendas que salen a treinta y nueve metros
cuadrados, considero que son muy pequeñitas, casi es más grande el garaje que tiene
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veinticinco metros cuadrados que la vivienda que tiene treinta y nueve. En los precios,
nos parece bien, no sé si serán éstos. Mi pregunta es ¿la superficie total son cuatro mil
quinientos cincuenta y tres metros cuadrados? Cuando se hagan estas viviendas, ¿qué
superficie total se va a construir? ¿Los pisos no se pueden hacer más grandes? ¿Es
porque hay que dejar servicios, zona verde...? A parte que también se va a hacer la
guardería en los locales comerciales del bloque, eso creo que ocupa unos seiscientos
metros cuadrados. Luego, los párkings casi ocupan mil metros, a veinticinco metros
cuadrados. Entonces, se supone que cogerían unos dos mil, como mucho, y tenemos
cuatro mil quinientos. ¿No se podría coger un poco más de espacio para hacer los pisos
más grandes? ¿O es que esto también es una medida que marca la Generalitat en cuanto
a viviendas de alquiler? De todas maneras, me da igual que sea la Generalitat quien diga
que es eso, digo si no se pueden hacer un poco más grandes porque nos parecen muy
pequeños. De todas maneras, estamos a favor de que se hagan estas gestiones para
procurar viviendas de protección oficial, tanto de alquiler como de propiedad, hacia la
juventud. Cuantos más se hagan, mucho mejor para el pueblo.
Tot seguit, pren la paraula el regidor del grup municipal ERC, senyor JOSEP
MARTÍNEZ i manifesta: des d’Esquerra votarem a favor de la proposta. Entenem que
pisos de lloguer a l’abast dels joves i una nova llar d’infants és positiu per al municipi,
tot i que ja volem deixar palès que ens agradaria que la gestió d’ambdues coses fos
municipal.
A continuació, pren la paraula el regidor de l’ÀREA D’URBANISME, senyor JOSÉ
RAMÍREZ i manifesta: com tots sabeu, són habitatges de lloguer per cinc anys destinats
a joves. Hi haurà una part dels habitatges, que no seran rotatius, per a la gent gran. Els
metres els marca la Generalitat, no nosaltres. Tingueu en compte, com he dit abans, que
és per a joves, per cinc anys. Tots sabem perquè són els habitatges de protecció oficial
de lloguer.
El Senyor ALCALDE manifesta: la gestió només serà per a la llar d’infants. La resta
serà de gestió pública de la Generalitat.
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.

9.- APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGOU A LES
ZONES VERDES I EQUIPAMENTS DE BELLAVISTA EST I SECTOR U.- El
senyor SECRETARI llegeix la part dispositiva de la següent proposta de l’ÀREA
D’URBANISME:
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VISTA la documentació tècnica relativa a la modificació puntual del Pla General
d'Ordenació Urbana en l’àmbit de les zones verdes i d’equipaments de Bellavista Est i
Sector U de les Franqueses del Vallès, amb els objectius que figuren a la memòria
justificativa de la modificació, i que són:
Reordenar una part de les zones verdes i equipaments situades a l’Est de Bellavista
en combinació amb el nou sector U, sens modificar les seves dotacions locals
aprovades.
Necessitat de reservar una parcel·la de 8.000 m2 per una futura escola de primària
de doble línia en un espai adequat. Aquesta reserva es fa en base al requeriment del
Departament d’Ensenyament com a conseqüència de l’increment de població recent
ja consolidada i del creixement previst pel planejament vigent en vies de
consolidació.
Es proposa reservar 8.000 m2 de la part nord de la zona A (subzona A2) qualificantlos d’equipaments per la futura escola, mentre que els 5.239 m2 restants que són els
més propers al nou polígon (subzona A1), mantindran la seva qualificació actual de
zona verda. Aquests 8.000 m2 inicialment previstos de zona verda es preveu
recuperar-los amb la totalitat de la zona B (5.579,73 m2) i una part de la zona C
(subzona C2 de 2.402,27 m2) sumant aquestes dues parts els 8.000 m2 necessaris.
Així aquestes dues parcel·les finalment tindrien la qualificació de zona verda que és
totalment compatible amb el seu estat actual, mentre que la part restant de la zona C
(subzona C1 de 3.894,92 m2) mantindria la seva qualificació d’equipaments tal i
com és ara.
VIST l’informe jurídic incorporat a l’expedient.
VIST l'informe emès per l'arquitecte municipal.
VIST el que disposen els articles 83 i 59 de la Llei 2/2002, d’Urbanisme, l’article 8 de la
Llei 10/2004, de 24 de desembre, de modificació de la Llei 2/2002, de 14 de març, per
al foment de l’habitatge assequible, de la sostenibilitat territorial i de l‘autonomia local,
l'article 52.2.c) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, pel que fa a la competència del Ple de
la Corporació per a les aprovacions inicial i provisional.
AQUESTA Àrea d'Urbanisme proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- APROVAR INICIALMENT la modificació puntual del Pla General
d’Ordenació Urbana en l’àmbit de les zones verdes i d’equipaments de Bellavista Est i
Sector U de les Franqueses del Vallès
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Segon.- SOTMETRE a informació pública l’expedient, durant el termini d’un mes,
mitjançant la inserció d’edictes al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al
tauler d’anuncis de la Corporació i a un dels diaris de major circulació de la província,
per tal que les persones interessades 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 ESTEVE RIBALTA i
manifesta: després d’analitzar amb profunditat el tema, hem arribat a la conclusió que
ens abstindrem en aquest punt. D’una banda, evidentment, estem a favor de la cessió
dels terrenys per a la construcció de l’escola, no hi ha cap mena de dubte que estem a
favor d’aquesta cessió, l’escola s’ha de construir i és un bon lloc per construir aquesta
escola. Però, d’altra banda, ens sembla que la solució urbanística que s’ha adoptat per
fer aquesta cessió de terrenys no és la correcta i, hem d’acabar d’analitzar legalment el
tema, però, en certa mesura, ratlla la il·legalitat perquè s’està convertit en zona verda,
per exemple, uns dipòsits d’aigua que l’empresa SOREA utilitza per a aparcament.
Deixant de banda que pugui ser o no ser legal perquè tenim un mes per presentar
al·legacions, ja estudiarem si les presentem o no, tot i que estigui dins de la legalitat que
ja he dit que ho dubtem i l’informe no ens ha semblat suficient, no ens ha convençut des
del punt de vista legal. La solució que ha adoptat aquest Ajuntament, des d’Urbanisme,
per fer l’escola ens sembla poc imaginativa perquè s’estan robant sis mil metres
quadrats o cinc mil cinc-cents noranta-set metres quadrats de zones verdes a Bellavista
que, precisament, és la zona més congestionada i urbanísticament amb menys zones
verdes. Per què? Doncs, per això, s’està convertint una zona d’equipaments en zona
verda que no serà una zona verda perquè és un camp de futbol, un dipòsit. Em sembla
que no és el procediment correcte per fer aquesta reconversió. Ja sé que a la zona de
Bellavista hi ha poc terreny per fer aquestes zones verdes, però em sembla que no és la
solució correcta i, per això, ens abstindrem perquè estem a favor de la cessió dels
terrenys per fer l’escola però no que això es permuti per uns terrenys on no hi ha una
zona verda, on hi ha una zona d’equipaments i s’enganyi d’aquesta manera, intentant
esquivar la legalitat d’aquesta manera.
Tot seguit, pren la paraula el regidor del grup municipal EV, senyor FERRAN
GONTÁN i exposa: primer, dir que és evident que estarem a favor de l’escola però no
estem a favor d’aquest planejament, fins i tot, hi plantegem una possible alternativa.
Començaré pel més obvi que s’espera que jo digui: està a prop de la Ronda. Una escola
a tocar de la Ronda... veus com la Ronda comença a donar problemes, Grau? Ara
comencen els problemes de la Ronda, fins ara, no n’hi havia. Aquest és el més obvi per
part nostra; però, seguint amb la línia del que deia el company del Partit Socialista,
tenim una zona d’equipaments a Bellavista, on hi ha els dipòsits de l’aigua, els camps
de futbol al costat de l’escola que, per poder fer aquesta escola a la zona de la Ronda, es
reconverteix en zona verda, per tant, el dipòsit d’aigua serà zona verda. I el camp de
futbol, enlloc de ser equipament, passarà a ser zona verda. Però, a mi, fóra d’això, el que
més m’al·lucina és el segon punt de la proposta, llegiré la segona part que és la que més
em sobta, que diu: “...Aquesta reserva es fa en base al requeriment del Departament
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d’Ensenyament com a conseqüència de l’increment de població recent ja consolidada i
del creixement previst pel planejament vigent en vies de consolidació...”
. Em sobta
perquè abans parlava dels metres quadrats edificats, sí, hem edificat molt però no hem
tingut en compte els serveis i la Generalitat ens ho diu. I, ara, ens oblidem per casualitat
dels vuit mil metres d’una escola i els han de col·locar on puguin cabre perquè sinó
tindrem un problema de serveis. El que em sembla del tot al·lucinant, i, fins i tot, com
un elogi, és que aquest govern ha fet de la necessitat una virtut. Ho dic perquè el titular
de la notícia que ha aparegut a la web de l’Ajuntament enlloc de dir que és un
requeriment de la Generalitat, ve a dir que l’equip de govern de l’Ajuntament vol cedir a
la Generalitat un terreny a Bellavista per fer la quarta escola de primària al municipi. O
sigui, enlloc de ser la Generalitat qui ens demana que ho fem perquè ens hem despistat i
no ho hem previst, ara, és l’equip de govern que és collonut i ho tot tenia previst. En
conseqüència, m’ha sobtat i reconec que de la necessitat feu virtut. Al segon torn, us
presentaré la proposta que nosaltres creiem que es pot fer.
A continuació, pren la paraula el regidor del grup municipal GIPF, senyor JOSÉ
JOAQUIN GRAU i diu: jo només volia fer una pregunta. Després de la modificació que
s’ha fet, ara quedaran gairebé tres mil nou-cents metres de terreny d’equipament al
costat de la plaça Catalunya de Bellavista, s’ha previst quin equipament hi anirà? O
sigui, es podrien fer propostes?
Tot seguit, pren la paraula el regidor del grup municipal PP, senyor JOSEP BADIA i
manifesta: nosaltres el que hem vist és que a la zona A2, on hi van els dos mil metres
quadrats, s’ha d’expropiar una casa. Ja està expropiada?
El Senyor ALCALDE respon: si mira el Pla, està reparcel·lada i indemnitzada.
El regidor senyor BADIA replica: encara hi és i encara hi viuen. I, després, trobem que
falta zona verda, es perd zona verda. També es podria agafar els vuit mil metres del
sector C2 i posar-hi el col·legi. Demano la zona més cèntrica, la plaça Catalunya.
Tot seguit, intervé la regidora del grup municipal ERC, senyora TERESA BUIGES i
manifesta: parlar d’aquest tema es fa una mica difícil perquè no tenim clar que el lloc
escollit per posar aquesta escola sigui l’idoni pel lloc de difícil accés on es troba. No
sabem si exactament és allà on ha d’anar perquè el creixement del poble és suficient
perquè l’escola es pugui omplir a qualsevol lloc del poble. En tot cas, pensem que la
zona de l’Ajuntament i el sector Mas Colomer estan tenint un creixement urbanístic
molt important i en el cas que aquesta escola es fes al lloc on està previst fer-la, la
possibilitat d’ampliar en una línia el Guerau de Liost per assegurar l’escolarització dels
futurs nouvinguts al poble.
A continuació, pren la paraula el regidor de l’ÀREA DE CULTURA I EDUCACIÓ,
senyor FRANCESC COLOMÉ i manifesta: el que nosaltres hem de fer és solucionar
problemes. Primer faré una mica d’antecedent: tenim dues escoles a Corró d’Avall i una
a Bellavista. Per població, Bellavista segueix sent el poble més poblat i el que ha
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generat una zona de creixement perquè al sector Z de Bellavista també hi ha una zona
de creixement. Comentar-vos que hem decidit que aquesta nova escola sigui a
Bellavista per aquest motiu, per compensar. Per l’altre costat, a Bellavista tampoc hi
havia, independentment del seu creixement, cap zona d’equipaments que reunís els
requisits per poder tenir una escola. El requisit de la Generalitat és que tingués, com a
mínim, vuit mil metres quadrats, per espai, per benestar de tothom i se’ns ha ocorregut
aquesta solució imaginativa. Jo crec que és una bona solució per aquest problema.
Tot seguit, pren la paraula el regidor de l’ÀREA D’URBANISME, senyor JOSÉ
RAMÍREZ i exposa: la decisió de posar les escoles a la part de zona verda del sector U
no ha estat capritxosament ni res de res. Simplement, perquè a part d’aquesta zona,
teníem dues zones més: la zona C que és la que toca a la plaça de Catalunya de
Bellavista que tota la parcel·la és d’uns sis mil metres quadrats aproximadament mentre
que Ensenyament demana que la parcel·la mínima sigui vuit mil metres quadrats. A part
d’aquesta, no tenim cap altra. Però, a més de traspassar-la a la zona verda del sector U,
tocant a la Ronda, s’ha escollit aquest emplaçament perquè és una zona molt
assolellada, molt ample, de fàcil aparcament i, en canvi, a la zona de la plaça de
Catalunya de Bellavista que, per començar, és insuficient, i que a més, era molt estreta.
Es per això que s’ha escollit aquesta opció. Però, a més, el canvi que es farà d’aquesta
zona a aquesta, actualment els metres de zona verda no pateixen cap disminució, i
tampoc s’augmenten els metres d’equipament, queda exactament igual. No es fa cap
canvi, ni s’augmenta ni es disminueix. Simplement és un canvi de zona i d’aquesta
manera, es consolida tota aquesta zona com a zona escolar. És per això que s’ha pres
aquesta decisió.
El regidor senyor RIBALTA diu: senyor Ramírez, no és veritat el que diu. Tenim vuit
mil metres quadrats al final del carrer Barcelona on es farà la futura escola o ... per fer
l’escola que estan previstos de zona verda i es permuten per uns terrenys on hi ha uns
dipòsits d’aigua que estan qualificats com a equipament. I es queda tant panxo! No crec
que els jubilats vagin a bucejar dins els dipòsits. No ens podem quedar tant tranquils en
el moment en què qualifiquem uns dipòsits en zona verda.
El Senyor ALCALDE replica: senyor Esteve, permeti’m un moment. Vostè, d’escoles
en pot entendre molt però d’urbanisme, molt poc. El canvi de qualificació és un estadi
que no té res a veure amb la posterior urbanització, per tant, aquest document és una
permuta que simplifica un canvi de qualificació, però això no vol dir la seva posterior
adequació o ús. Què vol dir això? Amb el que està dient, està barrejant les patates amb
les mongetes perquè si vostè sap una mica d’urbanisme, el seu ús es pot fer, no ara, sinó
quan es vulgui, treure el dipòsit, fer el que vulgui. Però dir que com que hi ha un dipòsit
no pot ser zona verda és una manca total respecte a la legalitat. La posterior adequació
no té res a veure amb la qualificació urbanística, per tant, no digui aquestes coses
perquè no són veritat.
El regidor senyor RIBALTA contrareplica: de les seves paraules dedueixo que vostè es
compromet a que els dipòsits i el camp de futbol es retiraran i es convertiran en una
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zona verda? I tant, ho acaba de dir. Ara no m’ho canviï perquè m’acaba de dir que si
això es qualifica de zona verda, és a dir, que la qualificació de zona verda, que ja ho
sabia, no cal que em doni lliçons d’aquest tipus perquè ja ho sabia, jo vull el compromís
de que això es farà, que d’aquí a deu anys o el que sigui tinguem uns dipòsits allà i
haguem perdut aquesta zona verda. És el que estem reclamant i és del que ens queixem.
De moment, es perdran aquests sis mil metres quadrats de zona verda, després, potser hi
seran o no, però, de moment, no els tenim ni els podem ocupar.
Acte seguit, el regidor senyor GONTÁN diu: ja suposava que havien de moure el
dipòsit perquè sinó no colava. Jo crec que Urbanisme ho tirarà enrera però si vostè es
compromet a que els dipòsits es mouran, doncs, aleshores, potser Urbanisme traga.
Entenem que s’han de fer de mans i mànigues per col·locar les coses quan no les tenen
previstes, per això, es diu allò del requeriment que fa el Departament d’Ensenyament a
l’Ajuntament per fer aquests vuit mil metres no previstos. No han comptat amb el
creixement. Per tant, vostès només han crescut urbanísticament i no han tingut en
compte que calien serveis. De fet, és el que està passant en aquesta legislatura: vam
créixer a l’anterior i, ara, tenim problemes per als serveis, econòmics, socials, d’espai...
El que diem a cada Ple, res de nou. En positiu, després d’haver-me queixat que era la
meva obligació com a regidor i criticar la posició del govern, plantejaria la següent
proposta: vostès han comptat que es pugui fer l’escola, movent els dipòsits, per suposat,
a la zona on estaven els antics barracons? No hi entren els vuit mil metres? No és que hi
estigui d’acord amb la zona, insisteixo. Perdoni’m, vostè també col·loca els vuit mil
metres en una zona verda. I els barracons tampoc, si us plau. No em mengis minuts,
després, m’ho discuteix. Jo el que li plantejo és: vostè s’ho ha mirat? És que parlant
amb els tècnics, semblava com si no s’haguessin mirat. De totes maneres, com que això
va per altres bandes, potser els tècnics no controlen això. A mi la zona no m’agrada
perquè, insisteixo, tota aquella zona on està l’IES Lauro i l’escola de primària és una
zona de difícil accés. Està al còrner del poble i, per tant, és d’accés dificultós. I
m’agradaria que algú m’ensenyés on està l’aparcament. Ja que vostès insisteixen en
col·locar l’escola a Bellavista, que em sembla una posició acceptable o no, però és una
posició seva i és totalment respectable, no la critico, vull dir que és la seva posició,
potser si nosaltres estiguéssim al govern faríem una altra cosa. Quan estigui al govern li
diré, no es preocupi. Jo li estic fent una proposta, vostès creuen que ha d’anar a
Bellavista, potser estarem d’acord, o no, però és la seva decisió i això no m’ho negarà.
Ho ha dit el senyor Colomé, vostès han pres aquesta decisió, collonut. En fi, la proposta
és: deixin les zones verdes tal com estaven i l’únic que els hi demanem és que a la zona
verda on estaven els antics barracons es col·loqui l’escola, crec que entraria a la zona
d’equipaments on està el camp de futbol. Demano que retirin aquesta proposta i
estudiem una altra més viable que col·locar l’escola de vuit mil metres a costat de la
Ronda.
Intervé el regidor senyor COLOMÉ dient: només un petit incís. Amb aquesta escola,
amb la previsió que ja fa anys que tenim i el terreny que hem cedit per al nou institut de
Corró d’Avall, almenys hem estat una mica previsors, i amb la nova escola bressol crec
que tot el col·lectiu educatiu quedarà tancat per bastants anys.
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El Senyor ALCALDE manifesta: senyor Ferran, s’ha valorat la seva proposta i s’ha
desestimat perquè l’altre és millor, no per res més. El terreny és insuficient, és un tema
de metres, i l’altre és per idoneïtat. Aquesta és la decisió.
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, un vot en contra del regidor del grup municipal EV,
cinc abstencions dels regidors dels grups municipals PSC-PM i ERC, i per tant, amb el
quòrum legal.

10.- APROVACIÓ INICI EXPEDIENT PER A L’OCUPACIO DELS TERRENYS
DE CESSIÓ OBLIGATÒRIA (ZONES VERDES I ESPAIS LLIURES) DE LA
URBANITZACIÓ MIL PINS.- El senyor SECRETARI llegeix la part dispositiva de la
següent proposta de l’ÀREA D’URBANISME:
ATÈS QUE el Ple de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, en sessió celebrada el
dia 26 d’octubre de 2000, va adoptar el següent Acord:
“Primer.- INICIAR L'EXPEDIENT d’execució forçosa i posterior via de
constrenyiment, si procedeix, per tal d’acabar les obres d’urbanització del sector
"Mil Pins" de les Franqueses del Vallès i que es formalitzin, a favor d’aquest
Ajuntament, les cessions previstes en el Pla Parcial.
Segon.- DONAR TRASLLAT dels presents acords a les senyores Avelina Torras
Ferriol i Alicia Barba Corsini, a fi i efecte que procedeixi, prèvia presentació de la
documentació tècnica, a l’execució de les obres d'urbanització encara pendents
d'implantació, concedint un termini de sis mesos (comptats a partir del dia hàbil
següent al que es rebi testimoni d’aquests acords), així com, formalitzar les
cessions obligatòries que imposa la sentència 710, dictada en el recurs contenciós
administratiu núm. 1024/97, advertint que si transcorre aquest termini sense que
hagi donat acompliment a aquest requeriment, l’Ajuntament, exercitant el dret
d’opció que la Llei li atribueix, procedirà a executar subsidiàriament aquestes
obres, subrogant-se en les obligacions que corresponguin a les promotores
advertint-les, que si no donen acompliment al requerit, es procedirà a iniciar al
via de constrenyiment.
Tercer.- FER L'ADVERTIMENT que aquests acords són un mer acte de tràmit
contra els quals no es pot interposar cap recurs, donat que no li causen indefensió i
no impedeixen la continuació del procediment a seguir.”
ATÈS QUE el Ple de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, en sessió celebrada el
dia 31 de maig de 2001, va adoptar el següent acord:
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“Primer.- ACCEPTAR les cessions oferides per la senyora AVELINA TORRAS
FERRIOL, en representació dels promotors del Pla Parcial Mil Pins, que
s’ubicaran segons es grafia en el plànol annex que forma part del present acord,
així com, els 2348 m2., que resten pendents de cessió segons es desprèn de
l’informe de l’arquitecte municipal.
Segon.- CONCEDIR, de conformitat amb el què disposa l’article 8.4, del Reglament
308/1982 de 26 d’agost, un nou termini d’un mes, als promotors d’aquest Pla
Parcial, per a la presentació del projecte i l’execució de les obres d’urbanització
pendents.
Tercer.- EXECUTAR subsidiàriament, una vegada transcorregut el termini
assenyalat, sense haver donat acompliment a l’apartat anterior, les obres
d’urbanització pendents, subrogant en les obligacions als promotors del Pla
Parcial.
Quart.- NOTIFICAR el present acord als promotors del Pla Parcial Mil Pins.”
ATÈS QUE la Comissió d’Urbanisme de Barcelona, en sessió celebrada el dia 9 d’abril
de 2003 va donar conformitat al text refós de la revisió del Pla general d’ordenació de
Les Franqueses del Vallès, el qual fou publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya número 3.991 de 20 d’octubre de 2003 i que el Pla General vigent delimita
explícitament la zona verda pública que haurà de ser objecte de cessió obligatòria i
gratuïta a favor de l’Ajuntament, obligació que en l’actualitat encara resta pendent de
compliment.
VIST QUE l’article 100 de la Llei 2/2002, de 14 de març, d’Urbanisme, estableix que
les diverses figures del planejament urbanístic l’aprovació definitiva de les quals
correspon a l’Administració de la Generalitat són executives a partir de la publicació en
el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de l’acord d’aprovació definitiva i de les
normes urbanístiques corresponents i que els particulars i l’Administració pública
queden obligats al compliment de les disposicions sobre ordenació urbanística
contingudes en la Llei i en els instruments de planejament i de gestió que en derivin.
ATÈS QUE els article 29 i següents del Real Decret 1093/1997, de 4 de juliol, pel qual
s’aproven les normes complementàries al reglament per a l’execució de la Llei
Hipotecària sobre inscripció en el Registre de la Propietat d’actes de naturalesa
urbanística, disposen que els terrenys que en compliment de les lleis hagin de ser
objecte de cessió obligatoria s’inscriuran a favor de l’administració actuant i per a la
seva afecció al destí previst en els plans d’ordenació, i que les superficies de cessió
obligatòria delimitades per instruments de planejament dirigits a regularitzar o a
legalitzar terrenys en els que l’edificació permesa pel pla estigui totalment consolidada
podran inscriure’s a favor de l’òrgan actuant.
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TENINT EN COMPTE que les cessions obligatòries de terrenys destinats a vials o
zones verdes no depenen de la voluntat del promotor i es produeixen exlege, i que el seu
incompliment no pot operar en benefici d’aquest, l’Ajuntament pot exercitar l’acció
reivindicatòria en el supòsit que el propietari no s’avingui a l’entrega dels terrenys, quan
a més, en el present supòsit, es tracta de terrenys perfectament delimitats i superficiats
en el vigent Pla general d’Ordenació, i a major abundament, es tracta d’un sector en el
qual els propietaris han pogut materialitzar el seu aprofitament urbanístic sense haver
complert les càrregues imposades pel planejament.
TENINT EN COMPTE que la mesura cautelar acordada pel Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya en data 29 de juny de 2001 fa referència a la suspensió de
l’executivitat de l’acord del Ple de l’Ajuntament de data 31 de maig de 2001, pel qual
s’acceptaven unes cessions oferides per la propietat, més les que l’Ajuntament
considerava susceptibles de cessió, havent-hi, per tant, una discrepància entre les parts
en quant a la superfície i ubicació de la zona de cessions, que haurà de ser resolta en la
sentència que dimani del procediment jurisdiccional 26/2001.
ATÈS que la present proposta d’acord, que té com a objectiu la inscripció en el registre
de la propietat dels terrenys de cessió obligatòria i gratuïta, no guarda una identitat amb
el recurs que es troba sub-iudice, per quant la superfície del terreny a cedir i la seva
concreta ubicació no és la mateixa (en l’actualitat és la que delimita el pla general,
30.222,17 m2), el procediment administratiu no és tampoc el mateix (en l’actualitat
s’inicia l’expedient contemplat en l’article 30 del Real Decret 1093/1997, de 4 de juliol,
pel qual s’aproven les normes complementàries al reglament per a l’execució de la Llei
Hipotecària sobre inscripció en el Registre de la Propietat d’actes de naturalesa
urbanística), i tenint en compte, a més, que la resolució de l’expedient administratiu
contradictori, amb audiència a les parts interessades, no afectarà al desenvolupament del
recurs jurisdiccional pendent de sentència.
VIST l’informe jurídic emès pel secretari de la Corporació.
AQUESTA Àrea d'Urbanisme proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels següents :
ACORDS:
Primer.- INICIAR L’EXPEDIENT ADMINISTRATIU per a la inscripció en el Registre de
la propietat dels terrenys de cessió obligatòria delimitats en el Pla General d’Ordenació
Urbana vigent a les Franqueses del Vallès en el sector de la Urbanització Mil Pins, de
conformitat amb el plànol del planejament general que s’adjunta com annex al present
acord i conforme el que estableix l’article 30.2 del
Real Decret 1093/1997, de 4 de
juliol, pel qual s’aproven les normes complementàries al reglament per a l’execució de
la Llei Hipotecària sobre inscripció en el Registre de la Propietat d’actes de naturalesa
urbanística.
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Segon.- PUBLICAR el present acord en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona
i notificar-ho individualment als propietaris afectats, concedint un termini de 30 dies
per tal que puguin comparèixer en l’expedient i presentar les al·legacions que estimin
oportunes.
La PRESIDÈNCIA obre el torn d’intervencions.
Pren la paraula el regidor del grup municipal EV, senyor FERRAN GONTÁN i
manifesta: això és un tema que s’arrossega secula seculorum pel que he acabat deduint.
Sembla que és bastant farragós, fins i tot crec que la posició de l’Ajuntament és
coherent i correcte, tot i que jo tinc un dubte que em trasbalsa i ho explico a cada Ple: en
aquesta proposta no veig la necessitat d’urgència. M’explico: sembla ser que hi ha un
recurs dels propietaris que encara no s’ha resolt, és cert que segons el resultat ja estigui
tot, però és allò que si no hi ha necessitat d’urgència, si sabem que aquella zona de Mil
Pins no s’edificarà, si acabarà sent zona verda... estem parlant de Mil Pins, no? Sí, és
zona verda, que no s’edificarà. El que vull dir és que allà no hi ha urgència. El que no
entenc, sincerament, és la necessitat d’aquesta urgència, córrer ara, obrir un nou
expedient perquè això es regularitzi ja en el sentit de que hi ha un contenciós encara
pendent i que aquest contenciós, tard o d’hora, ens acabarà donant la raó i punt, ja està,
tots contents. Però és allò del tarannà d’anar sempre amb el pal per endavant, encara que
tinguem la raó. Crec que en aquesta societat ens falta una mica més de diàleg. Sí, més
diàleg i més paciència. No dic que no se n’hagi tingut i em consta. Vull dir que no ve
aquesta urgència, podíem esperar a que hi hagués la resolució, simplement és això. No
cal córrer ara.
Tot seguit, pren la paraula el regidor del grup municipal PP, senyor JOSEP BADIA i
manifesta: només una pregunta. He vist que hi ha un contenciós administratiu de la
senyora Avelina Torras de l’any 2001 que encara està pendent.
Acte seguit, pren la paraula el regidor de l’ÀREA D’URBANISME, senyor JOSÉ
RAMÍREZ i manifesta: he d’explicar als presents, en aquest cas, als veïns que han
vingut aquesta nit que cada vegada que hi ha una unitat d’actuació urbanística, els
promotors han de cedir al municipi, a la població, uns espais de zona verda que,
concretament, en quant a Mil Pins, aquí teniu el plànol. Una zona verda que està bruta,
que avui ningú en pot gaudir, com deia l’Alcalde. El senyor Gontán diu que més
paciència, més cortesia, més de trenta anys... El que avui es fa, i no és a corre-cuita, és
iniciar d’ofici el procediment per un dia arribar a inscriure aquesta propietat al Registre
de la Propietat a nom del municipi, cosa que avui no ho és, posar-la en condicions i que
els veïns de Mil Pins puguin gaudir d’aquesta zona verda. Per tant, avui el que es fa és
iniciar l’expedient.
Tot seguit, el regidor senyor GONTÁN manifesta: tinc clar el que es fa, però l’únic que
podem treure d’això, per no esperar un anyet que és el que pot trigar en resoldre’s,
podem tenir un altre contenciós. Potser el guanyaran, segur que el guanyaran i, així,
estaran cinquanta-tres a un. Però no es preocupi.
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El Senyor ALCALDE diu: miri, senyor Gontán, hi ha moments en què l’entenc, dintre
de la seva coherència, però n’hi ha d’altres en què no el puc entendre, dintre de la
mateixa coherència, del seu pensament que és molt respectable com qualsevol altre.
Però, en aquest cas, em diu coses diferents del que m’ha dit en altres qüestions. En
aquest cas que l’Ajuntament intenta resoldre un problema històric d’una negació d’una
obligació per llei, que era el dret a les cessions i l’ús dels veïns d’aquests espais perquè
eren zones verdes i equipaments, per diverses circumstàncies, bàsicament personals, no
han estat resoltes a favor de l’Ajuntament i s’han posat contenciosos contra
l’Ajuntament, per diverses raons, ja li he dit que des de fa trenta anys, jo no hi era
aleshores. I, sens dubte, l’Ajuntament, ara hi som nosaltres, ha de defensar la legalitat i
els veïns i hem de donar aquest dret que per llei tenen els veïns que és poder gaudir de
les zones verdes a les que tenen dret dintre de la seva zona urbanística i que han d’estar
urbanitzades pel promotor de la urbanització, és a dir, el que ha fet els diners. Estem
d’acord amb això? Jo em pensava que havíem d’estar d’acord en aquest punt perquè, en
definitiva, és restablir una legalitat i una obligació de la propietat. Aquest acte el fem
ara, i no el fem abans, perquè ara hi ha una legalitat del Pla General que abans no hi era,
hi ha una Llei d’Urbanisme que abans era diferent i, per tant, hi ha una nova situació
que permet posar en dret i que es compleixi aquest deute pendent amb el municipi que,
en aquest cas, és que les cessions siguin a nom de l’Ajuntament i s’acabin urbanitzant,
pagant pel promotor, que és la seva obligació i que fa trenta anys no va fer, per diverses
raons. Jo no sé qui té la culpa, si el promotor o l’Ajuntament, jo no hi era. Per tant, es
tracta de complir aquest tràmit, no és un tema de caprici, és un tema de justícia i
d’obligació de l’Administració de resoldre això amb els veïns. Per tant, penso que en
aquest punt sí que calia estar-hi d’acord, perquè és el mateix punt que m’ha defensat al
revés en altres llocs. Per això li he volgut fer aquest aclariment, bàsicament perquè em
penso que no havia entès suficientment el calat que té aquest punt que és resoldre una
legalitat i un dret que tenen els ciutadans i el municipi en virtut d’un incompliment
urbanístic al revés del que m’ha dit altres vegades. Li explico perquè valia la pena fer la
reflexió.
Finalitzades les intervencions, la PRESIDÈNCIA dóna pas a la votació.
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per setze vots a favor dels regidors dels
grups municipals CiU, PSC-PM, ERC, GIPF i PP i una abstenció del regidor del grup
municipal EV, i per tant, amb el quòrum legal.

11.- APROVACIÓ ASSENYALAMENT NOM A DIFERENTS CARRERS
SITUATS AL PLA PARCIAL DEL SECTOR P.- El senyor SECRETARI llegeix la
part dispositiva de la següent proposta de l’ALCALDIA:
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ATÈS que el Ple de la Corporació en sessió de 27 de gener de 2005, va acordar, entre
d’altres, APROVAR PROVISIONALMENT el Pla Parcial del Sector P (Pla de Llerona
Sud) de les Franqueses del Vallès.
ATÈS que el vial situat en l’esmentat Pla Parcial, entre el carrer Alemanya i el límit del
sòl industrial amb el terme municipal de Canovelles, no té nom assignat.
ATÈS que és necessari identificar i dotar de nom als carrers, places, passeigs i passatges
públics del municipi per tal de facilitar la seva identificació i ubicació.
AQUESTA ALCALDIA proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents,
ACORDS:
Primer.- APROVAR ASSENYALAR el nom de “carrer Finlàndia” al vial situat al
Pla Parcial del Sector P, entre carrer Alemanya i el límit del sòl industrial amb el
terme municipal de Canovelles, segons 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. No produint-se’n cap, es dóna pas a la
votació.
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per unanimitat dels disset membres
assistents, sobre els disset que de dret i de fet componen la Corporació, i per tant, amb
el quòrum legal.

12.- APROVACIÓ PROVISIONAL D’ORDENACIÓ I IMPOSICIÓ DE
CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER AL FINANÇAMENT DE LES OBRES
CONTEMPLADES EN EL “PROJECTE CONSTRUCTIU DEL TRAM FINAL
DEL CARRER FERRERET.- El senyor SECRETARI llegeix la part dispositiva de la
següent proposta de l’ÀREA D’HISENDA:
Vista la necessitat de procedir a l’execució de les obres del tram final del carrer Ferreret
del nucli de Llerona.
Atès que l’esmentada actuació beneficia especialment i produeix increment de valor de
les finques tangents al tram final de l’esmentada via pública, i que per tant és procedent,
en conseqüència, la imposició de Contribucions Especials per al finançament d’aquestes
obres, de conformitat amb allò que disposen l’article 28 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.
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Vist l’informe de Secretaria i Intervenció, informant favorablement l’expedient
d’imposició de contribucions especials als titulars de les finques tangents a la via
pública, per al finançament dels costos d’execució d’aquesta obra.
Vist l’informe dels Serveis Tècnics Municipals.
A l’Ajuntament en Ple proposo l’adopció del següent
ACORD
Primer.- APROVAR provisionalment l’ordenació i imposició de contribucions especials
als propietaris de les finques tangents al tram final del carrer Ferreret del nucli de
Llerona, de conformitat amb les bases següents:
1. Cost previst de l’actuació.
Els costos de l’actuació estaran constituïts per la totalitat de despeses a
contreure per l’Administració actuant en ordre a l’efectiva execució de les
obres:
a) Els costos de redacció dels estudis tècnics.
b) Els costos d’execució de les obres.
c) Els anuncis oficials
d) Els costos de gestió econòmica de l’actuació a satisfer a favor de
l’Organisme de Gestió Tributària (ORGT) de l’Excma. Diputació Provincial de
Barcelona, de conformitat amb les estipulacions del conveni subscrit amb
l’esmentada institució.
Tram final carrer Ferreret

Cost

Costos de l'actuació provisionals
Execució de la obra
Anuncis
Projecte
Costos gestió cobrament ORGT

30.303,48
281,73
1.500,00
571,49

TOTAL Cost actuació

32.656,70

2. Base de repartiment.
La base de repartiment estarà constituïda per la participació dels veïns en el
cost de l’obra que es fixa en el 60 per cent del cost total previst, percentatge
inferior al 90 per cent del cost de l’actuació, de conformitat amb allò que
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estableix l’article 31 del esmentat Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals.
3. Criteri de repartiment.
De conformitat amb allò que disposa l’article 32 del precitat Text Refós de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals, les contribucions especials adoptaran
com a mòdul de repartiment la superfície edificable de les finques beneficiades
per les obres.
4. Terminis de pagament.
Les quotes líquides resultants, obtingudes pels criteris descrits més amunt
descrits en la base tercera, es fraccionarà en dos pagaments, amb els següents
meritaments:
1er.- En el moment de l’adjudicació de les obres.
2on.- Un cop acabades les obres.
Segon.- APROVAR el padró provisional de quotes individualitzades de les
contribucions especials imposades per al finançament de les obres del tram final del
carrer Ferreret, que figura en l’annex que forma part del present acord.
Tercer.- EXPOSAR l’expedient a informació pública en el tauler d’anuncis de
l’Ajuntament i publicar-lo al BOP durant 30 dies hàbils, dins els quals els interessats
poden constituir-se en associació administrativa de contribuents, així com examinar
l’expedient i presentar les reclamacions que creguin oportunes, en cas que no se’n
produeixin l’acord esdevindrà definitiu.
Quart.- NOTIFICAR el present acord als propietaris afectats, i a l’Organisme de
Gestió Tributària de l’Excma. Diputació Provincial de Barcelona.
Cinquè.- APLICAR l’Ordenança General de Contribucions Especials en tot el que no
estigui previst en aquest acord.
El Senyor ALCALDE pregunta als senyors regidors si desitgen realitzar alguna
intervenció al respecte.
Pren la paraula el regidor del grup municipal ERC, senyor JOSEP MARTÍNEZ i
manifesta: en aquest sentit, com que els veïns es van mostrar a favor d’unir el carrer
Ferreret amb el carrer Catalunya, al Consell del Poble de Llerona també se’n va parlar i
es van mostrar a favor, entenem que els veïns contribueixen en un seixanta per cent de
l’import de les obres, és correcte i, per tant, votarem a favor d’aquest punt.
Tot seguit, pren la paraula el regidor del grup municipal PP, senyor JOSEP BADIA i
pregunta: és provisional o ja és real?
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El Senyor ALCALDE respon: després, quan es liquida definitivament l’obra, és quan es
veu si hi hagut alguna variació. De moment, és estimatiu en virtut del projecte.
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.

13.- APROVACIÓ PROVISIONAL D’ORDENACIÓ I IMPOSICIÓ DE
CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER AL FINANÇAMENT DE LES OBRES
CONTEMPLADES EN EL “PROJECTE PAVIMENTACIÓ DEL PASSATGE
MARTÍ POL”.- El senyor SECRETARI llegeix la part dispositiva de la següent
proposta de l’ÀREA D’HISENDA:
Vista la necessitat de procedir a l’execució de les obres del Passatge Martí i Pol.
Atès que l’esmentada actuació beneficia especialment i produeix increment de valor de
les finques tangents al tram final de l’esmentada via pública, i que per tant és procedent,
en conseqüència, la imposició de Contribucions Especials per al finançament d’aquestes
obres, de conformitat amb allò que disposen l’article 28 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 l’informe de Secretaria i Intervenció, informant favorablement l’expedient
d’imposició de contribucions especials als titulars de les finques tangents a la via
pública, per al finançament dels costos d’execució d’aquesta obra.
Vist l’informe dels Serveis Tècnics Municipals.
A l’Ajuntament en Ple proposo l’adopció del següent
ACORD
Primer.- APROVAR provisionalment l’ordenació i imposició de contribucions especials
als propietaris de les finques tangents al Passatge Martí i Pol, de conformitat amb les
bases següents:
1. Cost previst de l’actuació.
Els costos de l’actuació estaran constituïts per la totalitat de despeses a
contreure per l’Administració actuant en ordre a l’efectiva execució de les
obres:
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a) Els costos de redacció dels estudis tècnics.
b) Els costos d’execució de les obres.
c) Els anuncis oficials
d) Els costos de gestió econòmica de l’actuació a satisfer a favor de
l’Organisme de Gestió Tributària (ORGT) de l’Excma. Diputació Provincial de
Barcelona, de conformitat amb les estipulacions del conveni subscrit amb
l’esmentada institució.
Passatge Martí i Pol

Cost

Costos de l'actuació provisionals
Execució de la obra
Anuncis
Projecte
Costos gestió cobrament ORGT

23.834,07
300,00
1.228,77
451,76

TOTAL Cost actuació

25.814,60

2. Base de repartiment.
La base de repartiment estarà constituïda per la participació dels veïns en el
cost de l’obra que es fixa en el 60 per cent del cost total previst, percentatge
inferior al 90 per cent del cost de l’actuació, de conformitat amb allò que
estableix l’article 31 del esmentat Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals.
3. Criteri de repartiment.
De conformitat amb allò que disposa l’article 32 del precitat Text Refós de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals, les contribucions especials adoptaran
com a mòdul de repartiment la superfície edificable de les finques beneficiades
per les obres.
4. Terminis de pagament.
Les quotes líquides resultants, obtingudes pels criteris descrits més amunt
descrits en la base tercera, es fraccionarà en dos pagaments, amb els següents
meritaments:
1er.- En el moment de l’adjudicació de les obres.
2on.- Un cop acabades les obres.
Segon.- APROVAR el padró provisional de quotes individualitzades de les
contribucions especials imposades per al finançament de les obres del Passatge Martí i
Pol, que figura en l’annex que forma part del present acord.
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Tercer.- EXPOSAR l’expedient a informació pública en el tauler d’anuncis de
l’Ajuntament i publicar-lo al BOP durant 30 dies hàbils, dins els quals els interessats
poden constituir-se en associació administrativa de contribuents, així com examinar
l’expedient i presentar les reclamacions que creguin oportunes, en cas que no se’n
produeixin l’acord esdevindrà definitiu.
Quart.- NOTIFICAR el present acord als propietaris afectats, i a l’Organisme de
Gestió Tributària de l’Excma. Diputació Provincial de Barcelona.
Cinquè.- APLICAR l’Ordenança General de Contribucions Especials en tot el que no
estigui previst en aquest acord.
La PRESIDÈNCIA obre el torn d’intervencions.
Pren la paraula el regidor del grup municipal EV, senyor FERRAN GONTÁN i
manifesta: en el primer torn, voldria fer una pregunta. Això és una nova zona
urbanitzada o de fa poc relativament, no? La pregunta era més directa: aquest sector
entrava dintre de Mas Colomer?
El Senyor ALCALDE exposa: això era el sector J. ... està a la zona urbana antiga.
El regidor senyor GONTÁN diu: tenia aquest dubte perquè no quedava clar als plànols.
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.

14.-PRECS, PREGUNTES I PROPOSICIONS.- El Senyor ALCALDE dóna compte
que hi ha propostes d’acord presentades pels grups que el secretari de la Corporació en
donarà lectura.
El senyor SECRETARI procedeix a donar lectura de la part dispositiva de la següent
moció, presentada en data 22 de març, RE núm. 2005/2949, signada per:
“Teresa Buigues Poveda, regidora del grup municipal d’Esquerra Republicana de
Catalunya i Ferran Gontán Ferrer, regidor i portaveu del grup municipal Els Verds.
EXPOSEM:
ATÈS que, la pressió especulativa ha posat el preu de l’habitatge i el lloguer a una
alçada insostenible per a la majoria de les economies domèstiques.
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ATÈS que, l’acció de les diferents administracions per aturar aquest efecte és
clarament insuficient i no dona resposta a la majoria de ciutadans.
ATÈS que, com recull la Constitució Espanyola el dret a l’habitatge és un dret
fonamental i que ara aquest dret no està garantit per als ciutadans.
ATÈS que, l’exercici de l’okupació és una reivindicació política que sorgeix de la
ciutadania en resposta a l’agressió que suposa la pressió del mercat immobiliari.
ATÈS que, l’okupació de Can Calet no està feta per solucionar un problema personal o
amb ànim de lucre.
ATÈS que, el CSO Can Calet vol donar resposta a una mancança al barri de Can Calet
d’equipaments adreçats a la ciutadania i gestionats per aquesta mateixa.
DEMANEM:
El Grup Municipal d’Els Verds i el Grup Municipal d’Esquerra, proposa al Ple de
l’Ajuntament l’adopció dels acords següents:
PRIMER.- Instar al Ple d’aquest ajuntament a crear una comissió formada per un
representant de cadascun dels grups polítics amb representació al consistori per parlar
amb els okupants de Can Calet per tal de conèixer les seves inquietuds i propostes.
Visitant in situ, si escau, el projecte s’està duent a terme.
SEGON.- Instar aquesta comissió formada per un representant de cadascun dels grups
polítics amb representació al consistori a parlar amb els propietaris legals de la masia
Can Calet i amb el CSO de Can Calet per tal de trobar una solució dialogada al
conflicte.
TERCER.- Donar trasllat d’aquesta moció a tots els veïns, a tots els ciutadans de les
Franqueses del Vallès mitjançant tots els mitjans de comunicació municipals.”
La PRESIDÈNCIA obre el torn d’intervencions.
Pren la paraula el regidor del grup municipal EV, senyor FERRAN GONTÁN i
manifesta: avui estic feliç, se me’n dóna el resultat de la votació! Després de cinc
intents, ho hem aconseguit: aquesta proposta ha passat a Ple. Jo crec que és un dia per
penjar una placa aquí i dir-ho, però, ara, parlant seriosament, no sé si les altres vegades
que s’havia presentat aquesta proposta, s’havia entès el que volia dir o no ho havia
exposat prou bé. En qualsevol cas, el que volia dir és que tenim un conflicte en el poble,
ens agradi o no, estiguem d’acord o no amb la posició d’uns i amb la posició dels altres.
Mai, des del meu grup, s’ha pretès que s’accepti una postura o que s’accepti una altra,
mai. Cadascú, cada grup, cada persona té el seu pensament i és correcte i respectable, i
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així ho fem nosaltres. Ara bé, el que no podem acceptar de cap manera és que no es
vulguin debatre les coses a nivell polític, no ho podem acceptar. Avui espero i desitjo
que cap grup s’abstingui de discutir a nivell polític un conflicte o una reivindicació
política segons la visió de cadascun, però que és real, la tenim al municipi i nosaltres
creiem que és prou important com per parlar-ne en el lloc on s’ha de fer, que és el Ple de
l’Ajuntament, on hi ha representats, ja que juguem a la democràcia delegada, els
representants del poble. Si sortís a favor crear la comissió, avui no me’n vaig a dormir,
me’n vaig a celebrar-ho, però crec que no tindré aquesta sort. De totes maneres, insto a
tots els grups municipals i a l’Alcalde poder debatre més enllà d’aquest Ple, en aquesta
comissió, el problema de l’especulació, el problema real del municipi en quant a
l’habitatge, l’oportunitat que se’ns dóna des del CSO de Can Calet. I no ho interpretin
com un retret a ningú ni ho interpretin com voler-me sortir amb la meva personal, no,
no és això. Tenim un conflicte real i tenim un problema social que se’n diu especulació i
problemes en els preus dels habitatges.
Tot seguit, pren la paraula el regidor del grup municipal PSC-PM, senyor MANUEL
MARTÍNEZ i exposa: nosotros vamos a votar a favor, siempre y cuando la comisión
sea para solucionar problemas. Estamos totalmente en contra de lo que es el okupa. Pero
si es para evitar problemas, para evitar llegar a juicios, para evitar problemas entre los
vecinos, pues creemos que esta comisión es necesaria. Sabemos que hay un problema de
vivienda y la mejor solución no es la que opinan estos señores de entrar a sitios ajenos a
ellos. La mejor solución, para nosotros, es la que se está haciendo en estos momentos
como las viviendas de protección oficial, y cuantos más se hagan, mucho mejor porque
estas cosas se evitarán. Si esta comisión es para aliviar tensiones y evitar problemas,
estamos totalmente de acuerdo en formarla y votaremos a favor. En cuanto a nuestra
opinión sobre los okupas, precisamente Gontán ya la sabe. Votaremos a favor de la
comisión.
Acte seguit, pren la paraula la regidora del grup municipal ERC, senyora TERESA
BUIGUES i manifesta: jo demano que es voti a favor perquè el problema, si es pot dir
problema, el tenim al poble, aquí mateix. Estem acostumats, a través dels mitjans de
comunicació, a veure situacions bastant desagradables que valdria la pena, com a
ajuntament, poder evitar. De tota manera, penso que les idees en quant a diverses
formes d’organització de la joventut, de vegades, val la pena no manifestar-les perquè si
bé els okupes al nostre país estan fora de la Llei, en altres països, no gaire lluny d’aquí,
això està perfectament regulat i l’Estat ho entén com una manera de solucionar
problemes a la joventut. Problemes que en el nostre país són presents pràcticament a
totes les famílies, la millor prova és una discussió que hem tingut avui: hi ha trenta
habitatges socials més aquests que es faran, potser si això es multipliqués, doncs, temes
com aquests no els estaríem discutint. En tot cas, val la pena que hi posem seny i que
veiem si podem evitar un enfrontament desagradable i que les Franqueses no hagi de
sortir a primera plana dels diaris i dels telenotícies.
Tot seguit, pren la paraula el regidor del grup municipal GIPF, senyor JOSÉ JOAQUIN
GRAU i diu: nosaltres votarem en contra. Evidentment, estem d’acord amb tot el tema
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de l’especulació, del preu de l’habitatge, això molts ho sabem perfectament, sobretot
quan arriba final de mes. El tema que proposen el Ferran i la Teresa, nosaltres entenem
que és un litigi entre uns propietaris i els okupes que han ocupat aquesta masia. Pensem
que no és pròpiament competència de l’ajuntament en el sentit de que l’ajuntament no
pot prendre cap decisió que sigui executiva en aquest cas. Suposo que una altra cosa és
que ambdues parts es posessin d’acord en venir a demanar a l’ajuntament que fes de
mitjancer en el conflicte, no sé de quina manera podríem fer-ho, però penso que, en tot
cas, ha de ser per via judicial, però s’ha de resoldre aquest possible litigi que hi hagi i,
evidentment, tot això a part de l’opinió que cadascú de nosaltres podem tenir sobre el
tema de l’ocupació.
A continuació, pren la paraula el regidor del grup municipal PP, senyor JOSEP BADIA
i exposa: el Partit Popular votarà en contra perquè aquesta casa té un propietari i com a
propietari em sembla que ja ha fet el que havia de fer i això està en mans de la justícia.
Acte seguit, pren la paraula el regidor de l’ÀREA DE DINAMITZACIÓ ECONÒMICA
i manifesta: senyor Gontán, comentar que hi ha un conflicte a les Franqueses. Un dels
objectius de l’ajuntament és evitar, al màxim, els conflictes però quan hi ha conflictes
entre les persones, i quan aquestes són privades, les seves actuacions són privades i,
evidentment, l’administració no té facultat. Per tant, no podem fer una intromissió dins
de la jurisprudència. A més, tots vostès saben que està admès a tràmit un procediment
judicial i nosaltres no podem fer actuacions paral·leles a aquesta actuació judicial. I
també, com a recolzament del que ha dit el senyor Grau, quan s’entra en la via judicial,
a l’inici de les diligències, hi ha la possibilitat d’arribar a acords, això vol dir que les
parts que estan denunciades poden manifestar les seves opinions i que el procediment
no continuï més endavant perquè manifestin els acords. Per tant, és un problema que
s’ha de resoldre entre aquestes parts. Dit tot això, queda clarificar que nosaltres votarem
en contra d’aquesta proposta.
El regidor senyor GONTÁN manifesta: gràcies. Avui, com ja he dit al principi, el vot
no m’importava massa. Si hagués estat favorable, seria genial, però com ja suposava
que no ho seria, no m’importa massa. El que agraeixo es que grup municipal de
Convergència i Unió hagi participat en el debat, encara que sigui concisament i li
agraeixo molt, tenia la por seriosa de què avui Convergència i Unió negaria el debat.
Això m’ha alegrat encara més el dia, li asseguro seriosament. Grau i els que dieu que no
a la proposta, en cap moment es diu que hagin d’intervenir de manera executiva, en cap
moment, és evident que l’ajuntament no ho pot fer, perquè és un problema entre
particulars. Però el que sí és cert és que l’ajuntament, com a institució, ha d’estar obert a
que les persones dialoguin i evitin el conflicte. I el conflicte parteix en el moment en
què arriba al Jutjat. Insisteixo en les paraules que deia abans, per a alguns això pot ser
un conflicte però d’altres, com jo, creiem que és una oportunitat. Per tant, en cap
moment a la proposta, i una de les raons per les quals es va tirar enrera en altres
ocasions és perquè s’entenia que des de la proposta es demanava que s’actués
paral·lelament a la justícia. En cap moment la proposta demana això. És més,
m’agradaria repetir aquest punt “Instar aquesta comissió formada per un representant
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de cadascun dels grups polítics amb representació al consistori a parlar amb els
propietaris legals de la masia Can Calet i amb el CSO de Can Calet per tal de trobar
una solució dialogada al conflicte.” . Això jo no crec que s’interposi a la justícia, la
justícia farà o no el seu camí, però crec que l’ajuntament hauria de participar en la
solució d’aquest problema social, més que entre particulars que el tema legal és veritat,
a nivell social és un conflicte social que l’ajuntament sí que pot participar-hi sense
interrompre ni intervenir enmig del procediment judicial. Aprofitant l’ocasió, sé que hi
ha membres d’aquest Consistori, fins i tot membres de l’equip de govern, que saben que
allà es fan activitats socials, que el barri no té un altre lloc on trobar activitat social, els
joves i no tan joves que hi ha allà estan portant a terme moltes iniciatives: es fan cursets,
es fan xerrades, es fa de tot. Jo crec que aquesta oportunitat l’hauríem d’aprofitar tots,
crec que hi ha sortides per arribar a una solució dialogada del conflicte sense haver de
passar pels tribunals. I l’ajuntament, en aquell moment, pot perdre aquesta oportunitat.
Tot seguit, el regidor senyor MARTÍNEZ exposa: me gustaría contestar a Teresa que
me ha puesto un ejemplo que no me vale, en el sentido que dice que en otros países está
legalizado el tema de los ocupas. Me parece perfecto que esté legalizado en otros países,
pero en el nuestro no lo está. En otros países también están legalizadas otras cosas que
aquí, por suerte, no lo están y lo tenemos que aceptar. Por tanto, ese ejemplo no vale. Si
votamos a favor de la propuesta que habéis presentado, lo he dicho antes, y lo vuelvo a
decir ahora, es para evitar problemas, pero no estamos a favor de los ocupas en ningún
momento porque nadie tiene derecho a pegar una patada en la puerta de un inmueble
que es de otro particular. Si es para evitar problemas, votaremos que sí pero si es para
otra cosa, ya lo diremos en la comisión, si se constituye. Pero ejemplos como los que
pone Teresa no me valen.
A continuació, el regidor senyor BADIA manifesta: Ferran, algú ha preguntat als veïns
si hi estan d’acord? Doncs jo també he preguntat i resulta que hi ha veïns que no hi
estan d’acord perquè algunes nits veuen coses rares i fan xivarri. Potser és que m’han
enganyat.
Finalitzades les intervencions, la PRESIDÈNCIA dóna pas a la votació.
Sotmesa a votació la moció, és desestimada per sis vots a favor dels regidors dels grups
municipals PSC-PM, ERC i EV, onze vots en contra dels regidors dels grups municipals
CiU, GIPF i PP, i per tant, amb el quòrum legal.

El senyor SECRETARI procedeix a donar lectura de la part dispositiva dels següents
precs, presentats en data 23 de març:
· RE núm. 2005/2982, signat per:
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“José Joaquin Grau Rueda, en nom i representació del GIPF (Grup d’Independents
Progressistes de les Franqueses), presento perquè sigui acceptat en el proper Ple
ordinari del següent prec:
Que es col·loquin pancartes institucionals de l’Ajuntament arreu del municipi, i com a
mínim, una a cadascun dels cinc pobles, dient “NO AL QUART CINTURÓ”.
· RE núm. 2005/2983, signat per:
“José Joaquin Grau Rueda, en nom i representació del GIPF (Grup d’Independents
Progressistes de les Franqueses), presento perquè sigui acceptat en el proper Ple
ordinari el següent prec:
Que es faci un estudi per tal de valorar la conveniència d’instal·lar plaques solars
dedicades al subministrament d’energia dels edificis municipals, de forma que puguem
donar un primer pas per afegir-nos a l’ús d’aquest tipus d’energia alternativa.”
El Senyor ALCALDE pregunta als senyors regidors si desitgen realitzar alguna
intervenció al respecte.
Pren la paraula el regidor del grup municipal GIPF, senyor JOSÉ JOAQUIN GRAU i
manifesta: seré molt breu. Referent a les pancartes del Quart Cinturó, és només una
petita acció, tenint en compte que tots estem en contra del Quart Cinturó, doncs, deixarho palès de cara a la població amb una pancarta institucional de l’Ajuntament. I la
importància de que sigui a Corró d’Avall, Corró d’Amunt, Marata, Llerona i Bellavista
perquè hi hagi almenys una a cada nucli de població del nostre municipi. El que havia
de dir ja ho he dit abans sobre el tema de que ara s’està començant a parlar potser massa
del Quart Cinturó i penso que és el moment de que l’ajuntament deixi clara la seva
postura. Referent al prec de l’energia solar, simplement demanar a l’equip de govern
que es pugui fer un estudi sobre la conveniència, que nosaltres pensem que existeix, per
poder instal·lar plaques solars per subministrar energia els edificis municipals, tant per
escalfar l’aigua de les dutxes del complex esportiu, és a dir, un estudi que sigui complet.
Tot seguit, pren la paraula el regidor de l’ÀREA D’URBANISME, senyor JOSÉ
RAMÍREZ i manifesta: Grau, en quant a les pancartes de “No al Quart Cinturó”,
nosaltres prenem nota i ho tindrem en compte.
El regidor senyor GRAU pregunta: això què vol dir exactament? Les fareu o no? O no
ho saps?
El regidor senyor RAMÍREZ respon: que prenem nota i ho tindrem en compte.
El regidor senyor GRAU diu: moltes gràcies.
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Acte seguit, pren la paraula el regidor de l’ÀREA D’OBRES, SERVEIS I MEDI
AMBIENT, senyor JOSEP BRU i exposa: en quant a l’alternativa de l’energia solar,
comentar-te que és un tema que des de la posició de govern es valora i s’està portant a
terme. Fins i tot, fer constar que, com comentes, a les piscines municipals ja s’està
subministrant energia d’aquest tipus. Des de la nostra regidoria d’Obres, Serveis i Medi
Ambient es té en compte i també es valorarà en les properes accions que es portin a
terme, com s’està fent fins ara.
Finalitzades les intervencions, el Senyor ALCALDE dóna pas al torn de precs i
preguntes orals, tot recordant als senyors ponents que indiquin a quin regidor van
adreçades, per tal de facilitar la intervenció, si és el cas.
Inicia el torn el regidor del grup municipal PSC-PM, senyor ESTEVE RIBALTA qui
passa a formular el següent prec:
Primer.- Adreçat al senyor Dia. Respecte l’hotel d’entitats que està situat a la zona
esportiva de Corró d’Avall, al camp de futbol, em sembla que està en una situació
bastant lamentable, tal i com ens han comunicat algunes de les entitats que l’utilitzen i
també com hem pogut comprovar nosaltres personalment. De fet, hem assistit a alguna
reunió en la qual hi havia cinc membres i només hi havia dues cadires, la gent no podia
seure. És una zona on fa molt de fred perquè està per sota del nivell de terra, el fred i la
humitat són insuportables a l’hivern, allà no es pot mantenir una reunió de molta estona
perquè la situació realment no ho permet. I el mateix passa a l’estiu amb la calor. Per
tant, demanaríem una certa adequació d’aquest espai perquè si precisament és per fer
reunions i trobades, i si pensem que l’esport és una forma molt evident de promocionar
la salut, amb això em sembla que no l’estem promocionant sinó que l’estem perjudicant.
Ho dic, sobretot, per la sensació d’humitat i fred, el tema de la temperatura és molt
complicat allà.
Acte seguit, el regidor senyor RIBALTA formula les següents preguntes:
Primera.- Adreçat al senyor Bru. Respecte la comunicació dels vianants entre el
municipi de les Franqueses i el municipi de Granollers a causa de les obres de la Ronda,
l’enllaç que hi ha amb el carrer Girona de Granollers i la rotonda, a veure, a aquella
zona hi ha un problema de creuament, és a dir, hi ha un lloc on hi ha una pas de vianants
que és molt complicat i perillós perquè hi ha la corba de la rotonda. És una zona
realment complicada i penso que és un tema que s’ha de solucionar abans de que passi
res. Igualment, aquesta zona durant la nit no està il·luminada actualment i penso que cal
posar solució a això perquè no sé si està pensat per a la gent que hi va amb cotxe però hi
ha gent, com per exemple estudiants, que hi va a peu i s’ha de solucionar.
Segona.- Al senyor Colomé li volia preguntar, i si us plau contesti’m de forma clara i
concreta, quan es crearà el Consell de l’Audiovisual que aquest Ple va aprovar? Aquest
Consell encara està pendent. Hi ha alguns temes sobre el Consell que potser ja s’haurien
de tractar.
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El regidor senyor RIBALTA continua formulant el següent prec:
Segon.- Adreçat al senyor Bru. Ja sé que em dirà que la Diputació de Barcelona és una
institució que no és del seu partit, però a través de l’Ajuntament hi pot tenir un accés. És
un tema recurrent, que es va repetint, però que l’actuació també es va repetint. És
respecte la gravilla que la Diputació col·loca al terra de Corró d’Amunt, és que hi ha
esquitxos als vidres i a tot arreu. Nosaltres pensem, i així ho hem comunicat a la
Diputació des de la nostra situació, però el que fan els tècnics de la Diputació és anar
allà, tiren la gravilla, la xafen com poden. Em sembla que això s’ha de comunicar de
forma oficial. La gravilla després d’uns dies ja no hi és? Ah, molt bé, me n’alegro.
El regidor senyor RIBALTA continua formulant la següent pregunta:
Tercera.- Una pregunta que ens han fet alguns ciutadans, i que ha sortit a la premsa.
Voldríem saber si el senyor Ramírez si en té més: el tram de la Ronda Nord des de la
rotonda que passa per Bellavista, quina és la previsió d’obrir aquest tram i també els
accessos del carrer Migdia, etc.
El regidor senyor RIBALTA continua formulant el següent prec:
Tercer.- Adreçat al senyor Méndez. Ja sé que la carretera no és municipal, però l’accés
sí que ho és. La carretera de les Franqueses a la Garriga, a la zona dels Gorcs, sovint es
produeixen accidents de trànsit, com a mínim, almenys en tenim coneixement de dos o
tres i algun d’ells ha pogut ser greu. Aleshores, és una zona perillosa perquè es surt de la
zona urbana però, en canvi, hi ha accessos a urbanitzacions i si, com a mínim, a les
sortides es pot fer alguna intervenció municipal per evitar aquesta perillositat. Estic
dient a la zona on la competència és municipal, perquè no em respongui una altra cosa.
Tot seguit, inicia el seu torn el regidor del grup municipal EV, senyor FERRAN
GONTÁN i formula els precs següents:
Primer.- Al senyor Alcalde. Si us plau, comuniqui si podria ser possible que la
convocatòria del Ple aparegués a la web de l’ajuntament perquè mai hi apareix.
Segon.- Al senyor Bru. Interpel·lo una cosa, li enganxa de nou però és el que hi ha.
Aquest fulletó ha vingut amb el Butlletí municipal, si aquesta és la campanya de
fonamentació del reciclatge, el prec és que la millori.
Tercer.- Al senyor Bru. El pas de vianants que hi ha pujant el pont de Bellavista, hi ha
un problema molt greu de visibilitat. M’explico: per la nit, quan puges cap a Bellavista,
i tens la coincidència de que ve un cotxe de front, els llums t’enlluernen per l’alçada i el
pas de vianants no es veu. O sigui, no veus si físicament passa una persona o no. Ja sé
que han posat un nou cartell més clar, de color groc, que es veu més per la nit, però
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costa molt veure el pas de vianants d’allà. Demanaríem, si és possible, posar
il·luminació més clara. Perfecte! S’han avançat, això és collonut.
Quart.- Senyor Ramírez, li vaig demanar en persona que em deixés veure, abans
d’enviar-ho a la Generalitat, l’estudi que han fet per al soterrament dels tres carrils de la
Ronda. Sé que ha arribat a la Generalitat però jo no l’he vist ni he sabut res més.
Agrairia que me’l deixés veure, encara que sigui tard.
Acte seguit, el regidor senyor GONTÁN continua formulant les preguntes següents:
Primera.- Preguntes pendents. Aquesta al senyor Bru perquè li toca per l’àrea, però la
pregunta va anar a vostè, senyor Colomé. Avui no me’l podia deixar. Li vaig fer la
mateixa pregunta al Ple de 27 de gener, les dues mateixes, i vostè em va contestar que
em llegís l’acta, que ja m’ho havia contestat al Ple. Jo m’he llegit l’acta i no em va
contestar. Li torno a formular i que em contesti qui vulgui. En quin estudi es basen per
voler implantar el sistema de recollida amb contenidor bicompartimentat i qui l’ha fet?
Com i qui els hi va dir que la quantitat de nou-cents dinou mil tres-cents euros anuals
per la concessió del servei de neteja viària és la correcta?
El regidor senyor GONTÁN manifesta: contestant al senyor del PP, és possible, i estic
convençut, que hi ha gent que no està a favor de l’ocupació de Can Calet. Però és el
mateix que amb la gent a la que li agrada el futbol i a la que no li agrada, és exactament
el mateix. Però també li puc assegurar que hi ha gent a la que li està molt bé l’ocupació
de Can Calet, i la demostració és que cada dia hi ha gent del barri participant a les
activitats. Jo li acompanyo i li ensenyo. En quant als incidents que vostè diu,
m’agradaria que parlés amb el responsable de la policia o amb el senyor Méndez, dels
incidents que s’ha produït allà, i li puc dir els dos dels que jo en tinc constància que
s’hagin produït allà: un, per culpa d’uns elements habituals problemàtics, i deixem-ho
així, oi que sí, senyor Méndez? I el segon va ser una trucada d’un veí perquè a les deu i
cinc de la nit hi havia un concert, va arribar la policia, va ordenar parar-ho i es va parar
a les deu i deu. És cert, senyor Méndez? Per tant, els conflictes que vostè pretén al CSO
Can Calet no són certs. A partir d’aquell dia en què va venir la policia i va dir que es
parés el concert, no ha tornat a haver-hi un concert més enllà de les deu de la nit.
El regidor senyor GONTÁN formula el següent prec:
Cinquè.- Per finalitzar, senyor Alcalde, aquest és un prec amb tota la delicadesa del
món. Ja el preparo perquè no malinterpreti la meva explicació i li agrairé, i li dic molt
seriosament, que hagi estat un malentès i vostè l’aclareixi. M’han arribat informacions
de que fa uns quinze dies o tres setmanes, un curs de l’IES Lauro va demanar la cessió
del Teatre Auditori per fer un espectacle per treure diners per al viatge de fi de curs. No
van convidar a ningú, tothom que entrava allà pagava l’entrada. Insisteixo, crec que hi
ha un malentès i voldria que aquí mateix l’aclarís i quedés tot en un no res, li dic de
veritat. Se’m va dir que vostè va assistir, que se li va demanar l’entrada i que vostè va
dir que era l’Alcalde i que, per tant, no pagava i va entrar cap a dins. Li agrairia
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seriosament, perquè no crec que vostè faci aquestes coses, que ho aclarís i, evidentment,
quedés tot en un malentès.
El Senyor ALCALDE dóna resposta al cinquè prec formulat pel regidor del grup
municipal EV, senyor FERRAN GONTÁN. ... i perquè vostè vol que li digui una cosa
en concret. Si m’ho hagués preguntat en qualsevol moment, jo li hagués contestat
perquè, en definitiva, jo sóc l’Alcalde i responsable de moltes coses en aquest municipi
perquè funcionin bé. Per tant, la seva pregunta és mal intencionada i perniciosa i busca
una altra finalitat que és provocar una reacció en concret. Miri, si vostè vol sentir la
resposta, li contestaré en privat però que sàpiga que l’actuació d’aquest Alcalde és
immaculada. En hores de dissabtes o diumenges, vetlla perquè el funcionament de
moltes de les actuacions, activitats o desenvolupaments del municipi sigui el correcte. I
funcionar, què vol dir? Que coses que n’és responsable aquest Alcalde, doncs que
tinguin totes les condicions que han de tenir perquè, en definitiva, l’únic responsable és
l’administració pública. Voler donar una altra visió, jo crec que vostè té una altra
intenció i, per tant, vostè no vol que li digui la veritat sinó vol que li digui una altra cosa
per intentar escarnir o evidenciar a un Alcalde que realment està treballant moltes hores
al dia perquè tot funcioni bé. Em sap greu que m’ho faci en públic i amb aquesta
intenció, però que sàpiga que si vostè sap alguna cosa que realment em vol comentar i
vol que jo li expliqui, li explicaré. Gràcies a Déu, puc anar a tot arreu, m’encarrego de
tot i funciona a les mil meravelles. Ara, clar, voler que digui que jo no he pagat una
entrada quan realment jo sóc el màxim responsable de que funcioni qualsevol
equipament i vagi a mirar si realment està funcionant correctament. No vaig anar a
veure cap actuació, no s’equivoqui, a mi no em va convidar ningú i jo sóc el
responsable de que hi funcioni la climatització, que hi hagi el nombre de persones
adequades i que estiguin assegudes adequadament, que no hi hagi cap problema de
funcionament... Perquè, en definitiva, el local es va cedir a l’escola sense cap cost.
Vostè ho sap? Sap qui li cedia sense cap cost? Qui li cedia? L’Ajuntament de les
Franqueses. Sap qui és el màxim responsable? L’alcalde. Sap que no el van convidar?
Però sí que ha de vetllar perquè funcioni bé, perquè si no hagués funcionat la
climatització o hi hagués hagut un problema... Miri, aquest senyor que té al costat
estava dient abans que hi ha uns senyors que tenen fred en un local municipal, i està
cedit a unes entitats privades per al seu ús. Per tant, què vol de mi? Vol que faci la meva
feina o vol crucificar-me? Perquè si em vol crucificar, vostè no em crucificarà, vostè no
ho farà. No, jo no l’he acusat, només li he explicat. Vostè m’ha fet una pregunta i jo li
he contestat. Em sap molt greu però la seva pregunta que li he intentat contestar, jo no li
puc contestar el que vostè vol que li contesti. Jo faig la meva feina que és molt
important, ara, no em vingui a dir que si jo he entrat a un lloc per mirar i després de cinc
minuts vaig marxar. Escolti’m, jo sóc el responsable de que tot funcioni i, a més, els hi
havia cedit l’ajuntament. Vostè es pensa que jo no puc anar per les instal·lacions?
Només dir-m’ho en públic i amb la intenció de que jo havia de pagar una entrada quan
realment no vaig anar a fer això, és voler desmerèixer a la funció i al treball d’una
persona molt responsable. I això un no s’ho mereix, ho entén? I no es mereix ni la
pregunta perquè les persones, en aquest nivell de responsabilitat, hem de tenir un altre
tracte, no se’ns pot acusar d’això.
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El regidor senyor GONTÁN replica: en cap moment he dubtat de que vostè faci la seva
feina, de que no tingui dedicació. És més, fixi’s si no hi ha en mi mala intenció que el
rumor fa dies que corre per l’escola, jo el que he volgut, i li dic amb tota la sinceritat i
honestedat del món, potser s’ha interpretat malament, potser, fins i tot, m’he equivocat
amb el procediment, però és la meva manera de ser. En tot cas, el que li vull dir és que
mai he volgut fer aquesta pregunta malintencionada, la meva intenció ha estat
precisament que contestés això, que estava fent la seva feina, que és el que jo creia que
era, i per això, li he dit que era segurament era un malentès i que si ho feia públic, treia
del mig qualsevol dubte. Aquesta era la meva intenció, no pensi en cap moment que jo
pensava que no pagava una entrada pel morro de “vamos a utilizar el cargo de
Alcalde”... No, mai ho he pensat, mai. Si ho ha entès així, cregui que no era la intenció i
crec que ara ho he clarificat.
El Senyor ALCALDE contrareplica: que sàpiga que jo ni vaig estar convidat ni vaig
entrar allà a veure cap espectacle. Dubto molt que algú pugui qüestionar que l’Alcalde
faci la seva feina. Això és ridícul, és intentar desmerèixer una situació que no s’ho
mereix.
A continuació, inicia el seu torn el regidor del grup municipal PP, senyor JOSEP
BADIA i formula les següents preguntes:
Primera.- És per al senyor JOAQUIM MENDEZ . Al polígon Ramassar, al carrer
Osona, hi ha un tràiler que fa quatre o cinc mesos que està abandonat. A veure si es
pensa fer alguna cosa, per què està abandonat? Qui és el propietari?
Tot seguit, pren la paraula el regidor de l’ÀREA d’OBRES, SERVEIS I MEDI
AMBIENT, senyor JOSEP BRU manifesta: en referència al que ha dit el Grau al
principi de que a un regidor nou se li ha de donar cent dies, veig que no és el meu cas i,
per tant, contestaré el més breu i correcte possible al que m’heu demanat.
El regidor senyor BRU contesta el segon prec formulat pel regidor del grup municipal
PSC-PM, senyor ESTEVE RIBALTA, relatiu als camins de Corró d’Amunt que afecten
a la Diputació. Tal i com també em comentava el company Francesc Colomé, s’ha
demanat reiterades vegades, i durant bastant de temps, a la pròpia Diputació que
actuessin al respecte. No és una competència nostra directa, si més no, no ens quedem
de braços creuats i seguirem insistint envers aquest punt amb la pròpia Diputació per
veure si podem aconseguir millorar en aquest aspecte, malgrat que no és un tema,
repeteixo, que depengui directament de l’ajuntament.
El regidor senyor BRU respon a la primera pregunta formulada pel regidor del grup
municipal PSC-PM, senyor ESTEVE RIBALTA, relatiu a les comunicacions per als
vianants com a conseqüència de les obres de la Ronda. Comentar-te que fa pocs dies es
va mantenir una reunió on es va ultimar definitivament tot el tema de la il·luminació de
la rotonda el·líptica, malgrat que hi ha passos de vianants provisionals degut a les obres
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i, per tant, no s’escau fer una obra definitiva. Tinguin en compte que tant el tema
d’enllumenat com d’acabar aquesta zona per tal de poder millorar les comunicacions,
s’estan portant a terme. Tot té un temps i un procés a seguir.
El regidor senyor BRU contesta al tercer prec formulat pel regidor del grup municipal
EV, senyor FERRAN GONTÁN, relatiu al pas de vianants del pont de Bellavista.
Efectivament, nosaltres ens vam adonar que potser degut a la situació del propi pont, la
rampa que existeix és dificultosa, a vegades, per a un vianant i també pel que està
circulant. Resumint, pot provocar algun tipus d’accident que s’ha d’evitar. S’estan
prenent mesures al respecte i tal com comentava el senyor Alcalde, en breu, d’aquí a un
parell de setmanes aproximadament, està previst que pugui estar millor senyalitzat per
evitar aquests problemes.
El regidor senyor BRU respon al segon prec formulat pel regidor del grup municipal
EV, senyor FERRAN GONTÁN, referent a la campanya de sensibilització de
reciclatge. Potser el tríptic que hem aconseguit llençar inicialment no és el millor tríptic
del món, però sàpiga que hi ha diverses campanyes preparades al respecte. En aquest
inici de conscienciació de reciclatge per tal que cadascun dels ciutadans d’aquesta
població vagi prenent cura de la seva importància, només que haguem aconseguit que
una sola família més hagi pres consciència d’aquest fet creiem que ja és inicialment
important. Evidentment, no és definitiu, no és únic, es pot fer molt millor i el que
s’intentarà, des d’aquesta àrea, lògicament, és conscienciar a tothom i quants més,
millor. Des de la meva posició, et demano que si pots col·laborar positivament en aquest
sentit o ens pots ajudar de qualsevol manera, tant tu com qualsevol membre que hi ha en
aquesta sala, encantat de rebre qualsevol ajuda d’aquest tipus que pugui millorar
l’actuació que es porta a terme.
Tot seguit, el regidor de l’ÀREA DE CULTURA I EDUCACIÓ, senyor FRANCESC
COLOMÉ, respon a la primera pregunta formulada pel regidor del grup municipal EV,
senyor FERRAN GONTÁN, relativa a l’estudi de la recollida de les escombraries. Veig
que no m’ha tret de l’apuro de l’informe de les escombraries. Miraré les actes, jo estic
segur que et vaig respondre i, a més, ho he reiterat en diferents actes. La buscaré i,
evidentment, en parlarem. Ara no les tinc aquí.
El regidor senyor COLOMÉ contesta la segona pregunta formulada pel regidor del grup
municipal PSC-PM, senyor ESTEVE RIBALTA, referent al Consell de l’Audiovisual.
És un acord que va prendre aquest Ajuntament, sobretot a instàncies de l’anterior
regidor de Cultura i Educació. És un acord que jo també respectaré. També demano els
meus cent dies com a nou regidor de Cultura i Educació, com tothom, tot i que sigui una
mica veterà en això, però bé jo també ho reclamo. Esperem que al mes de maig o juny el
constituïm, si més no una comissió per començar a parlar-ne.
El regidor de l’ÀREA D’ESPORTS, senyor JOSEP MARIA DIA, contesta al primer
prec formulat pel regidor del grup municipal PSC-PM, senyor ESTEVE RIBALTA,
relatiu a l’hotel d’entitats. Primer, deixeu-me que expliqui què és un hotel d’entitats
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que, potser, hi ha gent que no ho sap i que, de fet, a molts pobles no n’hi ha. Un hotel
d’entitats és un espai que comparteixen entitats i consta, aproximadament, d’un armari
amb portes amb clau que estan cedits, en aquest cas, a les entitats esportives per guardar
documents, fitxes, algun trofeu, etc., i que no disposen de cap espai propi com a entitat.
Això també és per evitar que quan s’hagin de reunir o atendre a persones no ho hagin de
fer a un bar perquè no tinguin cap espai, crec que no és un lloc per atendre a la gent. A
més, aquest espai, a part d’aquests armaris, hi ha dues taules d’oficina amb sis cadires.
Dit això, respecte el tema del fred, personalment no en tinc constància de que cap entitat
s’hagi queixat. En tot cas, ja prenc el compromís: posarem un calefactor. Respecte el
tema de les cadires per a les reunions, s’ha de deixar clar una cosa: aquest espai no és
per fer reunions, i això ho saben ells, aquest espai és per atendre la gent, just al costat
tenen una sala de reunions com Déu mana. Ells ho saben perquè quan es va cedir aquest
espai, es va signar un conveni amb cada entitat, amb unes normatives concretes, i se’ls
hi va explicar que l’ús d’aquest espai era per això. Al costat tenen una sala de reunions
per fer reunions amb més de tres o quatre persones i, evidentment, ells saben que
l’ajuntament disposa d’altres espais, més grans, per fer assemblees i altres coses. Vull
dir que el tema de les cadires és el correcte, ja que aquest espai no és per fer-hi reunions
sinó per atendre a la gent. Respecte el tema de la humitat, tenim un problema sota els
vestidors que jo, en principi, pensava que el tema anava per aquí i, més o menys, està a
sobre de l’espai que té el Club Futbol Les Franqueses. Estem esperant a que acabi la
temporada, perquè tinc detectat on està el problema: crec que és al vestidor número 2 on
a la zona de la dutxa perd aigua. S’ha de fer una actuació important, aproximadament és
aixecar tota la part de les dutxes i estem pensant una altra solució. Pensava que anava
per aquí. El tema de la humitat, sí. Si és pel fred, ja et dic que agafo el compromís de
posar un calefactor, però a mi, personalment, no m’ha arribat cap queixa.
Tot seguit, el regidor de l’ÀREA D’URBANISME, senyor JOSÉ RAMÍREZ respon a la
tercera pregunta formulada pel regidor del grup municipal PSC-PM, senyor ESTEVE
RIBALTA, relativa a l’obertura de la Ronda Nord des de la carretera de Cardedeu fins a
Bellavista. T’he de comunicar que nosaltres hem anat tres o quatre vegades a la
Direcció General de Carreteres d’Urbanisme demanant això, precisament. L’última
vegada que fa quinze o vint dies, aproximadament, quan nosaltres vam presentar
aquesta petició formal del tercer carril de la Ronda Nord, vam demanar no només
l’obertura des de la carretera de Cardedeu fins a Bellavista, sinó que aprofitant que les
obres estan molt avançades fins a aquesta rotonda el·líptica, hem demanat que en sentit
sortida, tant Granollers com les Franqueses, des d’aquesta rotonda el·líptica tingui
només sortida fins a la carretera de Cardedeu, continuació de la Ronda. Ara bé,
d’entrada, només serà fins a Bellavista. Ens han dit que sí i, efectivament, últimament
podreu observar que des de la sortida de la via fins a la rotonda el·líptica, la feina s’ha
avançat i s’està treballant molt per acabar aquesta rotonda. És a dir, tant bon punt estigui
acabada la rotonda el·líptica, es donarà sortida des d’allà fins a la continuació. Està
aprovada, ens l’han atorgat i ens han donat permís per això. D’aquí a un mes o mes i
mig, no més temps.
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Acte seguit, pren la paraula el regidor de l’ÀREA DE GOVERNACIÓ, senyor
JOAQUIM MÉNDEZ contesta al tercer prec formulat pel regidor del grup municipal
PSC-PM, senyor ESTEVE RIBALTA, relatiu a mesures per reduir la perillositat de
determinades zones. Gràcies per les teves aportacions, aquestes són bones, sempre van
bé. Tot i que des de l’àrea sabem on passen els accidents perquè som nosaltres els que
prenem nota dels accidents. Des de fa temps, l’àrea està fent estudis de totes les cruïlles
que estan amb carreteres nacionals, etc., on nosaltres puguem intervenir, intervindrem
però, evidentment, no ho farem on no puguem. Si algun dia vols més informació, si
passes per l’àrea, ja t’ho donaré.
El regidor senyor MÉNDEZ respon a la primera pregunta formulada pel regidor del
grup municipal PP, senyor JOSEP BADIA, relativa al tràiler abandonat al polígon
Ramassar. El procediment de cotxes abandonats, normalment, dura dos mesos: la
notificació al propietari, la denúncia, etc. És veritat que aquest remolc fa
aproximadament tres o quatre mesos que hi és, però com tu sabràs és d’una empresa que
ha fet suspensió de pagaments i és difícil localitzar al propietari, però, evidentment,
aquest remolc es retirarà. Està en procés, ha durat una mica més del compte per aquest
problema de que no es pot localitzar qui és el propietari, però es retirarà al més aviat
possible.
I no havent-hi més assumptes per tractar, el Senyor PRESIDENT, aixeca la sessió, de la
que s’estén la present ACTA, la qual després de llegida i trobada de conformitat, és
signada pel que hi ha intervingut, i de què com a SECRETARI, CERTIFICO.

