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ACTA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

Identificació de la sessió:
Caràcter: Ordinari
Data: 26 de maig de 2005
Horari: de 20,30 a 23,30 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: volia demanar disculpes a tots els regidors de l’equip de govern, a l’Alcalde
en particular, i a tots els funcionaris implicats, al Toni, l’agutzil, en particular també, pel
tema del document que vaig dir que no se m’havia entregat i que per error meu, se
m’havia traspaperat i, per tant, sí que se m’havia entregat.
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No produint-se cap més intervenció, es procedeix, a l’aprovació i signatura de
l’esborrany de l’acta de la sessió anterior.
A continuació es passa a estudiar els següents temes que conformen l’ordre del dia:

2.- DONAR COMPTE DECRET DE L'ALCALDIA.- El senyor SECRETARI dóna
lectura de la part dispositiva del següent Decret de l’Alcaldia núm. 591/05, dictat en
data 6 d’abril:
ATÈS que l’Alcaldia mitjançant Decret núm. 1141/2003 de 18 de juliol, va resoldre:
“DELEGAR les funcions de Presidència del Consell del Poble de Corró d’Amunt, al
regidor del grup municipal d’Esquerra Republicana (ERC), senyor ANDREU
MONTAÑÉS HUGUET.
ATÈS que en data 19 de gener de 2005, el senyor ANDREU MONTAÑÉS HUGUET,
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 sessió de 27 de gener de 2005.
VIST que el senyor JOSEP MARTÍNEZ CLAVELL en sessió plenària de 31 de març
de 2005, va prendre possessió del càrrec de regidor de l’Ajuntament de les Franqueses
del Vallès, en representació d’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYAACORD MUNICIPAL.
VIST l’escrit presentat per la regidora d’aquest Ajuntament en representació
d’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL, TERESA
BUIGUES POVEDA RE 2005/1701, de data 18 de febrer.
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.
EN ÚS de les facultats que m’han estat legalment conferides,
RESOLC:
Primer.- DELEGAR les funcions de Presidència del Consell del Poble de Corró
d’Amunt, al regidor del grup municipal d’ESQUERRA REPUBLICANA DE
CATALUNYA –ACORD MUNICIPAL JOSEP MARTÍNEZ CLAVELL.
Segon.- NOTIFIQUIS a les persones interessades.
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No es produeix cap intervenció en aquest apartat.

3.- DONAR COMPTE 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 31 de març de 2005:
RATIFICAR DECRET D'ALCALDIA NÚM. 511/2005, DE 29 DE MARÇ DE
2005
ATÈS que en data 11 de gener de 2005 es va aprovar inicialment el Pla d’Ordenació
Urbanístic Municipal (POUM) de Granollers.
ATÈS que en data 11 de febrer i en compliment de l’article 83.7 de la Llei 2/2002, de 14
de març, d’urbanisme es va notificar a l’ajuntament de les Franqueses del Vallès
l’esmentat acord.
ATÈS que el POUM de Granollers afecta a diversos sectors del municipi de les
Franqueses del Vallès.
VIST l’informe de l’arquitecte municipal on exposa:
“1.- Diferències en el límit del terme municipal
En els plànols adjunts es garfien els límits dels termes municipals de Granollers i de Les
Franqueses del Vallès. El límit del terme municipal de Granollers s’ha obtingut del
document per aprovació inicial del POUM de Granollers actualment en període
d’exposició al públic, mentre que el límit del terme de Les Franqueses és el que figura
en el seu POUM vigent.
En el plànol núm. 1 es grafia el límit aprovat pel POUM de Les Franqueses i en el
plànol núm. 2 es grafien els límits proposats per ambdós municipis i es detallen les dues
zones on els dos termes tenen diferències que són les relacionades a continuació:
A/ Zona del carrer Joaquim Mir i carrer Girona.
B/ Zona del carrer Pla del Ramassar
A/ Zona del carrer Joaquim Mir i carrer Girona
Els límits dels termes es separen entre el pavelló de bàsquet del CB Granollers situat al
carrer Girona i la cantonada entre el carrer Joaquim Mir i el carrer Francesc Gimeno.
Pot observar-se que el carrer Joaquim Mir, segons el document per aprovació inicial,
està en terme de Granollers mentre que segons el POUM de Les Franqueses no és així.
Seguint en direcció sud el límit proposat per Granollers divideix part del parc existent
en una línia recta i divideix els edificis del carrer Girona entre la cantonada del carrer de
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la Via del Ferrocarril i el carrer Pere El Gran. Aquest fet comporta que parts d’un
mateix habitatge quedin en termes municipals diferents amb qualificacions
urbanístiques també diferents. De la mateixa manera tota la vorera de davant els
equipaments del CAP de Bellavista i del pavelló de bàsquet, per on passen serveis
urbans que subministren a equipaments de Les Franqueses, queden en el terme
Municipal de Granollers
B/ Zona del carrer Pla del Ramassar
El carrer Pla del Ramassar va des de la mitja rotonda situada a la C-251, que dóna accés
al polígon El Ramassar, fins el carrer del Dr. Salvador Llobet. El primer tram d’aquest
carrer que divideix els dos termes es va construir en base a un conveni urbanístic entre
ambdós municipis. El primer tram del carrer quedava amb la meitat del vial a cada
terme mentre que la segona part restava gairebé tot en terme de Les Franqueses. Amb el
present document per aprovació inicial no es respecta aquesta alineació sinó que
s’incorpora tot ell al terme de Granollers contradictòriament amb els acords anteriors.
2.- Qualificació del Sector urbanitzable V2
El Sector urbanitzable V2 de Granollers es troba situat adjacent a la carretera C-251 i
limita amb el terme de Les Franqueses del Vallès pel nord-est i concretament amb el
Sector U de Les Franqueses. Aquest últim sector disposa de Pla Parcial aprovat i està
molt proper l’inici de les obres d’urbanització. El Sector V2 preveu un traçat de vials
que no és compatible amb el previst i aprovat en el Sector U de Les Franqueses, tal com
es pot comprovar en el plànol núm. 3.
D’altra banda el sector U té una qualificació industrial de serveis de tipus terciari. Es
considera convenient que el Sector V2 tingui una qualificació similar, per a usos de
serveis o del sector terciari seguint les característiques de la zona existent al sud de la
carretera, tenint en compte també la proximitat amb el nucli de població de Bellavista.”
AQUESTA ALCALDIA, en ús de les atribucions que li han estat conferides.
RESOL
Primer.- FORMULAR AL·LEGACIONS al POUM de Granollers de conformitat amb
l’informe emès per l’arquitecte municipal i d’acord amb el plànol que s’adjunta:
- Els límits entre el terme municipal de Granollers i les Franqueses del Vallès s’haurien
d’ajustar d’acord amb el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de les Franqueses del
Vallès aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona.
- La vialitat del sector V de Granollers s’hauria d’adaptar a la vialitat existent en el
sector U de les Franqueses del Vallès.
- La qualificació del sector V2 de Granollers hauria de ser industrial i de serveis
tècnics per fer-ho compatible amb el sector U de les Franqueses del Vallès.

Ple 26 05 05 – pàg. 5

Segon.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució a la propera sessió de la Junta de
Govern Local per a la seva ratificació.
Tercer.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’ajuntament de Granollers.

El senyor SECRETARI llegeix la part dispositiva del següent acord, adoptat per la Junta
de Govern Local en la sessió de 21 d’abril de 2005:
PROPOSTA D'ADHESIÓ AL MANIFEST EN DEFENSA DE L'AUTONOMIA
LOCAL I FINANCERA
EL DIA 19 d’abril de 1979 es constituïren els primers ajuntaments elegits
democràticament i amb sufragi universal després de 40 anys de dictadura. La societat
catalana va celebrar aquelles eleccions amb il·lusió, esperança i amb la certesa que la
llibertat era un valor que havien de defensar per fer una societat més justa i més
democràtica.
DURANT aquest vint-i-cinc anys tots i cadascun dels municipis de Catalunya s’han
transformat i, han esdevingut comunitats locals en les que les ciutadanes i els ciutadans
de Catalunya han tingut la seva oportunitat individual i col·lectiva de desenvolupament.
Els municipis catalans, reunits en el II Congrés de Municipis, ja van expressar que
“Catalunya es construeix des dels municipis”. Aquesta voluntat de refer el país, de
recuperar les seves llibertats i encetar el camí de la normalitat, ha presidit l’impuls que
tots els ajuntaments arreu del territori han dut a terme al llarg d’aquests anys.
CATALUNYA ha estat capaç de créixer i progressar mantenint la cohesió social i
l’equilibri territorial. La societat que hem estat construint ha situat a les persones, a les
catalanes i als catalans, com a nucli de les polítiques públiques. Aquesta aposta,
agosarada, ha estat principalment compartida entre el Govern de Catalunya i els
Ajuntaments. Les comunitats locals han esdevingut punts referencials i d’identificació
de les ciutadanes i ciutadans. La recuperació de les llibertats individuals i de les
llibertats públiques ha comportat, també, la recuperació dels espais públics, de les
places, dels carrers i dels equipaments com espais de desenvolupament personal i
col·lectiu. La capacitat transformadora dels municipis ha estat increïble malgrat la
deficient regulació competencial i la migradesa econòmica amb què han estat sotmesos.
L’ESTATUT d’Autonomia de 1979 no va tenir en compte una visió municipalista del
Catalunya. Es tractava de recuperar una institució, la Generalitat de Catalunya, i
articular de nou el país. En aquell moment els grups polítics principals de la comissió
redactora van optar per un model de recuperació de les institucions nacionals, sota la
concepció que els municipis tenien una funció administrativa destinada a l’organització
de serveis generals. El municipalisme català, ha evolucionat molt, ha estat capaç de
prestar serveis que els seus ciutadans reclamaven. Les formes de gestió i les possibilitats

Ple 26 05 05 – pàg. 6

desenvolupades pels municipis per tal de satisfer les necessitats dels seus ciutadans han
estat observades com a noves formules de desenvolupament del municipalisme català.
ARA, vint-i-cinc anys després, ens trobem davant el repte d’escriure i aprovar un Nou
Estatut per a Catalunya. Tenim l’oportunitat d’assolir un Estatut que tingui en compte
totes les aportacions que els municipis han fet durant aquests anys. Volem i necessitem
un Estatut que contempli la capacitat única del Parlament de Catalunya en l’organització
competencial i funcional dels municipis. Per això volem i necessitem un Estatut que
atorgui al Parlament de Catalunya les competències exclusives en l’organització
territorial, i de l’administració local, sense bases ni condicions prèvies. Volem i
necessitem un Estatut que converteixi al Parlament de Catalunya amb l’únic poder
legislatiu en relació a les hisendes i el finançament local. Els municipis, per continuar
avançant, necessitem un Nou Estatut que permeti el reconeixement de les nostres
singularitats administratives i territorials.
ARA ens trobem davant d’un nou repte. L’autogovern de Catalunya ha de créixer,
necessitem continuar fent polítiques de proximitat en habitatge, en immigració i en
tantes altres matèries que els municipis coneixem pro bé degut per la particular relació
que mantenim amb les ciutadanes i els ciutadans. Anhelem un nou instrument, l’Estatut,
que doti de capacitat financera i econòmica a Catalunya, de forma justa i solidària. En
definitiva, com ara fa vint-i-cinc anys, els ajuntaments de Catalunya manifestem la
nostra voluntat d’avançar en pau envers la llibertat individual i col·lectiva de totes les
ciutadanes i els ciutadans de Catalunya.
ATÈS que el règim local és una competència exclusiva de Catalunya d’acord amb
l’article 9.8 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya actualment vigent. Actualment
s’està debatent, en el marc de l’Estat, la modificació de les bases del règim local.
UN COP han estat desenvolupades les condicions bàsiques que garanteixen la igualtat
constitucional de tots els ciutadans de l’estat espanyol en l’exercici dels drets, s’entén
que és la Generalitat de Catalunya qui, a partir de les seves competències pròpies i
exclusives, ha de fixar el marc bàsic i general del règim local a Catalunya.
Per tant, és necessari que la reformulació de les bases del règim local que realitzi l’estat
espanyol reculli exclusivament aquestes bases mínimes que han establert la igualtat
entre els ciutadans de l’estat i que han quedat fonamentades pel transcurs de 25 anys
d’ajuntaments democràtics, deixant per al legislador català allò que ja l’any 1978
preveia l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i que fins ara encara no s’ha pogut complir
en la seva literalitat.
DONADA la realitat municipal, tant a Catalunya com a l’estat, ens mostra a diari les
diferents realitats locals existents al territori, bé sigui per població, per orografia o per
raons socioeconòmiques; és per això que cal que la legislació assumeixi i plasmi el
concepte d’asimetria local. Els ajuntaments han de disposar d’un catàleg de
competències que sigui modulable segons la seva voluntat i en funció de la seva
idiosincràsia i realitat local.
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EN ATENCIÓ a les competències realment assumides i exercides pels diferents ens
locals, cal garantir la autonomia i la suficiència financeres. Els municipis han de poder
decidir la seva despesa i el volum total d’ingressos mitjançant el repartiment de la
càrrega tributària que considerin adequada, dins uns tipus homogenis i equitatius i cal
dotar els ajuntaments d’instruments de finançament que permetin impulsar polítiques de
promoció i desenvolupament econòmic. És per això que cal que el Parlament de
Catalunya, d’acord amb les seves competències, reguli mitjançant llei les hisendes
locals.
L’EXPERIÈNCIA de 25 anys d’ajuntaments democràtics ens ha demostrat que cal dotar
als electes locals d’un estatut propi que contempli aspectes tan importants com els
següents:
I. garanties econòmiques i polítiques dels electes locals adequades a la realitat
municipal; fixant un salari clar i determinat pels alcaldes i regidors; establint per llei una
taula salarial en funció del nombre d’habitants, el pressupost ordinari dels ajuntaments, i
la complexitat urbanística i social dels municipis.
II. garanties socials com l’alta adequada al règim de la seguretat social en funció del
salari efectivament rebut i determinar el dret a percebre el subsidi per desocupació una
vegada cessat del càrrec.
III. garanties polítiques on es reconeguin de forma clara i precisa els drets i deures dels
electes locals i dels grups polítics amb presència municipal per tal d’assegurar els
principis de participació democràtica i representativitat i per ajudar a distorsionar la vida
local.
En aquest sentit, i com a competència pròpia i exclusiva de la Generalitat de Catalunya,
celebrem que el Govern de la Generalitat hagi començat a treballar en la regulació de
les prestacions econòmiques dels electes locals. Així mateix considerem que cal que, en
un futur, aquesta llei formi part d’un futur estatut de l’electe local que contempli els tres
aspectes anteriorment citats.
CAL GARANTIR la representació del poder local en les cambres territorials. Si el
Senat de l’Estat espanyol s’articula com la cambra de representació territorial de l’Estat,
aleshores aquest ha de reconèixer, per tant, la diversitat tant nacional de l’Estat, com la
diversitat d’ens locals. És per això que tant el municipalisme com la nova divisió
territorial de Catalunya haurà de ser reconeguda i respectada en la composició del Senat.
EL MUNICIPALISME català és i ha estat plural. És per això que cal que tota
organització representativa d’aquest ha d’estar representada en tots els consells i
conferències sectorials on es debatin i decideixin les polítiques territorials de Catalunya.
De la mateixa manera, la realitat nacionalment, cultural i política diversa de l’estat
espanyol, obliga que aquesta representació en tots els consells i conferències sectorials
on es debatin i decideixin les polítiques territorials es realitzi per part de totes les
organitzacions municipalistes existents a l’estat, sense excloure ni obviar els municipis
que no formin part de la Federación Española de Municipios y Provincias.
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PER TOT això acordem:
1. Sol·licitar al Govern espanyol que en la revisió de les bases del règim local que està
realitzant, respecti les competències de la Generalitat de Catalunya recollides per
l’article 9.8 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya en matèria de règim local i la
legislació que en matèria d’organització territorial i règim local ha anat desenvolupant.
2. Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a regular un Estatut dels electes locals
que contempli les garanties socials, econòmiques i polítiques esmentades.
3. Instar al Parlament de Catalunya que reguli una llei de les hisendes locals catalanes
que articuli el finançament dels ens locals de Catalunya, i que sigui l’òrgan que
s’encarregui de distribuir la participació en els ingressos locals de l’Estat dels ens locals
de Catalunya.
4. Instar al Govern de l’estat espanyol que instauri el 19 d’abril, dia de la constitució
dels primers ajuntaments democràtics, d’ençà la represa democràtica, el dia del
municipalisme.
5. Notificar els presents acords al President de la Generalitat de Catalunya, al President
del Govern espanyol, als grups amb representació parlamentària al Parlament de
Catalunya, al Congrés dels diputats i al Senat i a l’Associació Catalana de Municipis i
Comarques.
La PRESIDÈNCIA obre el torn d’intervencions.
Pren la paraula el regidor del grup municipal PSC-PM, senyor MANUEL MARTÍNEZ i
manifesta: tot i que estem d’acord amb el fet que l’Ajuntament de les Franqueses del
Vallès defensi el seu terme municipal, creiem que s’estan creant molts problemes amb
els municipis veïns de Granollers, la Roca, Canovelles, ...i demanem més sensibilitat
per pactar amb els ajuntaments veïns i no anar sempre “a la greña”, més sensibilitat i
menys crispació de la que hi ha en certs temes. Tot i això, votarem a favor. Respecte la
moció pel municipalisme, el nostre grup hi està a favor i aprofitem per recordar que
encara està pendent la celebració a les Franqueses del Vallès, dels 25 anys
d’ajuntaments democràtics que es va aprovar en aquest Ple, i demanem que es posi una
data.
Intervé el senyor ALCALDE dient: aquest punt és només per donar compte d’acords de
la Junta de Govern, i per tant, no es sotmetrà a votació.
Tot seguit, pren la paraula el regidor del grup municipal PP, senyor JOSEP BADIA i
pregunta: per què l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès no s’ha adherit a la Carta
de Vitòria?
El Senyor ALCALDE respon: ho desconec. No obstant, el que ara estem fent és donar
compte d’un altre acord.
No es produeix cap més intervenció en aquest apartat.
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4.- MOCIÓ RELATIVA A L’INCREMENT DELS RECURSOS ADREÇATS ALS
SERVEIS SOCIALS MUNICIPALS.- El senyor SECRETARI llegeix la part
dispositiva de la següent proposta de l’ÀREA DE BENESTAR SOCIAL, JOVENTUT I
SANITAT:
ATÈS que el Decret legislatiu, de 16 de novembre, pel qual s’aprova la refosa de les
lleis 12/1983, de 14 de juliol, 26/1985, de 27 de desembre, i 4/1994, de 20 d’abril, en
matèria d’assistència i serveis , estableix que correspon al Govern de la Generalitat
definir la política general de serveis socials i aprovar els instruments de planificació
general, així com fer l’ordenació , la coordinació d’accions i programes i l’avaluació i
inspecció de serveis i estableix que els ajuntaments de més de 20.000 habitants i els
consells comarcals han de finançar, amb la col·laboració de l’Estat Espanyol i la
Generalitat de Catalunya la prestació dels serveis socials corresponents a les
competències que tenen atribuïdes com a pròpies, abastant els legalment obligatoris que
es concreten en el primer nivell d’atenció o serveis socials d’atenció primària, previst a
l’article 11 del Decret legislatiu 17/1994.
TENINT EN COMPTE que els serveis socials d’atenció primària , constitueixen el punt
d’accés més immediat al Sistema Català de Serveis Socials i el més proper a les
persones i als seus àmbits familiar i social, per consegüent conformen un nivell
d’atenció capdal pel bon funcionament del conjunt del Sistema, tant per atendre les
necessitats socials més bàsiques com per fer efectives polítiques socials de caire
preventiu i integrador, així com per a la coordinació i el treball comunitari.
ATÈS que el Consell Comarcal del Vallès Oriental traspassa la gestió dels serveis
socials d’atenció primària a aquest Ajuntament mitjançant la signatura anual d’un
conveni de cooperació per a la programació, la prestació, el manteniment, la millora i el
finançament de serveis socials d’atenció primària de competència local integrats a la
Xarxa Bàsica de serveis socials de responsabilitat pública.
VIST que actualment la ràtio que contempla l’esmentat conveni, signat per l’any 2004,
és de 1,25 Treballador Social, 0,5 Educador Social i 1.950 hores d’atenció domiciliària,
la qual cosa suposa un finançament global de 33.574,05€.
ATÈS que l’actual equip d’Atenció Primària Municipal està compost per una
coordinadora, 1,50 Treballadores socials i 1 educador social, a més de 2.322 hores
d’atenció domiciliària.
VIST el IV Pla d’Actuació Social aprovat pel Govern de la Generalitat de Catalunya
VISTES les Bases per la nova Llei de serveis socials de Catalunya, elaborada pel
govern de la Generalitat de Catalunya, els principis de la qual son:
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-

reconèixer els drets socials a les persones i avançar cap als drets subjectius
exigibles
assegurar un finançament sostenible d’acord amb la mitjana europea en despesa
social
definir la carta de Drets Socials; els drets i deures de les persones a qui van
destinats els recursos
concretar la implicació de les diferents administracions que intervindran en la
satisfacció dels drets posant èmfasi en la descentralització i municipalització
dels serveis.

VISTA la memòria 2004 efectuada per la Unitat Bàsica d’Atenció Social Primària.
ATÈS que la demanda de les necessitats socials més bàsiques s’ha vist incrementada
notablement en els darrers anys com a conseqüència de l’augment de població del
municipi, en bona part procedent d’altres països, el que fa necessari una major dotació
de recursos per ser destinats a l’atenció a les persones i a les seves famílies.
AQUESTA àrea de Benestar Social, Joventut i Sanitat, proposa al Ple de la Corporació
l’adopció dels següents,
ACORDS:
Primer.- DEMANAR l’impuls de la nova Llei de serveis socials que reconegui de
manera més efectiva el dret de la ciutadania de Catalunya a l’accés universal als
serveis socials.
Segon.- SOL·LICITAR un augment suficient de finançament per a la descentralització
de la gestió dels serveis socials municipals, per tal d’assegurar-ne el seu
desenvolupament en la línia que emmarca les bases per una nova Llei de Serveis
Socials de Catalunya, així com en el IV Pla d’Actuació Social aprovat pel Govern
català i poder atendre la demanda de les necessitats socials més bàsiques que s’ha vist
incrementada notablement en els darrers anys com a conseqüència de l’augment de
població del municipi, en part procedent d’altres països, el que fa necessari una major
dotació de recursos per ser destinats a l’atenció a les persones i a les seves famílies.
Tercer.- TRASLLADAR aquest acord al President de la Generalitat de Catalunya, al
Conseller primer, a la Consellera de Benestar i Família, als Grups parlamentaris del
Parlament de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, a la
federació de Municipis de Catalunya i al Consell Comarcal del Vallès Oriental.
El Senyor ALCALDE pregunta als senyors regidors si desitgen realitzar alguna
intervenció al respecte.
Pren la paraula el regidor del grup municipal PSC-PM, senyor ESTEVE RIBALTA i
manifesta: el nostre grup votarà a favor de la moció, però volem deixar constància que
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anem tard en alguns temes, perquè a les Franqueses s’ha primat més el
desenvolupament urbanístic que els serveis a les persones i als ciutadans, i ara calen
més recursos. Ens sap greu que no es destinin prou recursos als serveis socials.
Acte seguit, pren la paraula la regidora del grup municipal ERC, senyora TERESA
BUIGUES i exposa: estem d’acord en buscar els mitjans necessaris per incrementar els
recursos en serveis socials, però no sempre s’han de potenciar les subvencions i els ajuts
públics, creiem que l’esforç s’ha d’adreçar entre l’Ajuntament i els agents socials i
apostar per un creixement sostingut i sostenible per no incrementar les bosses de
pobresa.
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.

5.- APROVACIÓ DE L'OFERIMENT DE CESSIÓ D'UN TERRENY, INCLÒS EN
L'ÀMBIT DEL PLA PARCIAL DEL SECTOR U,
A FAVOR DEL
DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA.- El
senyor SECRETARI llegeix la part dispositiva de la següent proposta de l’ALCALDIA:
ATÈS que l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès és propietària de la següent finca:
SITUACIÓ: Zona verda amb front al carrer Valldoriolf projectat al Pla Parcial
del sector U, terme municipal de les Franqueses del Vallès.
SUPERFÍCIE: 13.820,29 m2.
LLINDARS: Nord, amb la rotonda de sortida de la C352.
Sud, amb finca resultant 1A adjudicada a les empreses BIGEN,
S.A., IMMOGRA, S.A. i INVERSIONES PUIG, S.A.
Est, amb la carretera C352.
Oest, amb el carrer Valldoriolf projectat.
ZONIFICACIÓ I USOS: Espais lliures.
Inscrita en el Registre de la Propietat de Canovelles, Tom 2.704, llibre 274, foli
213, finca núm. 13.743, inscripció 1a.
ATÈS que el Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada el dia 31 de març de 2005 va
adoptar l’acord d’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, amb els següent objectius.
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1. Reordenar una part de les zones verdes i equipaments situades a l’Est de
Bellavista en combinació amb el nou sector U, sense modificar les seves
dotacions locals aprovades.
2. 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’Educació com a conseqüència de l’increment
de població recent ja consolidada i del creixement previst pel planejament
vigent en vies de consolidació.
3. Es proposa reservar 8.000 m2 de la part nord de la zona A (subzona A2)
qualificant-los 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.
ATÈS que els 8.000 metres quadrats de finca destinats a la futura escola de primària han
de ser segregats de la finca descrita en l’inici de la present proposta.
ATÈS que el Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del
patrimoni dels ens locals de Catalunya permet als Ajuntaments la cessió gratuïta de béns
a altres administracions o entitats públiques, en benefici de la població de l'ens local, i
en el mateix sentit es manifesta l'article 159 de la Llei 2/2002, de 14 de març,
d'Urbanisme.
TENINT EN COMPTE els principis generals de cooperació i col·laboració que han de
regir les relacions entres les administracions públiques, establerts tant en la Constitució
com en la legislació administrativa vigent.
AQUESTA Alcaldia proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- OFERIR al DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA la cessió gratuïta de part de la finca de propietat municipal, inscrita al
Registre de la Propietat de Canovelles, Tom 2.704, llibre 274 de les Franqueses del
Vallès, foli 213, finca Núm. 13.743, situada al sector U, destinada a la construcció
d’una escola de primària.

Ple 26 05 05 – pàg. 13

La descripció de la part de la finca objecte de l’oferiment de cessió, un cop efectuada la
parcel·lació, grafiada en el plànol adjunt, és la següent:
FINCA A2
SUPERFÍCIE: 8.000 m2.
LÍMIT NORD: Amb accés de la Ronda Nord a Bellavista.
LÍMIT SUD: Amb la parcel.la resultant A1.
LÍMIT EST: Amb la Ronda Nord.
LÍMIT OEST: Part amb carrer Valldoriolf, part amb carrer de la Torre Pinós i
part amb carrer Barcelona.
Segon.- CONDICIONAR l’oferiment de cessió a l’aprovació definitiva de 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
Tercer.- TRAMETRE el present acord al DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA.
La PRESIDÈNCIA obre el torn d’intervencions.
Pren la paraula el regidor del grup municipal PSC-PM, senyor ESTEVE RIBALTA i
exposa: vull reiterar el que he manifestat en el punt anterior, en el sentit que a les
Franqueses els pisos hi caben i les escoles no, perquè hi ha hagut una manca clara de
planificació i ara s’ha de fer a corre cuita, a més, crec que no és el millor lloc dins del
barri de Bellavista per ubicar-hi una escola.
Tot seguit, pren la paraula el regidor del grup municipal ERC, senyor JOSEP
MARTÍNEZ i exposa: crec, que d’acord amb les necessitats marcades pel creixement
urbanístic que hi ha hagut al municipi, ens tornarem a quedar curts. Crec que s’hauria de
demanar una segona línia al Guerau de Liost. No compartim la ubicació proposada i, per
tant, ens abstindrem.
Acte seguit, pren la paraula el regidor del grup municipal EV, senyor FERRAN
GONTÁN i diu: crec que primer s’hauria d’aprovar provisionalment la modificació del
Pla General que està en el punt onzè de l’ordre del dia. A banda d’això, manifestar que
falta planificació i serveis al municipi. No estem en contra de cedir un solar a
Ensenyament, però sí que estem en contra del lloc.
Tot seguit, pren la paraula el regidor de l’ÀREA DE CULTURA I EDUCACIÓ, senyor
FRANCESC COLOMÉ i exposa: no és cert que al municipi no hi hagi serveis ni
equipaments. Crec que s’ha crescut sosteniblement, també en serveis, perquè el
creixement territorial ha vingut acompanyat de serveis i equipaments com les escoles
bressol, residència i centre de dia, casals d’avis, instituts i escoles de primària, piscina,
centre cívic, etc. A vegades, sentint als regidors de l’oposició, s’arriba a la conclusió
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que sembla que visquin en pobles diferents. El CEIP Guerau de Liost ja té dues línies i,
per tant, suposo que el senyor Martínez Clavell es deu referir a la necessitat de demanar
la tercera línia. En quant a la manca de previsió, l’equip de govern treballa per
solucionar els problemes. La nova escola cal fer-la a Bellavista, us informo que s’ha
sol·licitat a la Diputació de Barcelona un estudi de població i ensenyament del municipi,
de la qual s’ha rebut la resposta afirmativa. Us llegeixo el contingut íntegre de la carta:
“Li comuniquem que hem rebut el seu escrit de data d’entrada a aquest servei 17 de
maig de 2005, amb número de registre 162 on ens sol·licita suport tècnic per a un
estudi de població referent als serveis bàsics d’ensenyament obligatori del vostre
ajuntament. La persona de referència assignada a la seva petició, a qui pot demanar
qualsevol aclariment, suggeriment, informació o tràmit que consideri oportú és la
senyora ........”
Tot seguit, el regidor senyor RIBALTA manifesta: crec que els equipaments s’han de
fer a marxes forçades i amb calçador perquè, insisteixo, no hi ha previsió. Pel que fa a
l’estudi, crec que ja és hora de començar a fer previsions.
El regidor senyor MARTÍNEZ diu: felicito al regidor de Cultura per l’estudi que es farà,
però crec que arriba massa tard.
Pren la paraula el regidor del grup municipal GIPF, senyor JOSÉ JOAQUIN GRAU i
manifesta: demano al senyor Colomé que quan faci el quadre amb les inversions en
equipaments, al costat hi posi un altre quadre amb l’endeutament que ha suposat per al
municipi.
El regidor senyor GONTÁN manifesta: estic al·lucinat per les paraules del senyor
Colomé respecte el creixement sostenible de les Franqueses! Creu que és per això que
ara corren a fer l’estudi. La planificació s’ha de fer en el Pla general, i penso que a les
Franqueses hi ha molts edificis però pocs serveis.
Pren la paraula el regidor del grup municipal PP, senyor JOSEP BADIA i manifesta: al
terreny que es vol cedir hi ha, actualment, una casa amb gent. N’estan informades
aquestes persones?
El regidor senyor COLOMÉ diu: al sector U hi ha un Pla Parcial aprovat i reparcel·lat.
Per últim, afegir que cap nen de les Franqueses es quedarà sense escola a les Franqueses
en tres anys i, per tant, la previsió sí que hi és.
Finalitzades les intervencions, la PRESIDÈNCIA dóna pas a la votació.
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per catorze vots a favor dels regidors dels
grups municipals CiU, PSC-PM, GIPF i PP, un vot en contra del regidor del grup
municipal EV, dues abstencions dels regidors del grup municipal ERC, i per tant, amb
el quòrum legal.
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6.- APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA
MUNICIPAL PER A LA GESTIÓ DE TERRES I RUNES.- 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 de 30 de juny
de 1997, va aprovar inicialment l’ORDENANÇA MUNICIPAL PER A LA GESTIÓ
DE TERRES I RUNES del municipi de les Franqueses del Vallès, i l’Alcaldia, per
Decret de 2 de setembre de 1997, va resoldre elevar-la a definitiva.
ATÈS que s’ha constatat que les obres menors i les obres sotmeses al règim de
comunicació prèvia (assabentats), generen una considerable quantitat de residus, es
considera necessari procedir a la modificació de l’esmentada Ordenança amb un doble
objectiu:
a. Per tal d’ampliar els supòsits pels quals serà preceptiva la determinació
d’una garantia o fiança per a respondre de que els materials residuals
provinents de les obres que es duguin a terme en el municipi són
gestionats en instal·lacions autoritzades per a la seva recepció
b. Per regular més concretament el procediment administratiu per a la
devolució/retorn o execució de la fiança.
Per convertir els imports esmentats en pessetes a euros.
VIST l’informe del cap de l’Àrea d’Urbanisme.
VIST l'informe de Secretaria.
DE CONFORMITAT amb el que estableixen els articles 22.1.d) , 49 i 70.2 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local; 52.2.d), 178 i 237 del
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya; i 60 i següents del Decret 179/1995, de 13 de
juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels Ens Locals.
AQUESTA Àrea d’Urbanisme proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- APROVAR INICIALMENT la modificació de L’ORDENANÇA MUNICIPAL
PER A LA GESTIÓ DE TERRES I RUNES que quedaria redactada de la següent
manera:

Article 3r. Definicions
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3.1. A l’objecte d’aquesta Ordenança les terres i runes es classifiquen en:
a) D’enderrocs: materials i substàncies que s’obtenen de l’operació
d’enderrocament d’edificis, instal·lacions i obra de fàbrica en general.
b) De la construcció: materials i substàncies de rebuig que s’originen en
l’activitat de la construcció.
c) D’excavació: terres, pedra o altres materials que s’originen en l’activitat
d’excavació de sòl.
3.2. A la vegada, es consideren tres supòsits bàsics d’obra:
a) Obra d’enderrocament: és l’obra subjecte a llicència municipal on
únicament s’ha d’enderrocar un edifici o construcció preexistent.
b) Obra de nova construcció: és l’obra subjecta a llicència municipal que
genera residus derivats de l’activitat de la construcció, fruit de
l’excavació en el sòl o del rebuig.
c) Obra menor: és l’obra corresponent a petites reformes d’immobles que
no suposen el total enderrocament i/o les que no precisin de projecte
tècnic i estiguin subjectes a una llicència d’obres menors. S’inclouen
també dins d’aquest apartat, aquelles obres sotmeses al règim de
comunicació prèvia previst en els articles 96 i 97 del Decret 179/1995,
de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i
Serveis dels ens locals.
Article 4t. Regulació general
4.1. En l’atorgament de les noves llicències d’obres d’enderrocament o de nova
construcció , així com en les obres menors (incloses les sotmeses al règim de
comunicació prèvia) es determinarà una garantia o fiança per a respondre que
aquests materials residuals són gestionats en instal·lacions autoritzades per a la
seva recepció.
Article 6è. Determinació dels costos i garanties
6.1. L’import de la fiança per a garantir la correcta gestió de les terres i runes fixada
d’acord amb la disposició addicional primera del decret 201/1994, de 26 de juliol,
regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció, en les quanties següents:
a) Residus d’enderrocs i de la construcció, 6 €/Tn de residu previstos en el
projecte, amb un mínim de 60 €.
b) Residus d’excavacions, 3 €./Tn, amb un mínim de 150 €. I un màxim de
12.020 €.

Ple 26 05 05 – pàg. 17

En aquells casos en què es demostri la dificultat per a preveure la quantitat de residus,
la fiança es calcularà en base als percentatges següents, a aplicar sobre el pressupost
total de l’obra:
- Obres d’enderrocament, 0,15%
- Obres de nova construcció, 0,15%
- Obres d’excavació, 0,07%
En qualsevol cas, l’import resultant de l’aplicació d’aquests percentatges no podrà ser
inferior als mínims o superior als màxims fixats en el Decret 201/1994.
En els casos d’obres menors, 240 euros, i en els supòsits d’obres sotmeses al règim de
comunicació prèvia, 100 euros.
Article 9è. Retorn de la fiança
L’import de la fiança serà retornat quan es presenti el certificat del gestor al que fa
referència l’article 5.5 d’aquest reglament, acreditant-se documentalment que la gestió
que s’ha efectuat adequadament.
El termini per a la presentació del certificat del gestor i per sol.licitar la devolució de
la fiança serà d’un mes a comptar des de la data d’expedició del certificat de final
d’obra per les obres majors, i d’un mes des de la caducitat de la llicència per les obres
menors i per les obres sotmeses al règim de comunicació prèvia.
Transcorregut aquests terminis sense que l’interessat hagi sol.licitat la devolució de la
fiança, l’Ajuntament el requerirà per tal que, en un termini de 10 dies presenti la
documentació a què fa referència els apartats 4 i 5 de l’article 5è de l’Ordenança, amb
l’advertiment que, en cas de no fer-ho, l’Ajuntament procedirà a l’execució de la
fiança.
Article 10è. Execució de la fiança
El no compliment de les determinacions d’aquesta Ordenança en quan a la correcta
gestió de les terres i runes o incompliment de terminis per presentar la documentació
justificativa de la correcta gestió , serà motiu de l’execució de la fiança per part de
l’Ajuntament per actuar subsidiàriament, independentment de les sancions que puguin
aplicar-se d’acord amb el règim sancionador previst a la Llei 6/1993 de 15 de juliol
reguladora de residus.
Segon.- SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA els presents acords durant el termini
de trenta dies, a fi que s'hi puguin presentar reclamacions, suggeriments i/o
al·legacions, mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la
Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a uns dels mitjans de
comunicació escrita diària i en el tauler d’anuncis de la corporació. El termini
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d'informació pública començarà a comptar a partir de l'endemà de la data de l’última
de les publicacions suara esmentades.
Tercer.- FACULTAR al Senyor Alcalde perquè elevi a definitiva aquesta aprovació, en
el cas de no produir-se cap reclamació i/o suggeriment durant el període d'informació
pública, procedint directament a la publicació del text íntegre de les modificacions a
que es fa referència en l’acord primer.
El Senyor ALCALDE pregunta als senyors regidors si desitgen realitzar alguna
intervenció al respecte.
Pren la paraula el regidor del grup municipal PSC-PM, senyor MANUEL MARTÍNEZ I
manifesta: votarem a favor, però en aquesta modificació veig un caràcter sancionador,
perquè hi ha un gran increment dels preus. Crec que les mesures són desorbitades.
Tot seguit, pren la paraula el regidor del grup municipal EV, senyor FERRAN
GONTÁN i exposa: m’abstindré perquè vull presentar una al·legació, ja que trobo a
faltar la previsió de bonificacions per a les empreses que reciclin les runes, cosa que sí
que està prevista a la Llei de Residus. Crec que és una bona oportunitat per preveure-ho
a les Franqueses.
Acte seguit, pren la paraula el regidor del grup municipal GIPF, senyor JOSÉ
JOAQUIN GRAU i manifesta: votaré a favor però hi voldria fer una esmena, perquè el
text de l’ordenança parla dels terminis per sol·licitar la devolució de les fiances, però no
dels terminis que té l’Ajuntament per fer efectiva aquesta devolució. Demano que
l’ordenança també ho contempli.
Intervé el Senyor ALCALDE i respon: les fiances es retornen, aproximadament, en
quinze dies.
El regidor del grup municipal PP, senyor JOSEP BADIA exposa: trobo correcta la
modificació de l’ordenança.
Tot seguit, el regidor de l’ÀREA D’URBANISME, senyor JOSÉ RAMÍREZ exposa:
fins ara, l’exigència de presentar fiança per garantir la gestió de les runes i terres només
s’aplicava en els expedients d’obres majors, i a partir de l’aprovació de la modificació
de l’ordenança s’aplicarà també als expedients d’obres menors i als assabentats d’obres,
per poder controlar les runes que es generen perquè per recuperar la fiança hauran de
demostrar el bon destí de les runes.
Pren la paraula el regidor del grup municipal PSC-PM, senyor ESTEVE RIBALTA i
explica: des del grup del PSC, estem preparant una moció per presentar en el Ple per tal
de premiar als ciutadans que facin bon ús de la deixalleria, a través del rebut
d’escombraries. A d’altres llocs, això ja s’està aplicant.
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El regidor senyor GONTÁN pregunta: senyor Alcalde, està obert al diàleg per esmenar
l’ordenança o vol que presentem al·legacions directament?
El senyor ALCALDE respon: per poder fer efectiva la proposta, primer s’ha de
presentar, i aleshores s’estudiarà i es decidirà si s’incorpora o no.
Finalitzades les intervencions, el Senyor ALCALDE dóna pas a la votació.
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per setze vots a favor dels regidors dels
grups municipals CiU, PSC-PM, ERC, GIPF i PP, una abstenció del regidor del grup
municipal EV, i per tant, amb el quòrum legal.

7.- APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA DE
CONVIVÈNCIA CIUTADANA I RURAL.- El senyor SECRETARI llegeix la part
dispositiva de la següent proposta de l’ÀREA D’URBANISME:
ATÈS que el Ple de l’Ajuntament en sessió de 25 de juliol de 1996, va aprovar
definitivament l’Ordenança de Convivència Ciutadana i Rural de les Franqueses del
Vallès, essent modificada posteriorment per Decrets de l’Alcaldia núm. 830/2001 de
data 12 de juny; núm. 121/2004 de data 4 de febrer i núm. 28/2005 de data 13 de gener.
ATÈS que s’ha constatat que l’import de les multes per infraccions motivades per
l’execució d’obres de construcció i per les que afecten a solars bruts o sense tancar han
quedat totalment desfasades, es considera necessari incrementar la multa per infraccions
molt greus amb la finalitat que la sanció d’aquestes infraccions sigui dissuasòria i
eficaç, de la següent manera:
− Modificar els articles 28, 47 i 80 que haurien de quedar redactats de la següent
manera:
Art. 28
1. La infracció dels articles 17.2 i 17.3, seran considerades faltes molt greus i
sancionades amb multa fins a 900 €.
2. La infracció dels articles 18 apartats c) i f), 20.3, 24 i 25.2 (1r. Inclòs) seran
considerades faltes greus i sancionades amb multa fins a 90,15 €.
3. La infracció dels restants preceptes d’aquest títol seran considerades faltes lleus i
sancionades amb una multa de 30,05 €
Art. 47
1. Les infraccions dels articles 33, 36.1 apartats a) i b), 50 i 55, seran considerades
molt greus i sancionades amb multa fins a 900 €.
2. Les infraccions dels articles 34.1, 41.2, 43.2 i 44 seran considerades faltes greus
i sancionades amb una multa fins a 90,15 €
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3. La infracció dels restants preceptes d’aquest títol seran considerades faltes lleus i
sancionades amb una multa de 30,05 €
Art. 80
1. Les infraccions dels articles 50, 55, seran considerades molt greus i sancionades
amb multa fins a 900 €.
2. Les infraccions dels articles 48.1 i 2, 54.2, 58, 59, 62, 65, 67 68, 70, 71, 73, 74,
78.3 i 79 seran considerades faltes greus i sancionades amb una multa fins a
90,15 €
3. La infracció dels restants preceptes d’aquest títol seran considerades faltes lleus i
sancionades amb una multa de 30,05 €
− Afegir un nou apartat en els articles 122 i 124 de les Ordenances de Convivència
Ciutadana i Rural que haurien de quedar redactats de la següent manera:
Art. 122
2. La infracció del present article serà considerada molt greu i sancionable amb una
multa fins a 900€
Art. 124
2. La infracció del present article serà considerada molt greu i sancionable amb
multa fins a 900 €
VIST l’informe del cap de l’Àrea d’Urbanisme.
VIST l'informe de Secretaria.
DE CONFORMITAT amb el que estableixen els articles 22.1.d) , 49 i 70 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local; 52.2.d), 178 i 237 del
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya; i 60 i següents del Decret 179/1995, de 13 de
juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels Ens Locals.
AQUESTA Àrea d’Urbanisme proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- APROVAR INICIALMENT la modificació de l’ORDENANÇA DE
CONVIVÈNCIA CIUTADANA I RURAL, en els següents articles i disposicions:
− Modificar els articles 28, 47 i 80 que haurien de quedar redactats de la següent
manera:
Art. 28
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4. La infracció dels articles 17.2 i 17.3, seran considerades faltes molt greus i
sancionades amb multa fins a 900 €.
5. La infracció dels articles 18 apartats c) i f), 20.3, 24 i 25.2 (1r. Inclòs) seran
considerades faltes greus i sancionades amb multa fins a 90,15
€.
6. La infracció dels restants preceptes d’aquest títol seran considerades faltes lleus
i sancionades amb una multa de 30,05 €
Art. 47
4. Les infraccions dels articles 33, 36.1 apartats a) i b), 50 i 55, seran
considerades molt greus i sancionades amb multa fins a 900
€.
5. Les infraccions dels articles 34.1, 41.2, 43.2 i 44 seran considerades faltes greus
i sancionades amb una multa fins a 90,15 €
6. La infracció dels restants preceptes d’aquest títol seran considerades faltes lleus
i sancionades amb una multa de 30,05 €
Art. 80
4. Les infraccions dels articles 50, 55, seran considerades molt greus i
sancionades amb multa fins a 900 €.
5. Les infraccions dels articles 48.1 i 2, 54.2, 58, 59, 62, 65, 67 68, 70, 71, 73, 74,
78.3 i 79 seran considerades faltes greus i sancionades amb una multa fins a
90,15 €
6. La infracció dels restants preceptes d’aquest títol seran considerades faltes lleus
i sancionades amb una multa de 30,05 €
− Afegir un nou apartat en els articles 122 i 124 de les Ordenances de Convivència
Ciutadana i Rural que haurien de quedar redactats de la següent manera:
Art. 122
2. La infracció del present article serà considerada molt greu i sancionable amb
una multa fins a 900 €
Art. 124
2. La infracció del present article serà considerada molt greu i sancionable amb
multa fins a 900 €
Segon.- SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA els presents acords durant el termini
de trenta dies, a fi que s'hi puguin presentar reclamacions, suggeriments i/o
al·legacions, mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la
Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a uns dels mitjans de
comunicació escrita diària i en el tauler d’anuncis de la corporació. El termini
d'informació pública començarà a comptar a partir de l'endemà de la data de l’última
de les publicacions suara esmentades.
Tercer.- FACULTAR al Senyor Alcalde perquè elevi a definitiva aquesta aprovació, en
el cas de no produir-se cap reclamació i/o suggeriment durant el període d'informació
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pública, procedint directament a la publicació del text íntegre de les modificacions a
que es fa referència en l’acord primer.
La PRESIDÈNCIA obre el torn d’intervencions.
Pren la paraula el regidor del grup municipal PSC-PM, senyor MANUEL MARTÍNEZ i
manifesta: el nostre grup hi està d’acord, però demanaríem que s’incrementés la
vigilància pel compliment de l’ordenança.
Tot seguit, pren la paraula el regidor del grup municipal GIPF, senyor JOSÉ JOAQUIN
GRAU i exposa: estem a favor de la modificació que es proposa, però hi ha certs
articles que es modifiquen que no els veig clars. Per exemple, l’article 28 que es
modifica, sanciona la infracció als apartats c i f de l’article 18 amb una multa de 90,15
euros, quan abans estava sancionada amb 150 euros. Un d’aquests articles parla de fer
foc a la via pública. Després, crec que les infraccions 50 i 55 estan regulades dues
vegades, tant en l’article 47 com en el 80, i per últim, l’article 47 remet als articles 50 i
55 que són posteriors, i per tant crec que això no pot ser.
Acte seguit, el senyor SECRETARI exposa: l’objectiu de la modificació de l’ordenança
de convivència ciutadana és la de tipificar com a infracció molt greu i elevar la sanció
aplicable a determinades conductes com: l’ocupació de la via pública amb materials de
construcció, bastides, i instal·lacions diverses, embrutar les voravies i calçades amb
residus de construcció i terres, que comporten perill per als vianants i el fet de deixar els
solars sense tancar o bruts, la qual cosa incrementa el risc d’incendi i l’aparició de rates
amb conseqüències negatives per a la salut pública. I fora d’això, la modificació no
pretén cal altre canvi, però, no obstant, durant el tràmit d’informació pública s’estudiarà
article per article per verificar el que diu el senyor Grau.
Tot seguit, pren la paraula el regidor del grup municipal PP, senyor JOSEP BADIA i
manifesta: trobo bé la modificació, però demanaria que es fes una campanya
explicativa.
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, una abstenció del regidor del grup
municipal EV, i per tant, amb el quòrum legal.

8.APROVACIÓ
DEFINITIVA
DELS
PLECS
DE
CLÀUSULES
ADMINISTRATIVES GENERALS DE CONTRACTACIÓ DE L'AJUNTAMENT
DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS, ORGANISMES AUTÒNOMS I
SOCIETATS MERCANTILS DE CAPITAL ÍNTEGRAMENT PÚBLIC,
APLICABLES ALS CONTRACTES D'OBRES I INSTAL·LACIONS, DE
CONSULTORIA I ASSISTÈNCIA, DE SERVEIS, DE TREBALLS ESPECÍFICS I
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CONCRETS, NO HABITUALS I DE SUBMINISTRAMENTS, A ALTRES
CONTRACTES ADMINISTRATIUS I ALS PRIVATS.- El senyor SECRETARI
llegeix la part dispositiva de la següent proposta de l’ALCALDIA:
ATÈS que el Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada el dia 26 de maig de 2004, va
adoptar el següent acord:
“Primer.- APROVAR INICIALMENT els Plecs de Clàusules Administratives Generals de contractació
de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, els seus Organismes Autònoms i les societats mercantils
amb capital íntegrament municipal, aplicables als tipus de contractes:
- D’obres i instal·lacions.
- De consultoria i assistència, de serveis, de treballs específics i concrets no habituals i de
subministraments, a altres contractes administratius i als privats.
Segon.- El text d’aquests Plecs de Clàusules Administratives Generals és el mateix que el contingut en els
models de Plecs de Clàusules Administratives Generals aplicables als tipus de contractes d’obres i
instal·lacions i de consultoria i assistència, de serveis i subministraments, a altres contractes
administratius i als privats, redactats per la Diputació de Barcelona, i el text íntegre dels quals va ser
publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona número 172 de 19 de juliol de 2002 (pàgines
22 a 52).
Tercer.- SOTMETRE l’expedient als tràmits d’informació pública i audiència dels interessats, per un
període de trenta dies hàbils perquè puguin presentar reclamacions i suggeriments. La informació
pública s’ha de convocar mitjançant anuncis a inserir al Butlletí Oficial de la província de Barcelona, en
el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament.
Quart.- DISPOSAR que, prèvia l’aprovació definitiva, i, en el seu cas, després de la resolució expressa
de les reclamacions i/o suggerències que es presentin, es sol·liciti informe preceptiu, mitjançant el
Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya, a la Comissió
Jurídica Assessora.
Cinquè.- DONAR COMPTE dels presents acords als Consells d’Administració de les societat mercantil
amb capital íntegrament municipal.
Sisè.- FACULTAR l'alcalde perquè subscrigui tots els documents que siguin necessaris per fer efectius els
acords precedents”.

ATÈS que l’expedient ha estat sotmès a informació pública mitjançant la inserció
d’edictes en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona número 148, de 21 de juny
de 2004, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 4160 de 23 de juny
de 2004, i en el tauler d’edictes de l’Ajuntament, sense que es presentessin al·legacions.
ATÈS que en data 5 d’agost de 2004 (RS. 2004/7090) es va sol·licitar informe de la
Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya.
ATÈS que en data 21 d’abril de 2005 (RE. 2005/4034) ha tingut entrada en el registre
general de l’Ajuntament el dictamen número 97/05 de la Comissió Jurídica Assessora
de la Generalitat de Catalunya.
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ATÈS que el text íntegre dels esmentats Plecs de Clàusules Administratives Generals
van ser publicats íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona número
172 de 19 de juliol de 2002 (pàgines 22 a 52).
DE CONFORMITAT amb el que disposen l’article 48 i la Disposició Final primera del
Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
de contractes de les administracions públiques; l’article 66 i la Disposició Final primera
del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de
la Llei de contractes de les administracions públiques; els articles 8.1.a), 177, 178, 179.2
i 278 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; els articles 60 a 66 del Decret 179/1995,
de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens
locals; i els articles 4.1, 47.1, 49 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
Bases del Règim Local.
AQUESTA Alcaldia proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següents
ACORDS:
Primer.- APROVAR DEFINITIVAMENT els Plecs de Clàusules Administratives
Generals de contractació de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, els seus
organismes autònoms i les societats mercantils amb capital íntegrament municipal,
aplicables als tipus de contractes:
- D’obres i instal·lacions.
- De consultoria i assistència, de serveis, de treballs específics i concrets no habituals i
de subministraments, a altres contractes administratius i als privats.
Segon.- EL TEXT d’aquests Plecs de Clàusules Administratives Generals és el mateix
que el contingut en els models de Plecs de Clàusules Administratives Generals
aplicables als tipus de contractes d’obres i instal·lacions i de consultoria i assistència,
de serveis i subministraments, a altres contractes administratius i als privats, redactats
per la Diputació de Barcelona, i el text íntegre dels quals va ser publicat en el Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona número 172 de 19 de juliol de 2002 (pàgines 22 a
52).
Tercer.- PUBLICAR el present acord en el Butlletí Oficial de la província de
Barcelona, de conformitat amb el que disposa l’article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local.
Quart.- NOTIFICAR els presents acords al Patronat Municipal de Cultura, al Patronat
Municipal d’Esports, a la societat Les Franqueses Entorn Verd, SA i a la societat Les
Franqueses Dinamització Econòmica, SL.
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Cinquè.- FACULTAR l'alcalde perquè subscrigui tots els documents que siguin
necessaris per fer efectius els acords precedents.
El Senyor ALCALDE pregunta als senyors regidors si desitgen realitzar alguna
intervenció al respecte. No produint-se’n cap, el Senyor ALCALDE dóna pas a la
votació.
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per unanimitat dels disset membres
assistents, sobre els disset que de dret i de fet componen la Corporació, i per tant, amb
el quòrum legal.

9.- APROVACIÓ DELS ACORDS RELATIUS A L’EXECUCIÓ DE LA
SENTÈNCIA NÚMERO 157/2005 DE LA SECCIÓ TERCERA DE LA SALA DEL
CONTENCIÓS ADMINISTRATIU DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA
DE CATALUNYA.- El senyor SECRETARI dóna lectura de la part dispositiva de la
següent proposta de l’ALCALDIA:
ATÈS que el Ple de l'Ajuntament en sessió de data 26 de juliol de 2001 va acordar,
entre d’altres, “APROVAR DEFINITIVAMENT el projecte de les obres d'urbanització
de canvi de traçat del camí de Cal Músic de Marata d’aquest terme municipal,
supeditant la seva executivitat a que es garanteixi el pas i trànsit de les finques propietat
del senyor ESPINOSA, de conformitat amb l’informe emès per l’arquitecte municipal;
DESAFECTAR de l'ús de camí públic anomenat de Cal Músic de 1.662 m2, de
conformitat amb el projecte, incorporant-los al grup de béns patrimonials de propis i
supeditant la seva executivitat a que es permeti l'accés de les finques propietat del
senyor al nou traçat; AFECTAR de l'ús de camí públic els 1.917 m2, de conformitat
amb el projecte que forma part d'aquests acords i supeditant la seva executivitat a que es
permeti l'accés de les finques propietat del senyor JOSEP EMILIO ESPINOSA al nou
traçat; REFLECTIR en l'Inventari general de béns de la Corporació l'afectació del bé
qualificat de bé de domini públic i, finalment, FACULTAR a l’Alcaldia perquè
subscrigui els documents que siguin necessaris per a l'execució dels acords precedents."
ATÈS que la senyora MARIA FONT SOLDEVILA va presentar el 5 d'octubre de 2001
amb RE núm. 9870 recurs de reposició en què es justificava que el dret de pas que en el
seu moment havia al·legat el senyor JOSEP EMILIO ESPINOSA es trobava cancel·lat
segons nota marginal de data 8 de febrer de 1985 i de conformitat amb l'apartat 3 de
l'article 353 del Reglament Hipotecari.
ATÈS que, posteriorment, l’Alcaldia, mitjançant Decret núm. 1313/2001 de data 23
d’octubre va resoldre, entre d’altres, CONSIDERAR executius els acords del Ple de
l'Ajuntament de data 26 de juliol de 2001 donat que, de conformitat amb l'informe emès
per l'arquitecte municipal, ha quedat degudament justificat l'aixecament de la suspensió.
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VISTA la sentència núm. 157/2005 de 25 de febrer de la secció tercera de la sala
contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en la que
s’estima el recurs interposat pel senyor JOSEP EMILIO ESPINOSA contra el Decret
núm. 1313/2001, de 23 d’octubre de 2001, per entendre que, tal i com s’exposa en el
fonament cinquè de l’esmentada sentència, només correspon a l’Alcalde publicar,
executar i fer complir els acords municipals així com, les atribucions assignades per la
normativa vigent i que no siguin assignades a altres òrgans municipals. Així mateix, el
Tribunal considera que el Decret recorregut, atès que declara executius els acords del
Ple de l’Ajuntament de 26 de juliol de 2001, té un contingut que en cap cas es considera
dins de les atribucions de l’Alcalde les quals són merament executives. Per tant,
considera que el Ple de la Corporació era l’òrgan competent per considerar executius els
acord adoptats en la sessió de 226 de juliol de 2005.
ATÈS que, de tot l’exposat es desprèn que es tracta d’un aspecte formal al considerar el
Decret de l’Alcaldia núm. 1313/2001, de 23 d’octubre, mitjançant el qual es declaraven
executius els acords adoptats pel Ple de l’Ajuntament de 26 de juliol de 2001.
DE CONFORMITAT amb allò que disposen les lletres g i m de l’apartat 2 de l’article
50 de la Llei de l’Estat 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local en relació amb
l’article 188 de l’esmentada Llei; els articles 20, 21 i 40 i ss del Reglament de Patrimoni
dels Ens Locals, aprovat per Decret 336/1988, de 17 d'octubre i l’article 75 i ss del
Reglament d'obres, activitats i serveis del ens locals.
AQUESTA Alcaldia proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- CONSIDERAR executius els acords del Ple de l'Ajuntament de data 26 de
juliol de 2001 atès que, mitjançant l’informe de l’arquitecte municipal, va quedar
degudament justificat l'aixecament de la suspensió.
Segon.- NOTIFICAR aquests acords a les persones interessades, així com a la secció
tercera de la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya
La PRESIDÈNCIA obre el torn d’intervencions.
Pren la paraula el regidor del grup municipal EV, senyor FERRAN GONTÁN i
manifesta: ja són dos contenciosos perduts, i per tant, el resultat ja és de 50 a 2.
Finalitzades les intervencions, la PRESIDÈNCIA dóna pas a la votació.
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per quinze vots a favor dels regidors dels
grups municipals CiU, PSC-PM, ERC i GIPF, dues abstencions dels regidors dels grups
municipals EV i PP, i per tant, amb el quòrum legal.
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10.- APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA
GENERAL D'ORDENACIÓ URBANA EN EL SECTOR DE SÒL URBANITZABLE
INCLÒS DINS L'ÀMBIT DELS PLANS PARCIALS DELS SECTORS PPN1,
PPN2, PPN3, CARRETERA DE CARDEDEU.- El senyor SECRETARI llegeix la part
dispositiva de la següent proposta de l’ÀREA D’URBANISME:
VISTA la documentació tècnica relativa a la modificació puntual del Pla General
d'Ordenació Urbana en el sector de sòl urbanitzable inclòs dins l’àmbit dels PLANS
PARCIALS URBANÍSTICS PPN1, PPN2 I PPN3, CARRETERA DE CARDEDEU,
amb els objectius que figuren a la memòria justificativa de la modificació, i que són:
1. Donar compliment als acords de la Comissió d’Urbanisme de Barcelona
en sessió de data 18 de maig de 2005, en l’emissió dels informes previs a
l’aprovació definitiva dels Plans parcials urbanístics dels sector PPN1,
PPN2 i PPN3, carretera de Cardedeu, que textualment diuen:
1.1. Cal tramitar una modificació de Pla general que defineixi un sol
sector amb tres subsectors que incloguin els àmbits dels Plans parcials
PPN1, PPN2 i PPN3, per possibilitar la distribució de la cessió del 10%
d’aprofitament i de les càrregues externes d’urbanització, i assumeixi les
modificacions en la superfície dels àmbits dels PPN2 i PPN3.
2. Es proposa la unificació dels tres sectors en un únic sector format per tres
subsectors anomenats Sector N i subsectors N1, N2 i N3. La superfície
global de la zona urbanitzable s’ajusta lleugerament a la realitat concreta
del lloc en base a la topografia més recent de la mateixa manera que les
superfícies parcials de cada subsector. Aquesta unificació permetrà la
redistribució del 10 per 100 d’aprofitament mig de cessió donat que en
un d’ells no hi ha possibilitat de situar aquesta superfície de cessió a
causa d’abundants preexistències. De la mateixa manera permetrà
l’efectiva distribució econòmica i construcció de les càrregues externes
de cadascun dels sectors d’una forma solidària.
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.
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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 el sector de sòl urbanitzable inclòs dins l’àmbit dels PLANS
PARCIALS URBANÍSTICS PPN1, PPN2 I PPN3, CARRETERA DE CARDEDEU
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.
Tercer.- SOL·LICITAR informe a l’Agència Catalana de l’Aigua i a la Direcció
General de Carreteres de la Generalitat de Catalunya.
Quart.- NOTIFICAR els presents acords a les Corporacions locals limítrofes.
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: el meu grup conjuntament amb els grups PSC i els Verds vam presentar
al·legacions i no s’han contestat, si l’Ajuntament ha agafat les prescripcions per
modificar el projecte, demanem que el punt quedi sobre la taula i es valorin les
al·legacions presentades per ERC i Els Verds. El Ple d’aquest Ajuntament ha aprovat
una auditoria ambiental, l’Agenda 21, la Declaració de Sant Celoni per les vies verdes,
la constitució del Consell de la Pagesia, el Pla d’Ordenació d’Equipaments Comercials,
i, a més, la Generalitat està redactant el Pla Territorial Parcial de les comarques de
l’àmbit metropolità. Tot això influeix en el sector N, considero que és molt important
que es facin bé les coses, parlar-ne abans d’aprovar res i complir les coses que s’han
aprovat per aquest Ple. Per últim, demano que, per ser conseqüents, s’ha de deixar el
tema sobre la taula per parlar, consensuar i ser coherents.
Acte seguit, pren la paraula el regidor del grup municipal GIPF, senyor JOSÉ
JOAQUIN GRAU i diu: m’abstindré perquè no tinc clar el tema ni en un sentit ni en
l’altre.
A continuació, pren la paraula el regidor del grup municipal EV, senyor FERRAN
GONTÁN i exposa: els grups d’ERC, PSC i EV hem presentat una alternativa que
defensa el territori, hem estirat la mà a l’equip de govern per parlar-ne, perquè creiem
que és el moment d’asseure’s i no hipotecar el futur de les Franqueses del Vallès,
perquè si es talla el corredor biològic, si es malmet el corredor, no hi haurà entorn verd,
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i només quedarà entorn verd com el nom de l’empresa immobiliària de l’Ajuntament.
L’alternativa que hem presentat és realista i s’adapta bastant a les propostes dels plans.
Tot seguit, pren la paraula el regidor de l’ÀREA D’URBANISME, senyor JOSEP
RAMÍREZ i explica: sembla com si els regidors no sabessin de què estem parlant,
perquè el que aquí s’aprova és la modificació del Pla general per transformar els tres
sectors en un de sol. El que s’està fent és executar les previsions del Pla General,
aprovat definitivament, i modificar el pla per una prescripció de la Comissió
d’Urbanisme de Barcelona. Pel que fa a la proposta d’unificar les zones verdes, si mireu
els plànols, veureu que els tres sector preveuen àmplies zones verdes que coincideixen
amb els corredors. El que no es pot pretendre és fer una única zona verda i posar
senyalitzacions perquè els animals sàpiguen on han d’anar. El diàleg i el consens que
demaneu ja el vam tenir en una reunió fa quinze dies. Respecte les al·legacions
presentades, es resoldran en el seu moment.
A continuació, pren la paraula el regidor del grup municipal PSC-PM, senyor ESTEVE
RIBALTA i diu: només demanar al senyor Ramírez més respecte per als regidors de
l’Ajuntament, perquè ens ha dit que no sabien de què parlaven. En la reunió de fa
quinze dies es va demanar poder parlar del tema abans de portar-ho al Ple i no ha dit res
més, i ara diu que no sabem de què parlem.
Intervé el regidor senyor GONTÁN dient: el que ha dit el senyor Ramírez és una mostra
de mala educació i de falta de respecte.
El Senyor ALCALDE diu: no és un mentider, però el senyor Gontán sí que ho és,
perquè en el darrer Ple ell sí que va faltar el respecte de tots els regidors quan va dir, per
tres vegades, que no se li havia fet arribar l’estudi informatiu del IV Cinturó. Va negar
l’evidència i va voler fer veure que a vostè no se li respectaven els drets com a regidor,
la qual cosa és mentida, perquè si que ho va rebre i vostè no va fer cap aportació tal com
se li demanava en l’escrit. Aquest fet és gravíssim i suposa una pèrdua de credibilitat.
El regidor del grup municipal EV, senyor FERRAN GONTÁN manifesta: ja he
demanat disculpes a l’inici, què més he de fer, tallar-me les venes? Ja he reconegut
l’error, no com altres... , Què més he de fer?
Finalitzades les intervencions, el Senyor ALCALDE dóna pas a la votació.
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per deu vots a favor dels regidors dels
grups municipals CiU i PP, sis vots en contra dels regidors dels grups municipals PSCPM, ERC i EV, una abstenció del regidor del grup municipal GIPF, i per tant, amb el
quòrum legal.

11.- APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA
GENERAL D'ORDENACIÓ URBANA EN L'ÀMBIT DE LES ZONES VERDES I
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EQUIPAMENTS DE BELLAVISTA EST I SECTOR U DE LES FRANQUESES
DEL VALLÈS.- Per part del senyor SECRETARI es llegeix la part dispositiva de la
següent proposta de l’ÀREA D’URBANISME:
ATÈS que el Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada el dia 31 de març de 2005, va
adoptar el següent acord:
“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
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.”
ATÈS que l’expedient ha estat exposat al públic mitjançant la inserció d’edictes en el
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona número 94, de 20/4/2005, en el diari AVUI
de 19/4/2005, i en el tauler d’anuncis de la Corporació.
VIST que en data 23 de maig RE. 2005/5162, ha tingut entrada en el registre general de
l’Ajuntament un escrit presentat pel senyor Ferran Gontán Ferrer, en qualitat de regidor
del grup municipal Els Verds a l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, pel qual
presenta un seguit d’al·legacions que es fonamenten bàsicament en els següents motius:
-

S’estan perdent 6.000 m2 de zona verda ja que qualificar de zona verda uns
equipaments consolidats des de fa anys és un acte fraudulent.
La ubicació d’una escola de primària a tocar de la Ronda Nord no sembla la
més adequada pel bon funcionament i la salut física i mental dels professors i
infants.

ATÈS que la proposta de modificació puntual del Pla general aprovada inicialment pel
Ple en sessió de data 31 de març de 2005 , en la seva memòria tècnica justifica el canvi
de qualificació i el manteniment de les superfícies destinades a zones verdes i
equipaments, de conformitat amb el següent quadre:
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VIST l’informe jurídic incorporat a l’expedient.
VIST l’informe emès per l’arquitecte municipal.
DE CONFORMITAT amb el què disposen els articles 59 i 83 de la Llei 2/2002
d’Urbanisme i l’article 52.2c) 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.
AQUESTA Àrea d'Urbanisme proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- DESESTIMAR les al·legacions presentades pel senyor Ferran Gontan Ferrer,
en representació del grup municipal Els Verds, en base a les consideracions
contingudes en la part expositiva de la present proposta.
Segon.- APROVAR PROVISIONALMENT 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
Segon.- TRAMETRE l’expedient degudament diligenciat a la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Barcelona per a la seva tramitació corresponent.
La PRESIDÈNCIA obre el torn d’intervencions.
Pren la paraula el regidor del grup municipal PSC-PM, senyor ESTEVE RIBALTA i
manifesta: ja ho ha deixat clar anteriorment, aquesta proposta no ens sembla procedent.
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No es poden convertir uns dipòsits en zona verda, això és producte d’una mala
planificació, els pisos sí que hi caben però les escoles no.
Acte seguit, pren la paraula el regidor del grup municipal ERC, senyor JOSEP
MARTÍNEZ i diu: per coherència amb el que hem dit anteriorment, no hi estem d’acord
i, per tant, votarem desfavorablement.
Tot seguit, pren la paraula el regidor del grup municipal PP, senyor JOSEP BADIA i
manifesta: crec que es perd zona verda.
Acte seguit, pren la paraula el regidor del grup municipal EV, senyor FERRAN
GONTÁN i exposa: les al·legacions que s’han presentat per part d’Els Verds s’han
resolt en quatre hores, i després es diu que no hi ha temps per informar les propostes de
l’oposició. Un cop més ha quedat demostrada la voluntat de diàleg de l’equip de govern.
A continuació, pren la paraula la regidora del grup municipal ERC, senyora TERESA
BUIGUES i diu: m’agradaria fer una reflexió i recordar que ningú és propietari del seny
i de la majoria d’edat de la gent. Quan algú fa al·legacions, que no hi hagi un rebuig.
M’agradaria que les paraules de diàleg fossin patrimoni no només de l’oposició sinó
també del govern. Ningú té dret a declarar menors d’edat als regidors de l’oposició que
fan la seva feina.
Tot seguit, pren la paraula el regidor de l’ÀREA D’URBANISME, el senyor JOSÉ
RAMÍREZ i explica: amb la proposta no es perd zona verda, ja que queda perfectament
compensada, no es perd ni un mil·límetre. Respecte el diàleg, explica que és molt difícil
dialogar amb algú que presenta al·legacions dient que es desestimi la modificació
perquè és un acte fraudulent, és a dir, ens està acusant de frau.
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, sis vots en contra dels regidors dels grups municipals
PSC-PM, ERC i EV, i per tant, amb el quòrum legal.

12.- APROVACIÓ DE L’ACCEPTACIÓ DE LES PRESCRIPCIONS DICTADES
PER LA COMISSIÓ TERRITORIAL D’URBANISME REFERENTS A
L’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PLA
PARCIAL D’ORDENACIÓ DEL
SECTOR P.- El senyor SECRETARI llegeix la part dispositiva de la següent proposta
de l’ÀREA D’URBANISME:
ATÈS que el Ple de l’Ajuntament en sessió de data 27 de gener de 2005, va adoptar el
següent acord:
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“Primer.- DESESTIMAR les al·legacions presentades pels senyors ESTEBAN RODOREDA
LLOREDA i CARME BELLAVISTA CANET, mitjançant escrit RE núm. 2005/72 de data 5 de
gener; la senyora MARIA E. FRANCAS BELLAVISTA mitjançant escrit RE núm. 2005/85 de
data 5 de gener; les senyores MARIA E. FRANCAS BELLAVISTA, JOSEFA QUERALT
FRANCAS i ROSA MARIA QUERALT FRANCAS, mitjançant escrit RE núm. 2005/86 de data 5
de gener; els senyors ESTEBAN RODOREDA LLOREDA i CARMEN BELLAVISTA CANET,
mitjançant escrit RE núm. 2005/114 de data 5 de gener; la senyora ANA LARIO GALLON, en
representació d’INVERSIONES BITE, SLU, mitjançant escrit RE núm. 2005/163 de data 10 de
gener; el senyor JOAN ORRIOLS GASSIOT, en representació de SASTRE INGENIERIA, SL,
mitjançant escrit RE núm. 2005/217 de data 11 de gener; el senyor FRANCISCO JAVIER
CALLS GASSÓ, en representació d’INCIC, SL, mitjançant escrit RE núm. 2005/255 de data 12
de gener, el senyor JOAN MARGENS AYMERICH, i ESTIMAR PARCIALMENT les
al·legacions formulades per la senyora YOLANDA GUERRA AZNAR, en representació de
MAÑOSA, SL, mitjançant escrit RE núm. 2005/256 de data 12 de gener, pel que fa a la
sol·licitud de rectificació de titularitats, sens perjudici de sotmetre aquesta estimació a la
condició suspensiva d’aportació de la documentació fefaent acreditativa de l’al·legat, tot
l’anterior en base i de conformitat amb els fonaments de fet i de dret continguts en la part
expositiva del present acord, i tenint en compte l'informe tècnic jurídic emès per l'arquitecte
municipal i pel secretari de la Corporació, que consta al corresponent expedient administratiu.
Segon.- APROVAR PROVISIONALMENT el Pla Parcial del Sector P (Pla de Llerona Sud) de
les Franqueses del Vallès.
Tercer.- TRAMETRE a la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona dos exemplars del Pla
Parcial de referència i còpia de l'expedient administratiu, per tal que procedeixi a la seva
aprovació definitiva.
Quart.- NOTIFICAR les presents acords als propietaris i interessats directament afectats en
l'àmbit del Pla Parcial.”

VIST l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, adoptat en sessió
de 18 de maig de 2005, en què atenent la proposta de la ponència tècnica acorda la
suspensió de l’aprovació definitiva del Pla parcial del sector P fins que mitjançant un
text refós s’incorporin les següents prescripcions:
1.1 Cal que les determinacions del document en relació amb el pont i la llera
del riu Congost siguin avalades per l’informe de l’Agència Catalana de
l’Aigua.
1.2 Cal concretar les condicions d’ordenació i parcel·lació de cadascuna de
les illes del sector, fixant si l’ordenació és amb edificació aïllada (tipus I)
o amb edificació en filera (tipus II) i, en conseqüència, establir la cessió
del 10% de l’aprofitament segons aquesta ordenació.
1.3 Cal garantir que la reserva mínima de places d’aparcament en la xarxa
viària del sector, que compleixi amb la proporció d’1 plaça / 100 m2
construïts, sense disminució de les previstes en interior de parcel.la.
1.4 Cal canviar de la normativa urbanística les referències a la figura de
l’Estudi de Detall per fer-les als Plans de Millora urbana.
VIST l’informe de l’arquitecte municipal.
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AQUESTA Àrea d’Urbanisme proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- ACCEPTAR les prescripcions, dictades per la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Barcelona en sessió de data 18 de maig de 2005, referents a
l’aprovació definitiva del Pla Parcial urbanístic del Sector P (Pla de Llerona Sud) de
les Franqueses del Vallès.
Segon.- INCORPORAR les esmentades prescripcions mitjançant la redacció d’un Text
Refós del Pla Parcial urbanístic del Sector P de les Franqueses del Vallès, aprovat
provisionalment pel Ple de l’Ajuntament, en sessió de data 27 de gener de 2005.
Tercer.- TRAMETRE l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona
per a la seva aprovació definitiva.
El Senyor ALCALDE pregunta als senyors regidors si desitgen realitzar alguna
intervenció al respecte.
Pren la paraula el regidor del grup municipal PSC-PM, senyor ESTEVE RIBALTA i
manifesta: per coherència, ens abstindrem.
Tot seguit, pren la paraula el regidor del grup municipal ERC, senyor JOSEP
MARTÍNEZ i explica: votarem desfavorablement perquè pensem que la zona és de vital
importància biològica, tant pel Falgar com per la llera del riu Congost.
A continuació, pren la paraula el regidor del grup municipal EV, senyor FERRAN
GONTÁN i manifesta: el sector P inclou el carrincló i patètic parc del Falgar. No
votarem a favor perquè el projecte no té cap sentit, és de cara a la galeria.
Finalitzades les intervencions, el Senyor ALCALDE dóna pas a la votació.
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per nou vots a favor dels regidors del
grup municipal CiU, quatre vots en contra dels regidors dels grups municipals ERC,
GIPF i EV, quatre abstencions dels regidors del grups municipals PSC-PM i PP, i per
tant, amb el quòrum legal.

13.- APROVACIÓ DEFINITIVA EXPEDIENT DE CONTRIBUCIONS
ESPECIALS PER AL FINANÇAMENT DE LES OBRES CONTEMPLADES EN
EL PROJECTE CONSTRUCTIU DEL TRAM FINAL DEL CARRER FERRERET
EN EL NUCLI DE LLERONA.- Per part del senyor SECRETARI es dóna lectura de
la part dispositiva de la següent proposta de l’ÀREA D’HISENDA:
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ATÈS que el Ple en sessió celebrada en data de 31 de març de 2005, aprovà
provisionalment l’acord d’ordenació i imposició de contribucions especials als
propietaris de les finques tangents al tram final del carrer Ferreret de nucli de Llerona,
amb el següent literal,
“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, 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

30.303,48

Anuncis

281,73

Projecte

1.500,00

Costos gestió cobrament ORGT

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 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.
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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.”
ATÈS que l’esmentat acord ha estat exposat al públic per un termini de trenta dies
hàbils, mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, s’ha
exposat al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, i s’ha procedit a la notificació
individualitzada als contribuents per tal que poguessin reclamacions o bé constituir-se
en associació administrativa de contribuents.
ATÈS que durant l’esmentat termini s’ha presentat escrit amb NRE 2005/4151 i data de
correu administratiu de 19 de maig de 2005, per part del senyora MONTSERRAT
FERNANDEZ I TORT, la qual acredita la titularitat de la finca que en el padró
individualitzat consta a nom del senyor SANTOS FERNANDEZ OLID, i mitjançant el
qual, presenta recurs de reposició contra el referit acord d’ordenació i imposició de
contribucions especials aprovat de manera provisional pel Ple de la Corporació en data
de 31 de març de 2005.
ATÈS que les pretensions de la recurrent es fonamenten en que la superfície edificable
de la finca de la seva titularitat no es correspon amb la real, afectant això per tant, al
coeficient de participació de la mateixa, i per tant a les quotes individualitzades de
contribucions especials.
VIST l’informe emès per l’Arquitecte municipal, mitjançant el qual es proposa la
desestimació de les al·legacions presentades per la recurrent, atès que aquestes no
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s’ajusten al Pla General d’Ordenació vigent, assenyalant-se que la finca és totalment
edificable, que es tracta d’una única unitat, i que s’ha de mantenir la imposició de les
contribucions especials aprovades.
ATÈS el que disposa l’article 17 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
A l’Ajuntament en Ple proposo l’adopció del següents
ACORDS:
Primer.- DESESTIMAR les al·legacions presentades per la per part del senyora
MONTSERRAT FERNANDEZ I TORT, contra l’acord de Ple de data de 31 de març de
2005, mitjançant el qual s’aprovà provisionalment l’ordenació i imposició de
contribucions especials als propietaris de les finques tangents al tram final del carrer
Ferreret de nucli de Llerona.
Segon.- APROVAR DEFINITIVAMENT l’expedient d’ordenació i imposició de
contribucions especials per al finançament de les obres contemplades en el projecte
constructiu del tram final del carrer Ferreret en el nucli de Llerona.
Tercer.- MODIFICAR la titularitat en el padró individualitzat de contribucions
especials, restant de la següent manera,
Referència cadastral
1611404DG4111S

Titular anterior
Santos Fernández Olid

Titular actual
Montserrat Fernández Tort

Quart.- DESESTIMAR la sol·licitud de suspensió de l’executivitat de l’acord impugnat.
Cinquè.- NOTIFICAR els presents acords als propietaris, i publicar-los en la forma, i
als efectes previstos en l’article 17 del citat Text Refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals.
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 setze vots a favor dels regidors dels
grups municipals CiU, PSC-PM, ERC, GIPF i PP, una abstenció del regidor del grup
municipal EV, i per tant, amb el quòrum legal.

14.- APROVAR PROVISIONALMENT LA MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA
FISCAL NÚM. 9, REGULADORA DE LA TAXA PER SERVEIS URBANÍSTICS.El senyor SECRETARI llegeix la part dispositiva de la següent proposta de l’ÀREA
D’HISENDA:
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ATÈS que des de l’Àrea d’Urbanisme de l’Ajuntament es tramiten expedients d’ordres
d’execució, i que aquest servei administratiu no ve tipificat de manera expressa en la
ordenança fiscal vigent número 9, reguladora de la taxa per serveis urbanístics, tot i ser
un supòsit de fet previst en l’article 20 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.
VISTA la memòria justificativa del projecte de modificació de l’ordenança fiscal vigent
número 9, reguladora de la taxa per serveis urbanístics, l’estudi econòmic i la pròpia
proposta de modificació de l’ordenança fiscal.
VIST l’informe de Secretaria i Intervenció, favorable a la proposta de modificació de les
ordenances fiscals vigents per a l’any 2005.
ATÈS allò que disposen l’article 106 i següents de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les Bases de Règim Local, i l’article 15 i següents del Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora
de les Hisendes Locals:
A l’Ajuntament en Ple proposo l’adopció del següent
ACORDS:
Primer.- APROVAR PROVISIONALMENT per a l’exercici 2005 i següents, la
modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 9 reguladora de la taxa per serveis urbanístics
amb l’adhesió de la següent tarifa en el quadre de tarifes de l’article 5.1, epígraf quart,
punt 15,
15. Tramitació d’expedient d’ordres d’execució

150 €

Segon.- EXPOSAR AL PÚBLIC la present modificació d’ordenances fiscals en la forma
i als efectes previstos en l’article 17 del citat Text Refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals.
Tercer.- ELEVAR A DEFINITIU el present acord en el cas que, un cop finalitzat el
període d’exposició pública, no s’haguessin presentat reclamacions, de conformitat
amb allò que preveu l’article 17.3 del precitat Text Refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals.
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: estic a favor de la taxa i hi votaré a favor. Però crec que això més que una
taxa és una sanció perquè el procediment l’inicia l’ajuntament.
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Tot seguit, el Senyor ALCALDE manifesta: no té res a veure la taxa amb una sanció.
En tot cas, la sanció seria posterior, i la taxa és per l’expedient administratiu que es
tramita.
A continuació, el senyor SECRETARI explica: aquesta taxa està destinada a gravar la
realització d’activitats administratives de competència local consistent en la preparació i
tramitació dels expedients d’ordres d’execució, pels qual es requereix als propietaris per
tal que mantinguin els seus terrenys o edificacions en les degudes condicions de
seguretat, salubritat i ornat públic, la qual cosa implica unes tasques administratives que
van des de la inspecció dels tècnics municipals, la redacció de resolucions, informes i
notificacions. Fins ara, es donava la injustícia que si un propietari demanava llicència
per tancar la parcel·la i netejar-la, havia de pagar la taxa per expedició de llicències
urbanístiques, i en canvi, si era l’ajuntament qui requeria al propietari, no estava
subjecte a cap taxa.
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.

15.- DONAR COMPTE LIQUIDACIÓ PRESSUPOST DE LA CORPORACIÓ I
DELS PATRONATS MUNICIPALS DE CULTURA I ESPORTS DE L'EXERCICI
DE 2004.- Per part del senyor SECRETARI es llegeix la part dispositiva de la següent
proposta de l’ÀREA D’HISENDA:
ATÈS que per part de la Intervenció s’ha procedit a formar la liquidació dels
Pressupostos Generals d'aquesta Corporació, que inclouen els de l’Ajuntament, el
Patronat Municipal de Cultura, el Patronat Municipal d’Esports, i les societats Les
Franqueses Entorn Verd, S.A. i Les Franqueses Dinamització Econòmica, S.L.,
corresponent a l'exercici de 2004.
ATÈS allò que disposa l'article 191.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març
pel que s’aprova el text refòs de la Llei reguladora de les hisendes locals.
VIST l'informe d'intervenció.
ACORD
Primer.- APROVAR la liquidació dels Pressupostos Generals d'aquesta Corporació
corresponent a l'exercici de 2004, de conformitat amb els estats que s'adjunten i formen
part de la present resolució.
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Segon.- DONAR COMPTE al Ple en la primera sessió que es celebri.
Tercer.- TRAMETRE una còpia de la liquidació del pressupost a la Delegació
Territorial del Govern de la Generalitat i a la Delegació Provincial d’Hisenda.
No es produeix cap intervenció en aquest punt.

16.- 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 llegeix la part dispositiva de la següent proposta de resolució
presentada en data 23 de maig, RE núm. 2005/5159:
“Ferran Gontán Ferrer regidor i portaveu del grup municipal Els Verds a aquest
Ajuntament.
EXPOSEM
ATÈS que, som moltes les persones que a Catalunya ens oposem a la utilització
d’animals en festes de manera que aquests puguin patir mal. Creiem que, com a mínim,
cal un debat profund sobre el tema i l’exemple de Barcelona obre les portes a d’altres
ciutats importants a Catalunya per encapçalar les actuacions, com aquesta, destinades
a obrir el debat públic i fer que la nostra legislació avanci cap a la defensa dels drets
dels animals.
ATÈS que, les més recents enquestes demostren que mes del 90% de la població
catalana no és partidària de les curses de braus.
ATÈS que, l’ajuntament de Barcelona, la capital de Catalunya, ha estat declarada com
a ciutat contrària a les curses de braus.
ATÈS que, hem d’avançar en els drets dels animals, per evitar-los patiment inútil i
menys per diversió; recordant aquí la frase de Gandhi: “Un país, una civilització es pot
jutjar per la forma com tracta als seus animals”.
ATÈS que, no cal que hi hagi curses de braus a les Franqueses del Vallès per poder
posicionar-nos, donat que altres vegades el consistori s’ha posicionat a favor de la Pau
i no estàvem en guerra.
ATÈS que, és un tema d’interès al municipi i ho demostra el fet de l’enrenou i el debat
creat a tota la premsa nacional arran la declaració de Barcelona. El deure dels
representants dels ciutadans és obrir camins, perquè els debats latents surtin a la llum
pública.
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DEMANEM:
El Grup Municipal d’Els Verds proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels acords
següents:
PRIMER.- Que Ple de l’ajuntament de les Franqueses del Vallès declari Les
Franqueses del Vallès ciutat contrària a les curses de braus i amiga dels animals.
SEGON.- Que l’ajuntament de les Franqueses del Vallès no autoritzi espectacles que
comportin tortura o maltractaments a animals ni tampoc la seva publicitat en mitjans
públics municipals.
TERCER.- Comunicar l’acord i fer arribar aquest acord al Govern de la Generalitat de
Catalunya i als Grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya.
QUART.- 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: aquesta moció no només va de les curses de braus, algú d’aquí es pensava
que era només per a això. Aquesta moció és per a la defensa dels animals, perquè no ens
trobem gossos, per exemple, que es passen tres dies, o quinze, tancats en un pati fins
que algú s’adona que no tenen aigua ni menjar i està allà abandonat. Va també per als
circs on es maltracten els animals, entre altres coses, els animals no farien res del que
fan als circs si no els maltractessin ni trenquessin els esquemes psicològicament. I
també, evidentment, va per les curses de braus i no és que a les Franqueses n’hi hagi
hagut perquè jo ho he estat mirant i no n’he trobat, i s’han fet mocions a favor de la pau
i d’altres. De totes maneres, per un problema tècnic, retirem la moció.

El senyor SECRETARI llegeix la part dispositiva de la següent proposta de resolució
presentada en data 23 de maig, RE núm. 2005/5160:
“Josep Martínez Clavell, regidor portaveu del grup municipal d’Esquerra Republicana
de Catalunya i Ferran Gontán Ferrer, regidor portaveu del grup municipal Els Verds,
EXPOSEN:
Atès que el municipi de les Franqueses del Vallès és un dels municipis afectats pels
possibles traçats del IV Cinturó o Cinturó Orbital de Barcelona.
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Atès que tots els grups polítics municipals del consistori s’han mostrat totalment en
contra d’aquesta infrastructura, així com de la possibilitat que passi pel nostre terme
municipal.
Atès que els veïns de les Franqueses han mostrat reiterada i obertament la seva
oposició pública al projecte.
Atès la gran quantitat d’informació que es genera entorn d’aquest projecte i la
necessitat que el municipi de les Franqueses no pot deixar perdre cap oportunitat tant
per informar-se, com per informar, com per fer públic el nostre rebuig, unitari, a
aquesta infrastructura.
Atès que l’Ajuntament de les Franqueses ha constituït diferents Consells Assessors per
tal d’impulsar la participació ciutadana.
Atès el que disposa l’article 62 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, en el que
s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
PROPOSEN LA SEGÜENT PROPOSTA DE RESOLUCIÓ:
1.- Instar a l’ajuntament a que en el termini de tres mesos es constitueixi un òrgan
sectorial de participació ciutadana en Contra del IV Cinturó de les Franqueses del
Vallès.
2.- Garantir la presència a l’òrgan sectorial de participació ciutadana en Contra del IV
Cinturó de les Franqueses del Vallès de tots el grups polítics representats a
l’Ajuntament, dels Consells del Poble i de Pagesia constituïts i de les associacions de
veïns o representants de cada nucli de població.”
Pren la paraula el regidor del grup municipal ERC, senyor JOSEP MARTÍNEZ i
manifesta: com ja vaig anunciar al Ple anterior, la proposta sorgeix de que tots els grups
municipals de les Franqueses, així com els habitants de les Franqueses ho han
manifestat reiteradament, tots estem en contra del IV Cinturó i del seu traçat pel
municipi i, per tant, es proposa formar un grup de treball per estar al cas de tot el que
surti respecte el IV Cinturó, presentar-hi esmenes, fer-hi aportacions i, fins i tot,
organitzar actes lúdics... contra aquest projecte. Per tant, us animo a anar tots plegats
contra el IV Cinturó i intentar evitar que aquest destrossi el nostre patrimoni natural.
Acte seguit, pren la paraula el regidor del grup municipal EV, senyor FERRAN
GONTÁN i exposa: afegir molt poqueta cosa del que diu el Josep. Bàsicament, en
aquest Ple, en anteriors i també en els d’altres legislatures, tots hem aprovat estar en
contra del IV Cinturó. En legislatures anteriors, l’Alcalde que hi havia aleshores s’havia
posat al capdavant contra el IV Cinturó. Jo només demano a aquest Alcalde que també
s’hi posi al capdavant És més, la primera oportunitat és la propera setmana que hi ha
una manifestació a Abrera, que surt des de Cardedeu, les Franqueses, Caldes de
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Montbui, etc., de diferents llocs i es concentra tothom a Abrera per fer una manifestació
contra el IV Cinturó. Faria aquest prec al senyor Alcalde que encapçalés aquest viatge i,
en nom del Consistori, es negués el IV Cinturó.
Tot seguit, pren la paraula el regidor del grup municipal PSC-PM, senyor ESTEVE
RIBALTA i diu: evidentment, votarem a favor d’aquesta moció però demanaria a tots
els companys regidors que, ja que està molt clar que tots estem en contra del IV
Cinturó, doncs m’agradaria que no es fessin interpel·lacions personals ni coses
d’aquestes. Em sembla que és una cosa que tots la tenim clara i, per tant, penso que és
un tema del qual no hem de fer usos partidistes. És una cosa que ha quedat
reiteradament clara aquí i, per tant, anem tots a una, però no anem més enllà, no fem el
pas següent d’utilitzar-ho en benefici propi.
A continuació, pren la paraula el regidor del grup municipal GIPF, senyor JOSÉ
JOAQUIN GRAU i manifesta: nosaltres, evidentment, votarem a favor perquè ja hem
manifestat alguna vegada que recolzarem qualsevol acció conjunta en contra del IV
Cinturó. I una acció que sigui conjunta amb els principals partits polítics, amb les
principals associacions de veïns, etc., em sembla bé i, evidentment, per a qualsevol
acció present o futura que calgui es podrà comptar amb nosaltres. Després, fent un
parèntesi, dir que a l’últim Ple, per començar a proposar alguna cosa, vaig proposar el
tema de posar una pancarta corporativa, de l’Ajuntament, en cadascun dels pobles que
formen el nostre municipi i volia demanar al senyor Ramírez com està el tema.
Pren la paraula el regidor de l’ÀREA DE DINAMITZACIÓ ECONÒMICA, senyor
FERRAN JIMÉNEZ i manifesta: primer, fer una mica de resum de les diferents
opinions que heu presentat. Evidentment, nosaltres estem defensant la posició d’anar en
contra del IV Cinturó des del punt de vista de les Franqueses, o sigui, defensar el
municipi de les Franqueses en tot el seu entorn. Ho hem manifestat diverses vegades i,
per tant, ens hem de centrar en la defensa del nostre territori. Estic d’acord amb el
senyor Esteve, que el que ens toca és el de casa i no vol dir que no siguem solidaris. Dit
això, he de dir respecte aquesta proposta, tot i que l’hem de respectar, no cal fer cap
altre òrgan, perquè ja en tenim un òrgan que representa a totes les entitats del poble,
totes les associacions de veïns, a tots els Consells del Poble, i és el Consell de la
Pagesia. Crec que hem d’utilitzar aquest mitjà, en el què, a més, estan representats tots
els grups polítics municipals, els sindicats agraris, tots els actors que, en definitiva,
defensen més la part afectada del territori, amb més incidència pel IV Cinturó. Per tant,
el que hem de fer és treballar amb aquesta eina que sempre ha estat a disposició de tots,
que continua estant a disposició de tots i farem les iniciatives que d’una forma conjunta
creiem més beneficioses per continuar lluitant en contra del IV Cinturó.
Intervé el regidor senyor JOSEP MARTÍNEZ manifestant: accepto que es pugui
treballar en el Consell de la Pagesia. L’únic que demano és que abans d’incorporar això
en el Reglament de funcionament del Consell de la Pagesia o com a funció atribuïda al
Consell de la Pagesia, es pregunti als pagesos representats al Consell de la Pagesia si
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ells ho creuen oportú, perquè són ells els qui, crec jo, tenen la legitimitat de dir què és el
que es pot treballar al Consell de la Pagesia.
El regidor senyor JIMÉNEZ manifesta: vostè sap, evidentment, que això ho hem
consultat més d’una vegada als membres que participen en el Consell de la Pagesia. Si
vol que ho tornem a fer, ho tornarem a fer les vegades que faci falta, però ja s’han
manifestat en diverses ocasions. Entenem que no cal fer cap altre òrgan i, per tant, els
demanaria que retiressin aquesta proposta perquè ja tenim aquest òrgan.
El regidor senyor JOSEP MARTÍNEZ diu: jo retiro la proposta sempre i quan sorgeixi
una altra proposta on s’especifiqui que això passarà a ser funció del Consell de la
Pagesia.
Intervé el senyor ALCALDE dient: perdoni, aquest òrgan, que és el Consell de la
Pagesia, tots vostès hi són membres, és per tractar d’això i d’altres qüestions del
territori. És un òrgan de participació ciutadana, no està només format per regidors de
l’Ajuntament, no és una comissió informativa, sinó que és un òrgan de participació
ciutadana el qual està integrat... I no fa gaire que es va reunir, quant fa, senyor Ferran?
Doncs imagini vostè que la última sessió és de fa tres setmanes. Per tant, aquest òrgan
de participació ciutadana està integrat per regidors de l’Ajuntament de tots els grups
polítics, sindicats agraris, associacions de veïns, pagesos, Consells del Poble, etc. Per
tant, està integrat per tot el que en podríem dir un òrgan de participació ciutadana a les
Franqueses i que realment està per a la defensa, la promoció i salvaguarda del territori
no urbanitzable de les Franqueses. A partir d’aquí, crec que això vostès ho han de
proposar allà. Si vostès hi persisteixen i volen tirar endavant, sàpiguen que el grup de
Convergència i Unió votarà en contra d’aquesta proposta que avui presenten, no de la
defensa del IV Cinturó que està, per suposat, consensuat... és per fer un nou òrgan de
participació que entenem que ja està constituït i funciona. I, per tant, no entenem un
altre òrgan per fer el mateix. L’únic que els hi diem és que el que avui estan demanant,
ho traslladin a aquest òrgan de participació, del que vostès en són membres, i treballin
allà sobre aquest tema. Sàpiguen que si vostès volen sotmetre aquesta proposta a
votació, el grup de Convergència i Unió s’oposarà a la creació d’un nou òrgan de
participació ciutadana perquè entenem que ja està creat.
Tot seguit, el regidor senyor GONTÁN diu: evidentment, ho acceptarem, és el que hi
ha. Però a mi, quan discutíem els Estatuts del Consell de la Pagesia, senyor Ferran
Jiménez, jo ja vaig dir que em semblava que havia de ser un òrgan sectorial. I amb això,
se’m ve a donar la raó. Hi ha la sensació que és el calaix de sastre. Quan s’ha de generar
participació d’algun tipus: al Consell de la Pagesia, quan parlem de territori,
evidentment. Aprofitarem i ho farem al Consell de la Pagesia, però a nosaltres ens
agradaria que no es convertís en un calaix de sastre per parlar de tot el tema territorial,
perquè hi ha més factors que el tema del Consell de la Pagesia, molt més que els
pagesos. La planificació no només són els pagesos.
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El regidor senyor RIBALTA manifesta: jo només em pregunto una cosa, resulta que
dels disset regidors d’aquest Ajuntament tots estem en contra del IV Cinturó. Jo no sé
què pensaran els ciutadans del nostre municipi, si són conscients de les hores que ens
passem discutint unes qüestions que em sembla que hem d’anar tots a una, i penso que
si hi ha una proposta constructiva, el més còmode és recolzar-la perquè si tu estàs
convençut que això ens ha d’aportar a un bon fi, doncs, val la pena. Aleshores, no
entenc les hores que ens passem discutint aquest tema i, per tant, tampoc vull allargarme més. No ho entenc.
El regidor senyor GRAU diu: jo el que no entenc és perquè estem barrejant, en aquest
moment, el Consell de la Pagesia amb el Ple. Per mi, són dos òrgans diferents, fins i tot,
en el cas del Consell de la Pagesia és un òrgan que no pot prendre decisions que siguin
vinculants, és a dir, qualsevol cosa que pugui determinar el Consell de la Pagesia, al
final haurà d’acabar al Ple. Aleshores, si tots estem en contra del IV Cinturó, em penso
que és així, per quin motiu no es pot constituir aquest altre òrgan que només sigui pel
tema del IV Cinturó per poder fer-hi coses conjuntament? Que estigui només encaminat
a aquest tema, també és dins del Consell de la Pagesia. Sí, ho sé, jo formo part del
Consell de la Pagesia, precisament per aquest motiu ho estic demanant. Abans, em
sembla que tu has dit que ja està constituït el Consell de la Pagesia per aquest tema del
IV Cinturó. Ho has dit, o no? Estic entenent bé que es delegui en el Consell de la
Pagesia tota la responsabilitat per fer accions en contra del IV Cinturó?
El regidor senyor JIMÉNEZ manifesta: quan vam aprovar els Estatuts, es va fer
l’aprovació tàcita del que podia fer, o no, el Consell de la Pagesia. Això no vol dir, tot i
que encara no ha passat, que qualsevol qüestió proposada pels membres del Consell de
la Pagesia ... si vostès fan una proposta de que fem.. , una conferència i no sé quantes
coses més ... participar els membres del Consell de la Pagesia... poder donar una
informació a la resta de la població .... i això és el que estem dient. ... ... vostè mateix va
participar al Consell de la Pagesia.. tot el que s’ha proposat, s’ha aprovat, fins i tot, en
una votació on jo podria haver fet servir el vot de qualitat del President i vaig fer que
vostès tornessin a escollir el que volien fer. Jo no sé quina participació, però vosaltres
podeu participar en totes les activitats de la població. Aquest és el desig i la voluntat .....
Acte seguit, el regidor senyor GONTÁN exposa: si em permet...
Intervé el Senyor ALCALDE dient: crec que vostè ha de ser conseqüent, ja ha tingut el
seu temps per intervenir. Ara, han de decidir els ponents de la moció.
Els regidors senyors MARTÍNEZ i GONTÁN manifesten: la retirem.

El senyor SECRETARI llegeix la part dispositiva de la següent proposta de resolució
presentada en data 23 de maig, RE núm. 2005/5161:
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“Josep Martínez Clavell, regidor portaveu del grup municipal d’Esquerra Republicana
de Catalunya i Ferran Gontán Ferrer, regidor portaveu del grup municipal Els Verds,
EXPOSEN:
Atès que en la nostra via quotidiana utilitzem grans quantitats d’energia per
desenvolupar les nostres activitats però, a diferència dels sistemes naturals, utilitzem
fonts d’energia no renovables que causen grans quantitats d’impactes ambientals.
Atès que mitjançant captadors solars podem aprofitar una font natural que té un gran
potencial energètic amb uns impactes ambientals mínims.
Atès que en el Pla d’Acció de l’Auditoria Ambiental de les Franqueses del Vallès, en la
seva línia Estratègica 3, programa 3.5 hi recull aquesta proposta:
“3.5.4 Creació de
programes de promoció per instal·lació a nivell industrial i particular d’infrastructures
per l’aprofitament d’energies renovables, especialment pel que respecta a l’energia
solar tèrmica i fotovoltaica. 3.5.5 Creació de programes de promoció per a la
instal·lació a nivell municipal i particular d’infrastructures per l’aprofitament d’energies
renovables, especialment pel que respecta a l’energia solar tèrmica i fotovoltaica.”
Atès que la incorporació de sistemes de captació i utilització d’energia solar estan
implantats ja a diversos països i poblacions del nostre entorn i l’experiència recollida
demostra que són útils i rendibles.
Atès que el consum elèctric per escalfar aigua sanitària representa el 50% del consum
elèctric total en un habitatge i, en conseqüència, també el 50% de l’emissió de CO2 a
l’atmosfera.
PROPOSEN LA SEGÜENT PROPOSTA DE RESOLUCIÓ:
Iniciar la redacció i posterior aprovació, si s’escau, d’una ordenança municipal per la
incorporació de sistemes de captació d’energia solar en els habitatges, indústries i
edificis municipals del terme municipal de les Franqueses del Vallès.”
El Senyor ALCALDE pregunta als senyors regidors si desitgen realitzar alguna
intervenció al respecte.
Pren la paraula el regidor del grup municipal ERC, senyor JOSEP MARTÍNEZ qui
manifesta: el municipi de les Franqueses ha crescut molt, la planificació existent permet
molt més creixement del que hi ha actualment. Creiem que l’energia solar és un bé que
surt d’una manera molt gratuïta i econòmica i, per tant, creiem que des de l’Ajuntament
s’ha de promoure que tota nova construcció disposi de sistemes de captació d’energia
solar, si més no per absorbir certa capacitat d’escalfament d’aigües sanitàries, dels
edificis particulars i promoure-ho als edificis públics.
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Pren la paraula el regidor de l’ÀREA D’OBRES, SERVEIS I MEDI AMBIENT, senyor
JOSEP BRU i exposa: simplement, dir-vos que, en aquest cas, estem completament
d’acord en el sentit d’aprofitar aquest tipus d’energia, seria totalment il·lògic no voler
posar el fil a l’agulla. Simplement, fer una petita puntualització: ja hi ha algun espai o
centre al municipi, com ja va sortir a l’últim Ple que vam comentar aquest punt, que
serien el pavelló i les llars d’infants. Per tant, per la nostra part, ens sembla correcta.
Tot seguit, pren la paraula el regidor del grup municipal GIPF, senyor JOSÉ JOAQUIN
GRAU i diu: és un tema que ja es va proposar a l’últim Ple que es va fer.
Acte seguit, pren la paraula el regidor del grup municipal PP, senyor JOSEP BADIA i
manifesta: votarem a favor d’aquesta proposta perquè és interessant. Dir-li al regidor
que un ajuntament de les rodalies ja té una ordenança, li passaré perquè se la pugui
mirar.
Pren la paraula el regidor del grup municipal PSC-PM, senyor ESTEVE RIBALTA i
exposa: volia expressar el nostre vot afirmatiu i felicitar-nos a tots plegats perquè
succeeix molt poques vegades que una proposta que ve de l’oposició s’accepti. Una
mica per funcionament democràtic d’aquest Ple, és un moment positiu i també s’ha de
dir que a costa de molts que no ho són tant, ho repetim contínuament.
Finalitzades les intervencions, el Senyor ALCALDE dóna pas a la votació.
Sotmesa a votació la proposició, és aprovada per unanimitat dels disset membres
assistents, sobre els disset que de dret i de fet componen la Corporació, i per tant, amb
el quòrum legal.

El senyor SECRETARI llegeix la part dispositiva de la següent proposta de resolució
presentada en data 23 de maig, RE núm. 2005/5186:
“El Grup Municipal del Partit Popular a l’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès,
d’acord amb allò que disposa la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya,
presenten la següent MOCIÓ, per tal que sigui inclosa a l’ordre del dia de la propera
sessió ordinària del Ple de les Franqueses del Vallès.
MOCIÓ
Atès que últimament s’estan creant els establiments de telecomunicacions, coneguts
amb el nom de locutoris, que fan la funció de cobrir les necessitats de comunicació.
Atès que aquests establiments també en molts casos s’utilitzen per vendre altres
productes molt diversos o prestar altres serveis.
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Atès que la regulació municipal no disposa de cap ordenança que prevegi les
característiques de cal que tingui un establiment d’aquestes característiques, ja que es
tracta d’una activitat nova, no ja a la nostra ciutat sinó a tot Catalunya.
És per això que, davant aquest fet, demanem la incorporació de la següent Moció a
l’ordre del dia de la propera sessió ordinària del Ple Municipal, pel seu debat i votació.
El Ple de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès acorda:
Primer. Que s’estudiïn les característiques generals dels establiments esmentats.
Segon. Que s’elabori un procés mitjançant el qual els establiments de locutoris
telefònics i d’Internet quedin regulats per una ordenança municipal.”
El Senyor ALCALDE pregunta als senyors regidors si desitgen realitzar alguna
intervenció al respecte.
Pren la paraula el regidor del grup municipal PP, senyor JOSEP BADIA i manifesta:
vist el creixement de la població, demano que es faci una ordenança que reguli els
establiments de locutoris telefònics. Atès que a vegades no té un altre lloc hi van a
menjar i moltes més coses. Que aquest ajuntament faci una ordenança que controli una
mica aquests establiments.
Tot seguit, pren la paraula el regidor del grup municipal EV, senyor FERRAN
GONTÁN i exposa: estem d’acord en què els locutoris s’han de regular, com qualsevol
tipus d’establiment comercial. Ara bé, venint del PP, la proposta té trampa. Això ve
d’un partit feixista, directament. Els locutoris, com tu saps, no només són llocs per
trucar per telèfon, comprar patates o comprar una targeta telefònica; són llocs de reunió
on va gent que té dificultats d’integració i allà es troba amb la seva pròpia gent, dels
seus propis països, per establir relacions socials, que és el que fan habitualment totes les
persones de tots els llocs, de tots els colors, de totes les races del món. Jo entenc que al
PP això no ho podeu entendre, perquè els feu servir com a esclaus, bàsicament els
empresaris del PP. Això ho puc entendre.
Tot seguit, pren la paraula del regidor del grup municipal PSC-PM, senyor MANUEL
MARTÍNEZ i manifesta: nosotros vamos a votar a favor de esta moción. No es porque
venga del PP, como dice el amigo Ferran, sino porque consideramos que es una moción
bien hecha y que se tienen que regular los locutorios. Estoy totalmente en contra de lo
que ha dicho Ferran, eso que ha dicho que es para la convivencia de ciudadanos del
mismo país, no sé si lo habrá soñado, no sé qué decirle.
Acte seguit, pren la paraula el regidor del grup municipal GIPF, senyor JOSÉ
JOAQUIN GRAU i diu: jo només volia fer una pregunta, més que res pel meu
desconeixement real d’aquest tema. Això, fins ara, és que no està regulat o no es regula
com si fos un comerç normal? Per això ho dic. Quin tipus de regulació?
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Tot seguit, pren la paraula el regidor de l’ÀREA D’OBRES, SERVEIS I MEDI
AMBIENT, senyor JOSEP BRU i manifesta: reunions o no reunions, trobades de
germanor o simplement trobar-se. Comentar que, en principi, per la nostra banda, no hi
ha cap impediment en què uns senyors vinguin a demanar-nos un permís d’activitat per
a un locutori, com pot ser de qualsevol altra activitat. Per tant, seguirà el procediment
habitual. El que sí que us vull dir és que si algú veu o pot observar alguna activitat que
està donada com a tal i no es fa d’ús de l’activitat per la qual se li ha concedit el permís,
ens ho pot comunicar i aleshores l’Ajuntament o l’àrea com a tal i s’actuarà com
correspongui.
El regidor senyor MARTÍNEZ diu: tampoco puedo aceptar la responsabilidad del señor
regidor que diga que ellos se limitan solamente a dar la licencia. Eso es quitarse
responsabilidades y eso es cerrar los ojos ante lo que está pasando en los locutorios. Si
se tiene que hacer una ordenanza, pues que se haga y si no, pues vaya a los locutorios a
varias horas, y por la noche, verá lo que está pasando ahí. No solamente hay reuniones,
hay muchas más cosas. Y se lo puedo asegurar, porque tenemos muchos locutorios en
Bellavista. Pásese usted por Bellavista y vea lo que está pasando, no se quite las
responsabilidades así como así, diciendo que simplemente se dedica a dar una licencia.
Entonces yo pongo cualquier cosa, me darán la licencia y usted no se preocupará por
saber a qué me dedico yo en ese negocio, ¿le dará exactamente lo mismo?
El regidor senyor BADIA diu: l’únic que demano és que es faci una ordenança perquè
no hi ha cap reglament, hi ha ajuntaments que ja han fet aquesta ordenança. Això cada
vegada va a més, cada vegada se’n posen més....
Acte seguit, la regidora del grup municipal ERC, senyora TERESA BUIGUES
manifesta: a mi em sobta una mica aquest tema de discussió, perquè jo entenc que un
comerç és igual a un altre. I si se n’obren, segurament és perquè en fan falta, perquè un
comerç que no funciona no té raó de ser. Si ens referim a d’altres coses que puguin
passar en aquests comerços, potser també hauríem de controlar les discoteques, certs
pubs, les portes de les escoles. Crec que tot el que olora a immigració té un doble sentit.
Jo he estat immigrant, he hagut de sortir del meu país i respecto moltíssim la gent que
ha de buscar-se la vida, no com jo que vaig passar en tren, sinó arriscant la seva
integritat física amb unes condicions que segurament pocs de nosaltres podríem
assumir. En tot cas, és un altre problema el que estem discutint solapadament. Jo penso
que als locutoris, com a les botigues o qualsevol altre lloc, se’ls ha d’aplicar la
legislació, han de complir unes normes. Però si discutim d’una altra cosa, siguem clars i
ens entendrem molt millor.
El regidor senyor GONTÁN manifesta: l’experiència és un grau i ho has explicat
meravellosament bé. Aquí és on està la proposta trampa. Jo no sé si algú ha entès que jo
votaria en contra, votaré a favor, Josep. I t’asseguro que treballo per al municipi, cada
dia, però no com a regidor sinó com a qualssevol d’aquestes persones que estan aquí
com a públic. I els immigrants que estan al municipi, també treballen per al municipi,
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encara que no t’ho creguis. I em sobta que si estem parlant de que es fan altres
activitats, que algú haurà d’explicar quines activitats són perquè jo encara no sé a què es
refereixen. I si hi ha algun delicte, vagin a denunciar-ho. O és que estem parlant dels
immigrants? Si estem parlant d’això, digues directament: no volem locutoris
d’immigrants a les Franqueses, i en parlarem. I el senyor Bru ho ha dit: regularem
segons la Llei i ho farem, perfecte, cap problema! I si es comet cap delicte o algú dels
que hi ha aquí presents, aprofitant les paraules del senyor Bru, veu que es comet algun
delicte o si fa alguna altra activitat per la qual no té permís, denunciï-ho i pregunti si té
l’epígraf per poder exercir, si estan complint les normes de sanitat els restaurants que
no són d’immigrants. Això no ho fem, és així de simple.
El regidor senyor BADIA replica: l’únic que demano és una ordenança. Res més, res
d’immigrants.
El regidor senyor BRU manifesta: crec que, en el fons, tot és més senzill. Per la meva
part, no m’allargaré gaire més. Simplement, qualsevol persona que vingui a demanar
una activitat d’aquest tipus, es tractarà com qualsevol altra, els tècnics la catalogaran, en
aquest cas, seria una inoqua. Per tant, ni per part meva ni del govern, hi ha cap més
problema. Sí que et vull comentar que una paraula que m’ha agradat és que em passegi,
quan vulguis anem a passejar junts. Supongo que a mi mujer no le afectará. Te aseguro
que pasear, me paseo.
Intervé el regidor senyor GONTÁN dient: puc donar fe que passeja.
El regidor senyor BRU continua dient: m’ho prenc com una paraula que vol dir que
vigili, que miri les coses... Ho intento fer, potser no estic a tot arreu en tots els moments,
quan hauria de ser. I en segon lloc, i per últim, evidentment, si veiem que, no només en
un locutori sinó en qualsevol altra activitat que es pugui veure, i, evidentment, el que no
faré és anar a passejar als locutoris per veure si fan alguna altra activitat, com tampoc ho
faig per un altre bar o un altre lloc. Per això hi ha la policia, tots som coherents per
poder informar i comunicar les coses.
Finalitzades les intervencions, el Senyor ALCALDE dóna pas a la votació.
Sotmesa a votació la proposició, és aprovada per setze vots a favor dels regidors dels
grups municipals CiU, PSC-PM, ERC, EV i PP i una abstenció del regidor del grup
municipal GIPF, i per tant, amb el quòrum legal.

El senyor SECRETARI llegeix la part dispositiva de la següent moció presentada per:
“Esteve Ribalta Sánchez, regidor del GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA
a aquest
Ajuntament, en nom propi i en representació del grup municipal socialista, domiciliat
al carrer Vesprada,13, baixos, amb DNI 52149239M, respectuosament,
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Josep Martínez Clavell, regidor i portaveu del GRUP MUNICIPAL ERC
a aquest
Ajuntament, en nom propi i en representació del seu grup municipal, domiciliat al
carrer Sant Joaquim, 80, amb DNI 79270680F, respectuosament,
José Joaquín Grau Rueda, regidor i portaveu del GRUP MUNICIPAL GIPF a aquest
Ajuntament, en nom propi i en representació del seu grup municipal, amb DNI
52149178G, respectuosament,
Ferran Gontán Ferrer, regidor i portaveu del GRUP MUNICIPAL ELS VERDS
aquest Ajuntament, en nom propi i en representació del seu grup municipal, amb DNI
35123143G, respectuosament
EXPOSEM
Que davant la situació produïda per accidents com els de les empreses Limsis, Yolkos,
Bopla, i d’altres successos, que no cal recordar aquí perquè són de tots coneguts, els
regidors d’aquest ajuntament ens hem assabentat dels fets succeïts a través de la
televisió, la ràdio i la premsa escrita, i aquest ajuntament només ens n’ha informat per
iniciativa nostra i amb posterioritat a conèixer la notícia pels mitjans esmentats.
Que la Llei 7/85 que regula el funcionament de les Corporacions Locals i el Decret
Legislatiu 2/2003 de la Generalitat de Catalunya, ambdós reconeixen el dret d’obtenir
informació per participar en la vida política i social del municipi i rebre aquesta
informació de l’Alcalde o president de la Corporació.
SOL·LICITEM
Que s’inclogui en la redacció del Pla de Protecció Civil de les Franqueses del Vallès,
en el Manual d’Actuació Bàsic i en el Manual d’Actuació en cas de risc Químic el
protocol d’informar els portaveus dels diferents grups polítics sorgits en les eleccions
municipals anteriors a la data del succés o esdeveniment en qüestió, a través del
gabinet d’informació, el consell assessor o el mateix alcalde, i si es troben disponibles,
comptar amb la seva col·laboració dins del Pla.
Que l’alcalde, el regidor de governació, el cap de la policia municipal o el cap de
premsa avisin als portaveus dels diferents partits d’altres esdeveniments o
successos que es comuniquen a la premsa o per la seva importància la premsa se’n fa
ressò.
Que l’alcalde, el regidor de governació, el cap de la policia municipal o el cap de
premsa avisin als portaveus dels diferents partits d’altres esdeveniments o successos
que encara no siguin públics, i donant per suposada la discreció dels regidors d’aquest
ajuntament, siguin de transcendència per aquest municipi.

a
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I que tot això quedi reglamentat i consti per escrit, amb la finalitat de permetre la tasca
de servei al ciutadà i al municipi dels regidors d’aquest ajuntament.”
El Senyor ALCALDE manifesta: un cop analitzada la moció, sàpiguen que el que es
demana no és possible tractar-lo, perquè el que diuen és que s’inclogui en la redacció
del Pla de Protecció Civil, que, com saben, ja està aprovat definitivament per
l’Ajuntament i per la Generalitat de Catalunya. Per tant, aquesta moció no és possible
tractar-la perquè està mal elaborada o el contingut és erroni. No ha estat possible
informar-la, però sí és veritat que és incorrecta la seva petició i, per tant, hauran de
demanar una altra cosa o refer-la. La vam acceptar a la comissió, però un cop analitzat
el seu contingut, no és possible portar-la a terme.
Acte seguit, pren la paraula el regidor del grup municipal PSC-PM, senyor ESTEVE
RIBALTA i manifesta: només una cosa. Si trèiem el primer paràgraf i tots els altres en
els quals l’única cosa....
Intervé el Senyor ALCALDE dient: miri, l’Alcalde li ha de dir que li va acceptar la
moció perquè es va demanar puntualment, però no estava informada. Quan ha estat
informada, la seva moció no és correcta i, per tant, li demano que la facin correctament,
si la volen refer, i que la presentin en el temps i la forma correcta perquè sigui tractada.
No és possible fer una cosa d’aquesta manera, com vostè demana, perquè està mal fet.
Amb tot el “carinyo” del món, el contingut de que això s’inclogui en la redacció del Pla,
no està en redacció, ja està aprovat definitivament per l’Ajuntament de les Franqueses i
per la Generalitat de Catalunya. En conseqüència, aquesta moció no és correcta i, per
tant, la seva tramitació ha estat desestimada. La refan, la presenten en el temps i la
forma correcta i suposo que els tècnics de la casa el podran assessorar i sinó ho faran
per escrit.
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 RIBALTA i diu: lligant
amb el que deia el senyor Bru, perquè es passegi una mica més, comentaré tres o quatre
coses de diversos punts del municipi.
Primer.- D’entrada, a l’avinguda Sagrera que surt per la zona nord o nord-est de Can
Ganduxer, en aquell punt, en aquell carrer s’aparca als dos costats i molts cotxes agafen
molta velocitat. Dos o tres vianants ens han informat que han rebut cops de retrovisor,
alguns, fins i tot, en el moment de mirar si venien o no cotxes per intentar creuar el pas
de vianants. També hi aparquen camions que ocupen encara més espai. Ens sembla que
un ressalt en aquella zona seria bastant convenient perquè més d’un vianant ens ha
informat que han rebut cops de retrovisors.
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Segon.- Ja que parlem de ressalts, demanaria que potser no fossin tant voluminosos ni
alts, com els que s’han fet a tot municipi perquè s’ha demostrat que si són voluminosos
no van bé, tots tenim cotxes diferents i, per tant, s’han de fer a mida de tots els cotxes.
Tercer.- Un altre tema de perillositat, en aquest cas no pels vianants sinó pels
conductors, ens sembla que està mal resolt, tot i que si es respecten les normes no hi ha
d’haver cap problema, a la sortida del carrer Migdia en direcció a la plaça de
l’Escorxador amb el carrer de la Serra, en aquell punt, els vehicles que venen de
l’Escorxador pel carrer de la Serra i continuen pel carrer de la Serra, en el moment en
què es troben els vehicles aparcats a la banda dreta i esquerra, han de fer un moviment
que interfereix amb els que venen del carrer Migdia, que tenen un STOP. Molts dels
vehicles que venen del carrer Migdia estan més pendents dels que pugen del carrer
Migdia, des de baix, que no creuin i em sembla que allà poden haver-hi topades. Potser
una solució perquè, a més, hi ha hagut molts canvis de senyalització, a la part dreta del
carrer de la Serra és que no s’aparqui en tota la zona, es perdria alguna plaça
d’aparcament però es milloraria la seguretat.
Quart.- Després, en aquesta zona, a la cruïlla del carrer Sant Ponç amb el carrer Llevant,
els carrers no formen un angle de noranta graus i la visibilitat, tot i que hi havia un
mirall, ara no sé si hi és, però és un punt de frenades constants. Primer, perquè al carrer
Sant Ponç s’agafa molta velocitat, des de l’avinguda de la Sagrera i, després, la
visibilitat no és com a un carrer amb angle de noranta graus. Allà em sembla que també
aniria bé un ressalt o alguna cosa més, perquè als passos de vianants, tot i que no hi ha
cotxes aparcats, costa travessar.
Cinquè.- El solar que limita amb els quatre carrers, el passatge Pont del Magraner,
l’avinguda Girona, el carrer Pere el Gran i la Via del Ferrocarril, al costat del CAP i de
l’aparcament de RENFE, està molt brut. Tenim fotografies, ja les ensenyarem, hi ha
cotxes abandonats, hi ha joves que entren, moltíssimes rates grans. Sí, està tancat, però
salten, hi ha escales... En el tema de RENFE, ens sembla que l’aparcament de RENFE
està molt deixat, també els hi passarem unes fotografies. Sí, molt bé, però veritat que
quan un ciutadà o una empresa privada té un solar en males condicions o representa un
perill per als ciutadans de les Franqueses se li fan prendre mesures, el mateix s’hauria de
fer amb l’escala de RENFE, encara que sigui potestat de RENFE, em sembla que
l’Ajuntament ho pot comunicar i si ho ha fet, m’alegraria que ho hagués comunicat,
perquè hi ha perill de que les llambordes caiguin a sobre, l’escala està torta...
Sisè.- Molt breu, demanaria que no es fes públic de forma tant ostentosa el nom de les
subvencions. Ja sé que és amb una finalitat de ser net de cara a saber on van a parar els
diners. Em refereixo a les subvencions que es donen des de Serveis Socials a persones
concretes, demanaria que no sortís el nom d’aquestes persones. Ho dic perquè si un
regidor o un ciutadà ho demana, potser sí que se li pot dir, però que a la web no sigui
pública determinada documentació.
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Inicia el torn el regidor del grup municipal ERC, senyor JOSEP MARTÍNEZ qui passa
a formular els següents precs:
Primer.- Al senyor Bru, últimament en algun parc del municipi hi ha hagut algun
accident, algun nen ha caigut i pel que ens han comentat aquests nens estaven utilitzant
un joc que potser no corresponia a la seva edat. El suggeriment va en el sentit que quan
es posi un joc infantil a un parc, al costat es posi la característica tècnica, l’edat a què
correspon, etc. És una cosa senzilla i, aleshores, la responsabilitat recauria sobre l’adult
que està vigilant al nen que està jugant en aquell indret.
Segon.- No sé quin és el problema, però algun veí ens ha comentat que quan plou, és
impossible passar caminant per les voreres de la carretera de Ribes, sense quedar xop de
dalt a baix. No sé si és problema dels col·lectors que estan embossats. Alguns veïns
se’ns han queixat d’això.
Tercer.- Senyor Méndez, comentar-li que des del Consell del Poble ja li hem entrat la
carta, suposo que vostè ja n’està al corrent, que últimament s’han rebentat els vidres
d’alguns cotxes, durant les nits d’algun cap de setmana. Com a President del Consell del
Poble li demano que s’intenti que la Policia Local passi més freqüentment per Corró
d’Amunt, tant per la zona de l’església com per la zona de Can Suquet.
Quart.- Un altre tema de Corró d’Amunt és que els veïns, tot i que ja s’està fent control
radar a la zona, demanen que s’instal·li el radar.
Inicia el torn el regidor del grup municipal GIPF, senyor JOSÉ JOAQUIN GRAU, i
formula les següents preguntes:
Primera.- L’Ajuntament està prenent alguna mesura contra la sequera?
Segona.- Finalment, com ha quedat el tema de les pre-incripcions i matrícules de P-3?
Tercera.- Quan es reunirà el Consell Escolar Municipal?
Quarta.- Es pensa fer alguna actuació amb la circulació entre el carrer Sant Joaquim i el
passeig dels Til·lers?
Acte seguit, el regidor del grup municipal GIPF, senyor GRAU, formula el següent
prec:
Primer.- Que es valori la possibilitat de posar ressalts a la rotonda del carrer dels
Esports i a l’alçada del carrer del centre Guerau de Liost.
Inicia el torn el regidor del grup municipal PP, senyor JOSEP BADIA, regidor del grup
municipal del PP, passa a formular les següents preguntes:
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Primera.- Es pensa fer alguna cosa per netejar el torrent del Ramassar, perquè està ple
de canyes.
Segona.- Com ha acabat el tema de les matrícules de P-3.
Inicia el torn el regidor del grup municipal EV, senyor FERRAN GONTAN, i formula
les següents preguntes:
Primera.- Com han funcionat les pre-inscripcions i matrícules de P-3?
Segona.- Com es pagarà la nova galleda dels residus?
A continuació, el senyor GONTAN fa el següent prec:
Primer.- Dir només que es miri d’evitar la confrontació personal i el rencor, i demano
reemprendre el diàleg i oblidar els rencors.
A continuació, el regidor de l’ÀREA D’OBRES, SERVEIS I MEDI AMBIENT, senyor
JOSEP BRU, respon als precs primer, tercer i quart, formulats pel regidor del grup
municipal PSC-PM, senyor ESTEVE RIBALTA, relatius a la circulació, aparcament i
visibilitat de certes cruïlles. Es revisaran i s’estudiarà si és oportú fer alguna actuació
concreta o no.
El regidor senyor BRU, respon al cinquè prec formulat pel regidor del grup municipal
PSC-PM, senyor ESTEVE RIBALTA, referent al passatge del costat del CAP de
Bellavista. És un descampat que està tancat, precisament per evitar la brutícia. No
obstant, es reforçarà la neteja. Pel que fa a l’aparcament de l’estació, és competència de
RENFE i ja se’ls ha requerit en diverses ocasions. De tota manera, es tornarà a fer. Dirli, senyor Ribalta, que per plantejar totes aquestes qüestions no cal que esperi al Ple, pot
trucar-me per telèfon o bé comunicar-m’ho personalment.
Acte seguit, el regidor senyor BRU respon al primer prec formulat pel regidor del grup
municipal ERC, senyor JOSEP MARTÍNEZ, relativa als senyals dels jocs infantils dels
parcs. No he vist cap municipi que ho tingui indicat, però considero que podria ser una
bona iniciativa. De totes maneres, hi ha una actuació important per part dels tutors dels
infants, perquè per moltes senyals que hi hagi, sempre dependrà de la conscienciació
cívica dels tutors o pares.
Tot seguit, el regidor senyor BRU contesta al segon prec formulat pel regidor del grup
municipal ERC, senyor JOSEP MARTÍNEZ, refent als bassals de la carretera de Ribes.
Senyor Martínez, em pot indicar els punts on hi ha els bassals? És que no en tinc
constància. El que si que s’ha realitzat és l’arranjament del tram de vorera entre la
carretera de Ribes i la Plaça de la Llana.
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El regidor senyor BRU respon a la primera pregunta formulada pel regidor del grup
municipal GIPF, senyor JOSÉ JOAQUIN GRAU, relativa a les restriccions d’aigua com
a conseqüència de la sequera. De moment, no tenim informació directa que el municipi
estigui afectat per les mesures, però no obstant, s’han començat a aplicar mesures de
restricció pel tema del rec destinat a la jardineria.
El regidor senyor BRU contesta a la primera pregunta formulada pel regidor del grup
municipal PP, senyor JOSEP BADIA, relativa a la brutícia del torrent del Ramassar. Dir
que s’estan fent actuacions al respecte i es revisarà per veure si algun punt en concret
necessita més incidència.
El regidor senyor BRU respon a la segona pregunta formulada pel regidor del grup
municipal EV, senyor FERRAN GONTÁN, relativa a les galledes de la recollida de
matèria orgànica. S’ha estudiat, es podrà fer front a la despesa a partir de diverses
subvencions. Senyor Gontán, quan vulgui, pot passar per l’àrea d’Obres que se li
detallarà.
Acte seguit, pren la paraula la regidora de l’ÀREA D’HISENDA, senyora NÚRIA
CLAVERIA i explica: respecte el punt de l’ordre del dia en el qual es donava compte
de la liquidació del pressupost general de l’Ajuntament, volia explicar resumidament el
resultat de l’exercici 2004. Respecte el romanent de tresoreria, els deutors pendents de
cobrament a final d’exercici han estat de 9.044.270,43 euros, els creditors pendents de
pagament a final de l’exercici han estat de 7.657.790,86 euros. El fons líquid a la
tresoreria a finals de l’exercici és de 771.574,61 euros. El romanent de tresoreria afectat
a despeses amb finançament finalista és de 1.229.951,39 euros, i el romanent de
tresoreria per a despeses generals és de 954.282,62 euros. Respecte el resultat
pressupostari de l’exercici ha estat de 1.406.987,92 euros, el Patronat Municipal
d’Esports, 32.335,62 euros, el Patronat Municipal de Cultura, -3.049,01 euros, Les
Franqueses. Entorn Verd. SA, -45.750,83 i Les Franqueses. Dinamització Econòmica,
SL, 7.233,22 euros.
Tot seguit, pren la paraula el regidor de l’ÀREA DE CULTURA I EDUCACIÓ, senyor
FRANCESC COLOMÉ, respon a la segona pregunta formulada pel regidor del grup
municipal GIPF, senyor JOSÉ JOAQUIN GRAU, a la segona pregunta formulada pel
regidor del grup municipal PP, senyor JOSEP BADIA i a la primera pregunta formulada
pel regidor del grup municipal EV, senyor FERRAN GONTAN. Hi ha hagut 75
inscripcions al CEIP Joan Sanpere, 51 al Guerau de Liost i 59 al Joan Camps. El
Departament d’Educació de la Generalitat, que és l’administració competent, ens
comunica que al Joan Sanpere hi haurà tres línies de 25 alumnes, dues de les quals el
Departament proposa que siguin amb cargoleres, a la qual cosa l’Ajuntament no hi està
d’acord perquè considerem que a dins de l’edifici hi ha espai suficient. Al Joan Camps
hi haurà dues línies de 25 alumnes i al Guerau de Liost s’habilitarà una nova línia, a part
de les dues existents, per acabar de cobrir la demanda del CEIP Joan Sanpere i del
Guerau de Liost.
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El regidor senyor COLOMÉ respon a la tercera pregunta formulada pel regidor del grup
municipal GIPF, senyor JOSÉ JOAQUIN GRAU, relativa a la convocatòria de reunió
del Consell Escolar Municipal. Senyor Grau, si vostè ho demana, es convocarà
ràpidament.
El regidor senyor COLOMÉ contesta a la segona pregunta formulada pel regidor del
grup municipal EV, senyor FERRAN GONTÁN, relativa al pressupost de la recollida
d’escombraries. Crec que ja li he explicat altres vegades, i consta a les actes de Plens
anteriors, però li repeteixo que es va demanar a l’empresa concessionària un estudi
econòmic que recollís la demanda de l’Ajuntament en el servei. Aquest estudi va ser
avalat pels tècnics municipals.
A continuació, la regidora de l’ÀREA DE BENESTAR SOCIAL, JOVENTUT I
SANITAT, senyora ROSA COLOMER, respon al sisè prec formulat pel regidor del
grup municipal PSC-PM, senyor ESTEVE RIBALTA, relatiu a la publicitat de la
destinació de les subvencions. Estic totalment d’acord amb la seva petició de que no
figurin les dades dels destinataris de subvencions i ajuts de l’àrea de Benestar Social.
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.

