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ACTA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

Identificació de la sessió:
Caràcter: Ordinari
Data: 28 de juliol de 2005
Horari: de 20,00 a 22,50 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
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
S’ha excusat:
MANUEL MARTÍNEZ BALLESTEROS, regidor

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.
El regidor del grup municipal EV, senyor FERRAN GONTÁN diu: jo tinc una prèvia.
El Senyor ALCALDE pregunta: a l’acta? És que ara estem amb l’acta. Després, farem
les prèvies.
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No produint-se cap més intervenció, es procedeix, per unanimitat dels assistents, a
l’aprovació i signatura de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior.

PRÈVIA.- El regidor del grup municipal EV, senyor FERRAN GONTÁN pregunta.
voldria saber per què s’ha avançat mitja hora el Ple. Crec que per a la propera vegada,
s’hauria de fer més difusió als ciutadans perquè l’evidència canta.
El regidor del grup municipal ERC, senyor JOSEP MARTÍNEZ diu: jo també volia fer
una prèvia. Al revisar la documentació del Ple, he observat que les propostes de les
diferents regidories venien amb el nom del regidor en qüestió però no venien signades.
Demanaria, si us plau, que el regidor signés la proposta.
El Senyor ALCALDE respon: molt bé, ho direm a Secretaria.
Acte seguit, el regidor del grup municipal GIPF, senyor JOSÉ JOAQUIN GRAU
manifesta: jo també volia fer una pregunta. Demanar que al punt setzè, que fa
referència a l’aprovació dels comptes, es podés fer la intervenció dels regidors sense
tenir en compte el rellotge.
El Senyor ALCALDE contesta: De la mateixa manera que exerceixen els drets, han de
complir els seus deures que, entre d’altres, és complir el Reglament. El tema de la
documentació és bàsicament de Secretaria, donarem compte a Secretaria que faci signar
les propostes, és un tema de procediment, no de res més. I pel que fa a l’horari és per
conciliar la qüestió laboral i les problemàtiques de les persones, perquè començant a dos
quarts de nou, s’allarga molt el Ple i l’hem avançat mitja hora només per això. De
moment, ho provarem, almenys a l’estiu. No sé si a l’hivern serà necessari canviar-ho,
és només mitja hora, és un tema d’ajust d’horaris. Perquè a l’estiu i a dos quarts de nou,
no hi ha motiu com per allargar-lo fins a les dotze, podent-ho avançar mitja hora. Una
altra cosa és que es traslladés a les set o a les sis de la tarda, que és molt més d’hora. És
una mica per ajustar el temps, només un petit ajust. No sé si a l’hivern l’ajustarem. És
només mitja hora, no és pas un canvi substancial que signifiqui un trasbals per a tothom.
Només és per reduir la llargada en dilació del temps que dura, sempre acabem entre dos
quarts de dotze i les dotze.
A continuació es passa a estudiar els següents temes que conformen l’ordre del dia:

2.- 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 22 de juny de 2005:
PROPOSTA DE LES AL.LEGACIONS A FORMULAR PER L'AJUNTAMENT
DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS EN RELACIÓ A LA PROPOSTA DELS
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ESTUDIS DE LOCALITZACIÓ DE LES INSTAL.LACIONS DE LA XARXA
BÀSICA DEL PIEC, ELABORADA PEL CONSELL CATALÀ DE L'ESPORT.
VIST l’edicte d’1 de juny de 2005, del Consell Català de l’Esport, pel qual es comunica
l’obertura d’un període d’informació pública sobre la proposta dels estudis de
localització de les instal·lacions de la xarxa bàsica del Pla director d’instal·lacions i
equipaments esportius de Catalunya.
VISTA la proposta dels estudis de localització de les instal·lacions de la xarxa bàsica
del PIEC elaborada pel Consell Català de l’Esport, pel que fa referència al municipi de
les Franqueses del Vallès.
VISTES les conclusions del document del Pla director d’equipaments esportius de les
Franqueses del Vallès, aprovat per acord del Ple de l’Ajuntament de data 27 de març de
2003 i elevat a definitiu per decret de l’Alcaldia de data 18 de juny de 2003, pel que fa
referència a la concreció del dèficit i determinació de necessitats d’infrastructures
esportives del municipi.
ATÈS que d’acord amb l’esmentat edicte s’obre un període d’informació pública, a fi
que les entitats locals i els organismes i altres entitats interessades o afectades per la
proposta dels estudis de localització puguin examinar-los i formular les al·legacions que
considerin oportunes en el termini de 20 dies comptats des de l’endemà de la publicació
d’aquest edicte.
AQUESTA Àrea d’Esports proposa a la Junta de Govern Local, de conformitat amb el
que disposa el Decret d’alcaldia núm. 1091/2003, de 4 de juliol, l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- FORMULAR al·legacions en relació a la proposta dels estudis de localització
de les instal·lacions de la xarxa bàsica del Pla director d’instal·lacions i equipaments
esportius a Catalunya, pel que fa referència al municipi de les Franqueses del Vallès,
de conformitat amb el següent detall:
Segons les conclusions del document del Pla director d’equipaments esportius de les
Franqueses del Vallès (*), aprovat per acord del Ple de l’Ajuntament de data 27 de
març de 2003 i elevat a definitiu per decret de l’Alcaldia de data 18 de juny de 2003,
pel que fa referència a la concreció del dèficit i determinació de necessitats
d’infrastructures esportives del municipi, es detecta un desequilibri pel que fa
referència al càlcul de la proposta del PIEC, en relació a les necessitats reals del
sistema esportiu local quan a la previsió de pavellons esportius (PAV), ja que tot i que
en els estudis de localització figura que el municipi de les Franqueses del Vallès
disposa de 2 pavellons esportius (PAV), una d’aquestes instal·lacions tot i trobar-se
dins del terme municipal, és utilitzada exclusivament per una entitat del municipi de
Granollers i gestionada per l’Ajuntament d’aquesta localitat.
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Així doncs, d’aquí es desprèn que un dels dos pavellons esportius (PAV) que figuren en
els estudis de localització, cobreix les necessitats del municipi veí de Granollers, motiu
pel qual es pot determinar i detectar que el municipi de les Franqueses del Vallès
actualment té un dèficit d’un pavelló esportiu (PAV).
Tanmateix i d’acord també amb les conclusions del document del Pla director
d’equipaments esportius de les Franqueses del Vallès, es pot determinar que la
proposta dels estudis de localització de les instal·lacions de la xarxa bàsica del Pla
director d’instal·lacions i equipaments esportius a Catalunya, pel que fa referència al
municipi de les Franqueses del Vallès, no recull ni té en compte la realitat ni les
característiques singulars del municipi de les Franqueses del Vallès, de gran extensió
territorial (29,45 km2) i conformat per cinc nuclis urbans clarament diferenciats i amb
necessitats específiques i peculiars. És per aquest motiu que la dotació real
d’instal·lacions del municipi és insuficient per a cobrir aquestes necessitats, ja que de
les tres zones esportives existents actualment, només una d’elles, la de Corró d´Avall,
cobreix mínimament les necessitats del sistema esportiu local, a excepció del dèficit de
pavelló (PAV), esmentat anteriorment, mentre que la dotació d’espais esportius de les
altres dues zones esportives (Corró d´Amunt i Llerona) és totalment deficient i
obsoleta, per la qual cosa cal considerar que les necessitats de camps esportius (CAM)
i pistes a l’aire lliure (POL), així com d’altres espais esportius complementaris com
poden ser els espais destinats als esports de raqueta o els destinats a activitats
relacionades amb l´entorn natural del municipi, no es reflecteixen en la proposta
d´estudis de localització de les instal·lacions de la xarxa bàsica del Pla director
d’instal·lacions i equipaments esportius a Catalunya.
En conseqüència, i d’acord amb tot l’exposat, considerem que la proposta
d’instal·lacions actuals i deficitàries de la xarxa bàsica per al municipi de les
Franqueses del Vallès, hauria de ser la següent:
Estudis de localització
de la xarxa bàsica del PIEC (juny 2005)
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Segon.- NOTFICAR aquest acord al Consell Català de l’Esport.

El senyor SECRETARI llegeix la part dispositiva del següent acord, adoptat per la Junta
de Govern Local en la sessió de 30 de juny de 2005:
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PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA SOL.LICTUD A LA DIPUTACIÓ DE
BARCELONA D'UN ESTUDI PER FIXAR I CONCRETAR EL MARC
D'ACTUACIÓ
PER GESTIONAR ADEQUADAMENT EL SÒL NO
URBANITZABLE DEL MUNICIPI DE LES FRANQUESES
ATÈS que el terme municipal de les Franqueses del Vallès té una superfície de 29,5
quilòmetres quadrats i el 85 per 100 està classificat segons el Pla general d’Ordenació
Urbana vigent com a sòl no urbanitzable i d’especial protecció.
ATÈS que la protecció del medi natural i del territori, amb polítiques tendents a la seva
preservació i al foment del manteniment de l’activitat productiva agrícola i ramadera,
per evitar situacions que poguessin posar en perill una de les riqueses més importants
del nostre territori, la qual tenim l'obligació de preservar per tal que en puguin gaudir les
generacions futures en les millors condicions, constitueix un deure i una responsabilitat,
no només dels poders públics, sinó de tots els ciutadans, entitats i associacions
implicades en aquest àmbit d'actuació.
TENINT EN COMPTE la voluntat d’aquest Ajuntament de fixar i concretar –
complementant el vigent Pla General d’Ordenació Urbana- el marc d’actuació idoni per
tal que la utilització del sòl no urbanitzable sigui l’adequada a la seva naturalesa rústica,
al seu règim de protecció especial o als seus valors o finalitats a assolir per procurar una
utilització racional del territori d’acord amb el model territorial de desenvolupament
urbanístic sostenible.
AQUESTA Alcaldia proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents,
ACORDS:
Primer.- SOL.LICITAR a la DIPUTACIÓ DE BARCELONA la redacció d’un estudi que
tingui com a objectiu la fixació i concreció del marc d’actuació idoni que permeti
gestionar adequadament el sòl no urbanitzable del terme municipal de les Franqueses
del Vallès possibilitant el manteniment de l’activitat productiva agrícola, ramadera i
forestal amb perspectives de futur.
Segon: TRASLLADAR el present acord al President de la DIPUTACIÓ DE
BARCELONA i als diputats-presidents de les ÀREES DE COOPERACIÓ I MEDI
AMBIENT de la DIPUTACIÓ DE BARCELONA.

El senyor SECRETARI llegeix la part dispositiva del següent acord, adoptat per la Junta
de Govern Local en la sessió de 30 de juny de 2005:
PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA SOL.LICITUD DE LA CONSTRUCCIÓ
D'UNA CONNEXIÓ D'AIGUA POTABLE ALS DIPÒSITS MUNICIPALS DE
CORRÓ D'AMUNT
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ATÈS que per part de l’empresa pública del Departament de Medi Ambient i Habitatge
AIGÜES TER LLOBREGAT s’està duent a terme l’execució del projecte d’abastament
d’aigua a les poblacions del Baix Montseny, Llinars del Vallès, Sant Antoni de
Vilamajor i Cànoves i Samalús.
ATÈS que el municipi de les Franqueses del Vallès subministra aigua potable al poble
de Corró d’Amunt, i que en diversos períodes de l’any s’ha detectat una concentració de
nitrats per sobre dels nivells recomanables, la qual cosa suposa haver de resoldre,
sempre amb caràcter provisional, aquests problemes puntuals per procurar una bona
qualitat de l’aigua potable.
ATÈS que una de les solucions definitives per a la resolució de la problemàtica existent
seria la construcció d’una connexió d’aigua potable des de la futura canonada que
ATLL instal·larà al municipi de Cànoves i Samalús fins el dipòsits municipals de Corró
d’Amunt, situats a la urbanització de Can Suquet.
TENINT EN COMPTE que un dels objectius d’ATLL és l'optimitzar la disponibilitat
d'aigua potable així com la seva qualitat en els dipòsits de capçalera municipal i
distribuir equitativament els recursos d'aigua potable en cas que el sistema,
infrastructures o recursos naturals no permetin satisfer plenament les demandes, així
com proposar, impulsar i invertir per aconseguir l'evolució i el creixement de la
disponibilitat de recursos naturals necessaris per tal d'augmentar la fiabilitat intrínseca
del sistema recursos - infrastructura, cercant la màxima eficàcia i menor cost de les
inversions.
AQUESTA Alcaldia proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- SOL.LICITAR la construcció d’una connexió d’aigua potable des de la futura
canonada que ATLL instal·larà al municipi de Cànoves i Samalús fins el dipòsits
municipals de Corró d’Amunt, situats a la urbanització de Can Suquet.
Segon.- TRASLLADAR el present acord al CONSELLER DE MEDI AMBIENT I
HABITATGE, al Director d’AIGÜES TER LLOBREGAT i al President de l’AGÈNCIA
CATALANA DE L’AIGUA.

El senyor SECRETARI llegeix la part dispositiva del següent acord, adoptat per la Junta
de Govern Local en la sessió de 30 de juny de 2005:
PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LES AL.LEGACIONS A INTERPOSAR PER
L'AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS AL PROJECTE
CONSTRUCTIU "MILLORA LOCAL. SOTERRAMENT RONDA NORD DE
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GRANOLLERS. CARRETERA DE CONNEXIÓ ENTRE LA C-251 I C-17.
TRAM: LES FRANQUESES DEL VALLÈS".
ATÈS que es troba en tràmit d’audiència el projecte “MILLORA LOCAL.
SOTERRAMENT RONDA NORD DE GRANOLLERS. CARRETERA DE
CONNEXIÓ ENTRE LA C-251 I C-17. TRAM: LES FRANQUESES DEL VALLÈS”,
clau AB03118, aprovat per la Direcció General de Carreteres del Departament de
Política Territorial i Obres Públiques de la generalitat de data 1 de juny de 2005.
ATÈS que l’esmentat projecte afecta al terme municipal de les Franqueses del Vallès.
VIST l’informe emès per l’arquitecte municipal.
AQUESTA Àrea d’ Urbanisme proposta a la Junta de Govern Local, de conformitat
amb el que disposa el Decret d’Alcaldia núm. 1091/2003, de 4 de juliol l’adopció del
següents
ACORDS:
Primer.- FORMULAR al·legacions al projecte “Millora local. Soterrament ronda nord
de Granollers. carretera de connexió entre la C-251 i C-17. tram: les Franqueses del
Vallès”, clau AB03118, aprovat per la DIRECCIÓ GENERAL DE CARRETERES del
DEPARTAMENT DE POLÍTICA TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUES de la
GENERALITAT DE CATALUNYA de data 1 de juny de 2005, de conformitat amb el
següent detall:
1.- Sobre la secció transversal del pas soterrat.
En el projecte es preveu que el tram soterrat tingui dues calçades d’un carril
cadascuna, separades per una paret longitudinal que divideix transversalment en dos el
conducte del túnel.
S’ha de tenir en compte que la circulació en cadascun dels sentits té una important
diferència en el seu funcionament. Pels vehicles que circulen en sentit llevant, és a dir
cap a la carretera de Cardedeu, el tram central no presenta cap intersecció a nivell fins
que, ja dins de la Ronda Sud, es troba amb la rotonda de l’avinguda Esteve Terrades;
uns cinc quilòmetres més enllà.
En l’altre sentit, en canvi, la Ronda té una interrupció just després de creuar el riu
Congost, a la rotonda del carrer Indústria de Canovelles, uns sis-cents metres a la
sortida del tram soterrat. Això farà que la capacitat de la via en un sentit i en l’altre
sigui molt diferent.
Per això es considera necessari que en sentit cap a ponent la calçada del tram soterrat
tingui dos carrils per equiparar la seva capacitat a la de la calçada de sentit contrari.
Això és tècnicament possible doncs hi ha prou espai per sobre com per encabir-hi el
dintell estructural necessari per superar la llum de 16.10 metres que tindria d’amplada
el calaix.
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L’augment d’amplada que suposa la introducció d’un tercer carril respecte a la
proposta inicial de dos carrils és de solament 2.30 metres, perfectament assumibles
sense posar en perill els fonaments dels edificis situats al llarg del carrer del Pont.
Si finalment, per millorar la seguretat, s’optés per mantenir la paret central de
separació de les dues calçades, l’augment d’amplada seria de només de 3.50 metres, la
qual cosa també és tècnicament factible.
2.- Sobre la connexió amb el Sector V
El projecte no preveu la connexió directa de la vialitat del “Sector Industrial V” amb la
ronda, la qual cosa comporta interrompre la continuïtat viària al marge esquerre del
riu Congost.
S’hauria de preveure l’accés des del Sector V a la ronda per un nou pas ocupant els
terrenys propietat de l’Ajuntament situats al Nord de la ronda, entre la plaça Francesc
Macià i el marge esquerre del riu Congost.
3.- Sobre el pas inferior per a vianants a la vorera de la carretera de Ribes.
Segons el plànol 3ªdel projecte s’elimina el pas soterrat per a vianants.
Les dimensions de la vorera del costat ponent de la rotonda permeten el manteniment
d’aquest pas soterrat que facilitaria el creuament als vianants i en conseqüència
s’hauria de mantenir aquest pas soterrat.
4.- Sobre els aparcaments al carrer del Pont.
En el projecte de soterrament es preveu eliminar la totalitat dels aparcaments del
carrer del Pont.
Es considera compatible amb el nou traçat que la secció transversal al carrer del Pont
inclogui aparcaments per a turismes i per tant s’haurien d’incloure en el projecte.
5.- Incloure pas de vianants i semàfor amb botó al carrer de la Ferreria.
Es considera necessari per facilitar el creuament als vianants en aquesta cruïlla la
formació d’un pas de vianants regulat per un semàfor de botó.
6.- Semàfor amb botó en el pas de vianants de la plaça Francesc Macià.
També es considera necessari per facilitar el creuament als vianants que aquest pas
disposi d’un semàfor de botó.
7.- Passarel·la sobre la Ronda Nord.
Es considera imprescindible el manteniment de la passarel·la sobre la Ronda Nord
prevista en el projecte inicial al costat llevant de la rotonda del carrer Girona –
Carretera de Ribes.
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Segon.- NOTIFICAR aquest acord al DEPARTAMENT DE POLÍTICA TERRITORIAL I
OBRES PÚBLIQUES de la GENERALITAT DE CATALUNYA.

El senyor SECRETARI dóna lectura de la part dispositiva del següent acord, adoptat
per la Junta de Govern Local en la sessió de 7 de juliol de 2005:
PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA SOL.LICITUD DE SUBVENCIÓ AL
MINISTERI DE CULTURA PEL FINANÇAMENT DE LES OBRES
CONTEMPLADES EN EL PROJECTE "REHABILITACIÓ DE LES FAÇANES
INTERIORS DE L'AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS"
VISTA L’ORDRE CUL/596/2005, de 28 de febrer, per la qual es disposa la publicació
de l’Acord de la Comissió Interministerial per a la coordinació de l’ú per cent cultural,
pel qual s’adopten els criteris de coordinació de la gestió de l’ú per cent cultural,
publicada en el Butlletí Oficial de l’Estat número 9060 de 15 de març de 2005.
ATÈS QUE l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès té la previsió d’executar les
obres necessàries per a la rehabilitació de les façanes interiors de l’edifici de
l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès.
VIST que el projecte esmentat compleix amb la finalitat que la Llei 16/1985 del
Patrimoni Històric estableix per a l’ú per cent cultural.
ATÈS que l’edifici consistorial és un edifici modernista segons projecte original de
l’arquitecte Albert Juan i Torner, construït l’any 1.912 per ús d’Ajuntament i Escoles
Municipals, de titularitat pública, i que està inclòs dins del Pla Especial de Protecció del
Patrimoni Arquitectònic de les Franqueses del Vallès, aprovat definitivament per la
Comissió d’Urbanisme de Barcelona en data 26 de gener de 2000.
AQUESTA Àrea de Cultura i Ensenyament proposa a la Junta de Govern Local, de
conformitat amb el que disposa el Decret de l’Alcaldia núm. 1091/2003, de 4 de juliol,
l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- SOL.LICITAR al MINISTERI DE CULTURA de l’ADMINISTRACIÓ
GENERAL DE L’ESTAT, a través de la Delegació del Govern a Catalunya, en el marc
de l’ORDRE CUL/596/2005, de 28 de febrer, per la qual es disposa la publicació de
l’acord de la Comissió Interministerial per a la coordinació de l’ú per cent cultural, pel
qual s’adopten els criteris de coordinació de la gestió de l’ú per cent cultural,
publicada en el Boletín Oficial del Estado número 9060 de 15 de març de 2005, una
subvenció per import de 220.253,66 euros, destinada a finançar l’execució de les obres
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contemplades en el projecte “Rehabilitació de les façanes interiors de l’Ajuntament de
les Franqueses del Vallès”.
Segon.- FACULTAR tan àmpliament com sigui possible l’Alcalde per tal de formalitzar
tots els documents que siguin necessaris per tal de fer efectius els presents acords.
Tercer.- TRAMETRE, una certificació d’aquests acords, juntament amb la resta de
documentació necessària, a la DELEGACIÓ DEL GOVERN A CATALUNYA.
La PRESIDÈNCIA obre el torn d’intervencions.
Pren la paraula el regidor del grup municipal PSC-PM, senyor ESTEVE RIBALTA i
manifesta: tot i que donem suport a tots els acords de la Junta de Govern, volia fer un
comentari respecte alguns dels temes, per si ens podien facilitar més informació. El
tema del pavelló, ja hem dit que hi estem d’acord, però volia saber si hi ha hagut més
contactes amb Granollers, si hi ha alguna possibilitat d’aquest contracte. Respecte el
tema de l’espai agrari, referent a la Diputació, suposo que prové dels acords i treballs
realitzats dins l’àmbit del Consell de la Pagesia, si té relació amb això, si en aquesta
demanda s’inclou l’informe dels tècnics que han fet al Consell de la Pagesia. Després,
respecte la connexió d’aigua de Cànoves, no és el mateix però sí que voldríem saber què
passa amb la depuradora, com està la depuradora ecològica que va fer la Universitat de
Barcelona amb canyes, no acaba de funcionar, no? Jo tenia entès que remuntava
l’aigua...
El Senyor ALCALDE diu: ...
El regidor senyor RIBALTA continua dient: és el que preguntava. Aquesta depura les
aigües fecals. Respecte la Ronda Nord, hi estem d’acord amb el que es demana, però a
l’igual que ens demanen canvis i propostes, ens agradaria que es mostressin satisfets
amb el fet de que, finalment, el projecte s’hagi soterrat.
Tot seguit, el regidor de l’ÀREA D’ESPORTS, senyor JOSEP MARIA DIA manifesta:
referent al pavelló, avui el que es tracta és de la presentació d’al·legacions perquè al
PIEC... Ah, a més a més? En principi, no hem tingut més converses que les últimes que
vam tenir, el tema està igual. Tenim el contracte que tenim i continuem igual.
Acte seguit, el regidor de l’ÀREA DE DINAMITZACIÓ ECONÒMICA, senyor
FERRAN JIMÉNEZ respon: a la pregunta de si és dintre de les actuacions o els
seguiments que fem des del Consell de la Pagesia, dir que sí, és un complement de totes
les accions que estem fent.
No es produeix cap més intervenció en aquest apartat.
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3.- RATIFICAR ACORDS JUNTA DE GOVERN LOCAL.- El senyor SECRETARI
dóna lectura de la part dispositiva del següent acord, adoptat per la Junta de Govern
Local en la sessió de 22 de juny de 2005:
PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA SOL.LICITUD DE SUBVENCIÓ AL
DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
PEL FINANÇAMENT DE LES OBRES DE LA NOVA LLAR D'INFANTS AL
CARRER MARTÍ I POL.
VISTA L’ORDRE EDC/236/2005, de 26 de maig, per la qual s’obre convocatòria
pública per a la concessió de subvencions per a la creació i consolidació de places per a
infants de zero a tres anys en llars d’infants de titularitat municipal, publicada en el
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 4394 de 30 de maig de 2005.
ATÈS QUE l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès té la previsió d’executar les
obres necessàries per a la reforma de la planta baixa de l’edifici d’habitatges a construir
al carrer Miquel Martí i Pol, per adequar-lo a llar d’infants amb les següents superfícies
útils:
PROGRAMA
Aula 0/1 anys
Aula 1/2 anys
Aula 1/2 anys
Aula 2/3 anys
Aula 2/3 anys
Aula 2/3 anys
Psicomotricitat
Magatzem psicomotricitat
Secretaria
Direcció
Sala professors
WC
Neteja
Rebost
Cotxets
Instal·lacions
Cuina
Vestíbul
Menjador
Pas i racons de joc
TOTAL

SUPERFÍCIE
ÚTIL
70,00 m2
70,00 m2
70,00 m2
70,00 m2
70,00 m2
70,00 m2
48,00 m2
7,00 m2
12,80 m2
9,47 m2
14,62 m2
4,00 m2
2,27 m2
4,15 m2
3,84 m2
3,79 m2
15,52 m2
15,87 m2
45,63 m2
159,33 m2
766,29 m2
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VIST el conveni subscrit en data 30 de novembre de 2004 entre el Departament de Medi
Ambient i Habitatge i l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès per a la construcció
d’Habitatges amb protecció oficial al Pla Parcial del sector J, aprovat pel Ple de
l’Ajuntament en sessió celebrada el dia 16 de desembre de 2004, el qual preveu:
-

-

-

Que l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès cedirà a l’Institut català del
Sòl la finca propietat de l’Ajuntament, de 4.553,72 metres quadrats, situada
al carrer Martí i Pol, inscrita en el Registre de la Propietat de Canovelles,
tom 2600, llibre 241 de les Franqueses del Vallès, foli 116, finca n. 12387,
inscripció 1a.
Que la Direcció General d’Habitatge, a través de l’Institut Català del Sòl,
durà a terme, en l’esmentada finca, una promoció d’uns 48 habitatges,
aparcaments i locals, que seran qualificats com a habitatges amb protecció
oficial en règim de lloguer rotatori per a joves i assistits per a gent gran.
Que el local en planta semi soterrani que resultarà d’aquesta promoció es
destinarà a equipament públic, llar d’infants; l’Institut Català del Sòl el
vendrà a l’Ajuntament per la quantitat de 118.000 euros.

ATÈS que la construcció de la nova llar d’infants suposarà la creació de 94 places , de
conformitat amb el següent detall:
TRAM D’EDAT
De 0/1 anys
De 1/2 anys
De 2/3 anys
TOTAL

UNITATS
8 places
26 places
60 places
94 places

AQUESTA Àrea de Cultura i Ensenyament proposa a la Junta de Govern Local, de
conformitat amb el que disposa el Decret de l’Alcaldia núm. 1091/2003, de 4 de juliol,
l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- CONCÓRRER a la convocatòria pública per a la concessió de subvencions
per a la creació i consolidació de places per a infants de zero a tres anys en llars
d’infants de titularitat municipal de conformitat amb L’ORDRE EDC/236/2005, de 26
de maig, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 4394 de
30 de maig de 2005.
Segon.- SOL·LICITAR al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, en
el marc de l’esmentada convocatòria i mitjançant model normalitzat de sol·licitud
degudament complimentat, la següent subvenció:
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Títol de l’actuació
Construcció de la nova Llar d’Infants municipal situada al c/ Martí i Pol
Adquisició del local a l’Institut català del Sòl
TOTAL

Import ajut
387.892.- €
118.000.-€
505.892.-€

Tercer.- MANIFESTAR el compromís de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès
d’executar les obres si es concedeix la subvenció del Departament d’Educació.
Quart.- FACULTAR tan àmpliament com sigui possible l’Alcalde per tal de formalitzar
tots els documents que siguin necessaris per tal de fer efectius els presents acords.
Cinquè.- TRAMETRE, una certificació d’aquests acords, juntament amb la resta de
documentació necessària, al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.
Sisè.- DONAR COMPTE del present acord en la propera sessió del Ple de
l’Ajuntament, per a la seva ratificació.
El Senyor ALCALDE pregunta als senyors regidors si desitgen realitzar alguna
intervenció al respecte.
Pren la paraula el regidor del grup municipal PSC-PM, senyor ESTEVE RIBALTA qui
manifesta: votarem a favor. El tema de les places escolars a tots els nivells, el tema de
les del nivell infantil ja ha sortit reiteradament al Ple, nosaltres proposàvem perquè no
es repeteixi la situació que hem vist, pensem que de cara al proper curs es podria fer,
com fan altres municipis veïns, fan una mesa de col·locació, és a dir, mirar la
possibilitat d’espais que tenim i algunes possibilitats de contractació per intentar cobrir
la demanda que tenim des del propi municipi. És una proposta. En tot cas, ja la
formularem d’una manera més clara al Ple.
Tot seguit, pren la paraula la regidora del grup municipal ERC, senyora TERESA
BUIGUES i exposa: en els acords de la Junta de Govern, es diu i s’acaba de dir que les
obres de la llar d’infants s’executaran si s’aconsegueix la subvenció del Departament
d’Educació. Em pregunto: si no s’aconsegueix, què passarà? Recordem que és un servei
molt anunciat per part de l’equip de govern.
El Senyor ALCALDE manifesta: no pateixi.
La regidora senyora BUIGUES continua dient: doncs, em feia patir.
El Senyor ALCALDE manifesta: hi hauran més places per cobrir que ...
Acte seguit, pren la paraula el regidor del grup EV, senyor FERRAN GONTÁN i
manifesta: aprofitant això, jo no sé si valdria la pena perquè no torni a passar el que ha
passat aquest any, que cinquanta-quatre famílies s’han quedat sense plaça d’escola
bressol, demanar una quarta. Ja que no vol apostar per buscar alternatives, com, per
exemple, el poble veí de Canovelles n’ha trobat, potser demanar a la Generalitat una
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quarta escola bressol i, així, cobrirem les mancances que tindrem d’aquí a poc temps
amb el creixement que estem tenint.
Pren la paraula el regidor de l’ÀREA DE CULTURA I EDUCACIÓ, senyor
FRANCESC COLOMÉ i exposa: aquest equip de govern i així ho he manifestat a certs
pares, sobretot un parell de parell de pares, que m’han vingut a veure, efectivament, la
demanda ha estat superior a l’oferta, però el que sí que hem de recordar, i recordem-ho,
és que fa dos anys no hi havia cap escola bressol municipal ni cap plaça pública. Això
ho hem de recordar i no perdre-ho de vista. Ara, hi ha cent dues que doblades, en matí i
tarda, recullen a cent vint-i-cinc nens. Per l’altre costat, no és una competència
obligatòria de l’Ajuntament, és una competència de la Generalitat de Catalunya. Això
ho heu de tenir clar. La Generalitat de Catalunya ha dit que crearia trenta mil places,
nosaltres ens afegim i els hi facilitem les coses: els hi posem el terreny, ells construiran
l’estructura i, a més, l’Ajuntament farà els interiors. En aquesta escola bressol que
mirarem, per superfície, que encara que aquí en surtin sis línies, mirarem de que en
siguin vuit, doblarem l’oferta actual. És a dir, en tenim cent dues, passarem a cent
quinze. Ja que heu tret l’argument de que cada ajuntament fa el que creu, el que no
farem és llocs on guardar la canalla, farem escoles bressol de qualitat, però no llocs on
guardar la canalla. Ara, en aquests moments, no tenim espais adients per fer una escola
bressol de qualitat. Si altres ajuntaments del voltant, com dieu vosaltres, habiliten
llocs... escolta, ells sabran els que fan. Però llocs per guardar la canalla, aquest equip de
govern no ho farà.
El regidor senyor GONTÁN manifesta: és una opció lícita de l’equip de govern que triï
no fer més espais perquè no considera que siguin adients, és una opció. Dels
aparcaments de nens en podrem debatre llargament perquè, en aquests moments, moltes
escoles bressol i no serien una excepció les del municipi, no són aparcaments, casals
d’estiu o coses d’aquest estil. Però això de l’aparcament no és una qüestió de ser una
escola bressol o una altra, que estigui en un local o en un altre, sinó una concepció
mental de la societat on estan. Però el que se’ls hi demana, ja que han creat cent dues
places fins a vint-i-cinc nens en dos torns, és previsió, res més. Ja els felicito jo,
públicament, que consti en acta, felicito a l’equip de govern de les últimes dues
legislatures perquè ha aconseguit dues escoles bressol. D’això, ningú els hi treu el mèrit,
ningú, al contrari, és una cosa de la que s’han de sentir orgullosos, ja ho sé. Però
tinguem previsió perquè no passi això d’aquest any.
El regidor senyor COLOMÉ diu: breument, la previsió no l’hem de tenir nosaltres. T’he
dit que la competència no és municipal, no m’enteneu. No es competència municipal.
Tenim cent dues places i, tot i així, demanem a la Generalitat cent quinze places més, en
una cosa que no és servei obligatori i que no és competència municipal. No em demani
previsió en això.
Finalitzades les intervencions, el Senyor ALCALDE dóna pas a la votació.
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SOTMESA a votació la ratificació de l’acord, és aprovat per unanimitat dels setze
membres assistents, sobre els disset que de dret i de fet componen la Corporació, i per
tant, amb el quòrum legal.

4.- MOCIÓ RELATIVA A L’ESTAT DE MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE
L’ESTACIÓ DE RENFE.- El senyor SECRETARI llegeix la part dispositiva de la
següent MOCIÓ:
ATÈS que l’any 2002 es va posar en funcionament una nova estació ferroviària al
municipi, l’anomenada “Les Franqueses.Granollers Nord”, situada al nucli urbà de
Bellavista, considerada una de les obres d’infrastructura més importants que s’han dut a
terme i que ha donat servei a un gran nombre de persones usuàries.
ATÈS que el constant creixement i desenvolupament demogràfic, urbanístic, comercial
i industrial del municipi fa imprescindible comptar amb aquest servei ferroviari
considerat de primer ordre.
ATÈS que el darrer any s’hi ha comptabilitzat un major increment de viatgers respecte
a la resta d’estacions ferroviàries situades arreu de la comarca del Vallès Oriental.
ATÈS que un equipament d’aquestes característiques ha d’oferir als seus usuaris
condicions òptimes de seguretat i servei.
ES PROPOSA al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- SOL·LICITAR a RENFE que adopti les mesures pertinents per tal de
garantir que les instal·lacions de l’estació de les Franqueses .Granollers Nord,
ofereixin a les persones usuàries les millors condicions de seguretat i servei.
Segon.- TRAMETRE aquests acords a :
-

El president de la Generalitat de Catalunya
El director general de Transports
El president de RENFE
El director-gerent de Rodalies de RENFE

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: felicitem i ens felicitem per aquesta proposta perquè és un tema que,
reiteradament, des del nostre partit hem seguit i considerem que està bé que es recullin
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aquestes propostes. Sobre això, ens preocupa el tema dels tiquets perquè es va publicitar
que es venien al CAP però allà, les vegades que hi hem pogut anar, no els venen i
continua sent un aparcament molt infrautilitzat. Ve la gent de fora que agafa les places
de la gent que hi viu a la zona, la gent que hi viu té molts problemes d’aparcament, la
gent que viu al carrer de l’estació i carrers colindants... Ja ho sabem, però penso que en
aquesta proposta... en aquest cas, RENFE, de fet, també ocasiona aquests problemes
d’aparcament al voltant. Reconec que heu buscat fórmules, que heu treballat el tema,
que s’han ofert aquestes possibilitats, però el problema el continuem tenint igual:
l’aparcament està infrautilitzat i això provoca que estigui deixat. Hi ha hagut propostes
per la vostra part, però el problema continua sent el mateix.
Acte seguit, pren la paraula el regidor del grup municipal ERC, senyor JOSEP
MARTÍNEZ i manifesta: jo volia presentar una esmena a la moció, demanant que
s’incorporés el mateix per a l’estació de RENFE de Corró d’Avall.
Tot seguit, pren la paraula el regidor del grup municipal GIPF, senyor JOSÉ JOAQUIN
GRAU i exposa: evidentment, nosaltres votarem a favor perquè estem d’acord en què
s’hagin de millorar totes les condicions que hi ha en aquest moment a l’estació de
RENFE de Bellavista, però a l’expedient no hi són, almenys jo no ho he vist, quines són
les propostes que l’Ajuntament fa a RENFE, d’allò que pensa l’Ajuntament que s’ha de
millorar perquè RENFE ho tingui en compte a l’hora de fer aquestes millores.
A continuació, pren la paraula el regidor del grup municipal EV, senyor FERRAN
GONTÁN i diu: la mateixa esmena que presentava el Josep, que és incloure l’estació
de Corró d’Avall.
El Senyor ALCALDE manifesta: en principi, no tenim cap problema en incloure això.
Es pot posar l’estació Bellavista Nord i l’estació de Corró d’Avall. Respecte el tema del
contingut, senyor Grau, és molt genèric, bàsicament és per reclamar l’atenció dels
responsables de les instal·lacions, en aquest cas, perquè millorin i mantinguin
adequadament les instal·lacions. Aquí el que no li fem és el llistat de dir s’ha d’arreglar
l’escala, netejar el pàrquing, etc., és una declaració de principis, és una moció. Ara, si
ens ho pregunten, els hi direm el que està malament, els hi portarem a veure. És una
reivindicació més genèrica que no pas concreta. I respecte el tema del pàrquing,
nosaltres estem en un atzucat, fem propostes i arribem fins a punts; però és un tema que
no té una fàcil solució, perquè el pàrquing està pensat per als usuaris de RENFE que,
avui per avui, encara no han trobat el nivell d’utilització com l’utilitzen, per exemple, a
Granollers que està sempre a tope. Al donar pas a altres utilitzacions, fora del propi
RENFE, que per a això destinat, es fa una mica complicat. Per exemple, el que deia del
CAP, nosaltres ho hem muntat de tal manera perquè hi haguessin més usuaris. Què
passa amb el CAP? Doncs, que al CAP no han trobat a bé col·laborar en aquest tema i,
per això, no es dispensen al CAP, no hi ha cap inconvenient en què es tinguin al CAP
sinó perquè ells han declinat aquesta opció. Els que surten perjudicats són els usuaris,
però l’Ajuntament està fent esforços per millorar-ho. Ara, clar, quan els responsables
del CAP es neguen a col·laborar en aquest tema per facilitar als usuaris aquest servei, no
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podem fer-hi més. Arriben problemes que afecten als usuaris, l’Administració intenta
resoldre problemes i no és possible. Moltes vegades, no és tant fàcil.

El regidor senyor RIBALTA replica: som conscients de que el tema és així. Dèiem això
de que repercutia als veïns, em ve al cap una proposta que hem comentat alguna vegada,
és veritat que l’aparcament de Granollers està ben utilitzat i potser, no ho sé, suposo que
s’hauria d’estudiar el tema, però hi ha un cert mimetisme de que com l’aparcament està
buit, no sé si hi hauria la possibilitat de fer algun bonus per als veïns més afectats,
perquè s’omplís el pàrquing en una part. Això potser, no ho sé, es veuria més activitat.
Com que ha estat tant de temps que no es podia utilitzar... Per això, potser amb aquesta
proposta, ja que està tant poc utilitzat, es podria demanar a RENFE .
Intervé el Senyor ALCALDE dient: hem fet l’esforç i hem aconseguit que ho obrin a
gent no usuaris de RENFE, que no està pensat per a això. Ara, t’he de tenir en compte
dues coses: primer, hi ha dos móns, és a dir, que la gent entengui que per utilitzar aquell
pàrquing, ha de pagar alguna cosa, encara que sigui simbòlic, que això és el que
realment costa, és a dir, la gent vol utilitzar el pàrquing però sense pagar, és un euro al
dia, és un tema simbòlic, i després RENFE no veu a bé obrir allò perquè sinó no podria
controlar-ho i, a part, no li donaria cap servei. És un problema complex.
El regidor senyor RIBALTA exposa: la gent pensa que com que ja paguen el tren... Jo
penso que amb aquesta fórmula que proposem potser es veuria una major utilització,
potser només s’ocuparien trenta places, per dir alguna cosa, però potser es crearia una
tendència més alta a la utilització... Hi ha demandes de veïns perquè troben col·lapsada
la seva zona d’aparcament habitual i han d’anar a aparcar més lluny. Si jo sóc veí i haig
de pagar perquè el que va en tren no paga... Però, ja està, ja en parlarem.
Finalitzades les intervencions, el Senyor ALCALDE dóna pas a la votació de la
proposta modificada en l’apartat primer de l’acord, que quedarà redactat de la
següent manera:
“Primer.- SOL·LICITAR a RENFE que adopti les mesures pertinents per tal de
garantir que les instal·lacions de les estacions de les Franqueses.Granollers Nord i les
Franqueses del Vallès, ofereixin a les persones usuàries les millors condicions de
seguretat i servei”
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per unanimitat dels setze membres
assistents, sobre els disset que de dret i de fet componen la Corporació, i per tant, amb
el quòrum legal.

5.- MOCIÓ RELATIVA A L’ESTAT DEL PAVIMENT DE LA CARRETERA DE
CÀNOVES. BV-5151.- El senyor SECRETARI dóna lectura de la part dispositiva de la
següent MOCIÓ:
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ATÈS que la carretera de les Franqueses a Cànoves BV-5151, transcorre pels pobles de
Corró d’Avall, Marata i Corró d’Amunt d’aquest terme municipal, essent, per tant, una
via important dins la seva estructura de comunicacions.
ATÈS que en l’actualitat el paviment de l’esmentada carretera en els trams urbans de
Corró d’Avall, Marata i Corró d’Amunt, està molt deteriorat i amb el ferm en mal
estat, representant un perill per a les persones usuàries.
ATÈS que es fa necessària la seva reparació per evitar incidents i molèsties.
ATÈS que la carretera BV-5151 és competència de la Diputació de Barcelona per la
qual cosa és l’organisme encarregat de l’execució dels treballs de manteniment.
EN CONSEQÜÈNCIA, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- SOL·LICITAR a la DIPUTACIÓ DE BARCELONA, procedeixi amb urgència a
realitzar la reparació del paviment de la carretera de Cànoves BV-5151, al seu pas pels
nuclis urbans de Corró d’Avall, Marata i Corró d’Amunt d’aquest terme municipal.
Segon. - TRAMETRE aquests acords a:
-

El president de la Diputació de Barcelona
El president de l’Àrea d’urbanisme i vies locals.
Els grups polítics de la Diputació de Barcelona.

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
exposa: és un tema reiteratiu, estem d’acord en què potser la Diputació no té la cura que
hauria de tenir. Insistir, una mica, en el tema tant repetit de la grava perquè la manera
d’arreglar-la és apretar grava i em sembla que tots som conscients de la problemàtica.
Però, d’altra banda, el tema dels ressalts i tot això, encara no entenem com es poden fer
actuacions en aquesta carretera per part de l’Ajuntament a Corró d’Avall, a zona urbana
però també a zones que surten de la zona urbana, les voreres i així, i, en canvi, hi ha
hagut tants inconvenients per fer actuacions com aquests mateixos ressalts a Corró
d’Amunt perquè la carretera no és de titularitat municipal. És una pregunta que li faig
perquè m’ho expliqui.
Tot seguit, pren la paraula el regidor del grup municipal ERC, senyor JOSEP
MARTÍNEZ i manifesta: com a President del Consell del Poble de Corró d’Amunt,
agrair que es faci aquest tràmit perquè des de Corró d’Amunt, els veïns han manifestat
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contínuament les queixes per l’estat de l’asfalt de la carretera i, per tant, anem plegats
per tirar-ho endavant. Després, volia presentar una esmena a la moció, volia que en el
segon “atès” es substituís “en els trams urbans” per “en el seu pas pels pobles” i en el
primer acord, es substituís “al seu pas pels nuclis urbans” per “en el seu pas pels
pobles”.
El Senyor ALCALDE manifesta: a veure, Esteve, no he entès ben bé la pregunta. Però
tot el tema d’actuacions en carreteres d’atris, tot es tramita via projectes i autoritzacions.
Qualsevol actuació que es vulgui fer, d’urbanització o del que sigui, es pot fer, però
sempre via projecte o autorització.
El regidor senyor RIBALTA diu: entenc que hi ha hagut l’autorització de la Diputació
per fer ressalts i voreres més enllà del nucli urbà de Corró d’Avall, però no hi ha hagut
aquesta autorització... Ja sé que hi ha el projecte, però com que ha trigat tant el tema de
ressalts, la pregunta que faig és si no s’havien autoritzat aquests ressalts de Corró
d’Amunt anteriorment.
El Senyor ALCALDE manifesta: és un tema feixuc perquè si no t’autoritzen, no es pot
fer.
Finalitzades les intervencions, el Senyor ALCALDE dóna pas a la votació.
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per unanimitat dels setze membres
assistents, sobre els disset que de dret i de fet componen la Corporació, i per tant, amb
el quòrum legal.

6.- MOCIÓ RELATIVA AL FINANÇAMENT DE LA RESIDÈNCIA PER A LA
GENT GRAN, EN VIRTUD DEL CONVENI SUBSCRIT ENTRE LA FUNDACIÓ,
LA GENERALITAT I L’AJUNTAMENT.- El senyor SECRETARI llegeix la part
dispositiva de la següent MOCIÓ:
ATÈS que el 24 d’octubre de 2002, l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, el
Departament de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya i la Fundació Privada de
les Franqueses del Vallès per a la Gent Gran, varen subscriure un conveni de
col·laboració per a la construcció d’un centre residencial per a gent gran.
ATÈS que el pacte segon de l’esmentat conveni estableix que el centre residencial
disposarà de 58 places de residència assistida, 35 de les quals estaran a disposició del
Departament de Benestar Social per atendre les necessitats assistencials que consideri
adients.
ATÈS que el pacte tercer estableix que l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès i la
Fundació Privada de les Franqueses del Vallès finançaran cadascú 1/3 del cost de la
construcció del centre residencial, i del 1/3 restant, el Departament de Benestar social
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subvencionarà el 50% i l’altre 50% s’instrumentarà mitjançant un crèdit arran del
conveni entre la Generalitat i la Federació catalana de caixes d’estalvi.
ATÈS que a hores d’ara el Departament de Benestar Social de la Generalitat de
Catalunya ha fet efectiva la quantitat de 300.000 Euros, que equival al 50% de la
quantitat acordada segons conveni.
EN CONSEQÜÈNCIA, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- SOL·LICITAR al DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA, faci efectiu el pagament de 300.000 Euros, per tal
de sufragar les despeses de construcció de la Residència per a la gent gran de les
Franqueses del Vallès i que equival al 50% restant de la quantitat estipulada en el
conveni subscrit el 24 d’octubre de 2002.
Segon. - TRAMETRE aquest acords a:
-

El president de la Generalitat de Catalunya
El conseller Primer
La consellera de Benestar i Família
El president del Parlament de Catalunya
El grups polítics del Parlament de Catalunya.

La PRESIDÈNCIA obre el torn d’intervencions.
Pren la paraula el regidor del grup municipal ERC, senyor JOSEP MARTÍNEZ i
manifesta: en primer lloc, dir-vos que en el tercer “atès” diu “...que el pacte tercer
estableix que l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès...”
, no és el pacte tercer, és el
pacte quart. Després, sol·liciten al Departament de Benestar Social, actualment és el
Departament de Benestar Social i Família, perquè en quedi constància. Després, voldria
fer un comentari, pel que s’entén, el Departament de Benestar Social i Família de la
Generalitat de Catalunya ja ha fet l’aportació del 100% del que havia d’aportar, el que
ara manca és l’aportació de la Federació Catalana de Caixes d’Estalvi, per tant, entenc,
que s’ha d’esmenar la moció i sol·licitar al Departament de Benestar Social i Família de
la Generalitat de Catalunya que iniciï els tràmits per reclamar a la Federació Catalana de
Caixes d’Estalvi que atorgui el crèdit de 300.000 € a l’Ajuntament de les Franqueses.
Tot seguit, pren la paraula el regidor del grup municipal PSC-PM, senyor ESTEVE
RIBALTA i exposa: evidentment, donarem suport al Josep. Sobre el tema de la
residència, hi ha diversos temes que ens preocupen, però, de fet, ens centrarem en
aquest tema i en properes mocions ja parlarem dels altres temes.
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El Senyor ALCALDE manifesta: no és això el que es diu ni el que s’entén, això és una
interpretació interessada del conveni. A partir d’aquí, sàpiga que l’acord que hi ha al
conveni, i el que es va fer aquell dia, és el del finançament a terços de la residència, és
el que posa al conveni, i s’aportaven els terços en virtut de la Fundació, l’Ajuntament i
la Generalitat de Catalunya. El que passa és que en el procés d’execució i de
finançament, a vegades, cadascú fa la interpretació interessada que convé. En aquests
moments, la realitat és aquesta: la Generalitat ha fet el pagament de la meitat del terç
que li correspon i l’altra el vol fer amb una aportació d’un crèdit de la Federació de
Caixes de Catalunya. I aquesta és una de les coses que la Fundació creu que no és així i,
per tant, en comptes de ser un terç, acaba sent la meitat del terç el que finança la
Generalitat i l’altra meitat ho fa amb un crèdit que, al final, ha de retornar la Fundació.
Aquest és el quid de la qüestió, no és un altre. A partir d’aquí, la interpretació, tant de la
Fundació com de l’Ajuntament, és que cadascun dels participants aportava un terç i
finançava un terç, no una altra cosa.
El regidor senyor MARTÍNEZ replica: vostè m’ha reconegut que el Departament de
Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya ha fet una aportació de 300.000 €.
D’acord. El conveni diu que el Departament, conjuntament amb la Federació de Caixes
d’Estalvi de Catalunya, ha de pagar el terç que els hi pertoca. El Departament ha pagat
300.000 €, per tant, el que no es pot dir és que el Departament només ha pagat el 50%
del que havia de pagar. El Departament ha pagat el 100%, el que manca ara és el crèdit
de 300.000 € de la Federació Catalana de Caixes d’Estalvi. Per tant, això és el que s’ha
de sol·licitar.
El Senyor ALCALDE contrareplica: si vol, li explico. No tinc ganes de defensar ni als
uns ni als altres, en tot cas, jo defenso a l’Ajuntament de les Franqueses i el finançament
d’un equipament que s’ha fet al municipi. Jo no defensaré mai ni a un partit ni a una
institució, defenso casa meva i les finances de l’equipament de les Franqueses. El
conveni diu que la residència es finança a terços, i això significa a tres parts: la
Fundació, Ajuntament i Generalitat de Catalunya, que és la que realment formula. La
Generalitat diu que ho aportarà de doble manera: en diners i en espècies, i en espècies
vol dir amb un crèdit de caixes. Però després s’ha fet una interpretació interessada, que
és que el crèdit de caixes no el finança la Generalitat sinó que vol que la Fundació el
retorni. Per tant, en comptes de finançar un terç, finança la meitat d’un terç. És a dir, no
és correcta la seva explicació. Ni la Fundació ni l’Ajuntament estan d’acord en què la
Generalitat només aporti el 50% del terç que havia dit que aportaria en el capítol 1 del
finançament. A partir d’aquí, el que avui es porta en aquesta moció del Ple és demanar a
la Generalitat que aporti el terç que realment diu el capítol 1 del finançament, perquè
sinó la Fundació tindrà un greu problema de finançament a llarg termini d’aquest
magnífic equipament. La interpretació que pugui fer la Generalitat, el que pugui fer
interessadament, el que correspongui, no és la interpretació de la Fundació ni de
l’Ajuntament. Una altra cosa és que vostè, com a representant, li interessi defensar...
Escolti, jo estic aquí per defensar l’Ajuntament i els equipaments del municipi. El
problema que hi ha és un finançament i el pagament d’aquest finançament.

Ple 28 07 05 – pàg. 22

Tot seguit, pren la paraula el regidor del grup municipal GIPF, senyor JOSÉ JOAQUIN
GRAU i manifesta: sembla que ara s’ha complicat una mica. En el seu moment, ja
vàrem visitar les instal·lacions d’aquest centre i molt bé. Jo estic d’acord en que, per una
banda, es demani aquesta subvenció o, per altra banda, l’obligació que hi ha en el
conveni. Jo no sé realment què és. En qualsevol cas, em sembla bé. Suposo que quan
l’Ajuntament signa un conveni amb qualsevol entitat, empresa privada o amb qui sigui,
és un tema prou important perquè quedi molt clar dintre del que són les clàusules
d’aquest conveni. El que no entenc és com pot donar lloc a aquesta ambigüitat a l’hora
de la interpretació en un tema tant important com és el finançament o la manera de
finançar una infrastructura. No sé si és perquè en el seu moment aquest conveni es va
fer amb qui manava a la Generalitat en el seu moment, Convergència i Unió, i ara
manen uns altres o el que sigui. Però, en qualsevol cas, en el seu moment, sobretot
tenint en compte que el govern de l’Ajuntament era de Convergència, el govern de la
Generalitat en aquell moment era de Convergència, que s’haguessin ocupat ambdues
parts de deixar molt clar com s’havia de finançar aquest tema. El que no entenc és
aquesta ambigüitat en un tema tant primordial, dintre del que és un conveni, perquè a
vegades pot quedar un altre punt penjat, però penso que aquest no podria quedar penjat
de cap manera.
El regidor senyor RIBALTA manifesta: la nostra intenció inicial, abans d’aquesta
intervenció i de tenir coneixement d’això, era votar a favor d’aquest punt. Confiem en la
bona fe de les dues interpretacions que s’han mostrat aquí del conveni i com que això
depèn d’una clàusula i d’una interpretació, tampoc ens volem manifestar en contra
d’una cosa que sigui un benefici per al municipi i per a la Fundació. Això ho tenim molt
clar. I des d’aquest punt de vista, ens abstindrem a l’espera d’analitzar més
detalladament aquestes clàusules per part dels nostres tècnics. És a dir, d’una banda, no
volem incórrer en una cosa que algú pot interpretar que no és legal i, d’altra banda,
tampoc volem causar cap perjudici a la Fundació, sinó tot el contrari, volem assegurar el
futur de la Fundació. Per tant, ens abstindrem.
Tot seguit, pren la paraula el regidor del grup municipal EV, senyor FERRAN
GONTÁN i exposa: tenint en compte que és un problema d’interpretació, nosaltres ho
interpretem al contrari que el govern i ni pertanyem ni pertanyíem a l’equip de govern
que hi havia abans a la Generalitat, jo aquesta moció la retiraria i faria una anàlisi
jurídic de quina és la interpretació correcta perquè sinó podem fer el ridícul. Per tant,
crec que seria prou sensat retirar aquesta moció i analitzar jurídicament el conveni per
veure quina de les dues interpretacions és la correcta. Per nosaltres, després d’haver
analitzat el conveni, creiem que la interpretació correcta és que la Generalitat ja ha
pagat i el finançament d’això ho ha de fer la Fundació.
El regidor senyor GRAU diu: nosaltres, tot i així, votarem a favor d’aquesta proposta,
però vull matisar-la una mica. En aquest moment, la infrastructura està feta, aquest és
un fet evident. Pensem que aquest projecte s’ha de tirar endavant, no ens podem fer
enrera i, per tant, hem de recolzar tota aquesta actuació, encara que si volem
culpabilitzant d’aquesta errada dintre del que és l’enunciat del conveni a l’actual govern
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de Convergència i Unió de les Franqueses. Com que l’altre ja no hi és, és l’únic que ens
queda i això sí que volem deixar molt clar perquè és un tema molt primordial perquè
quedi molt enlaire quan arribi el moment en què qui ha de pagar pugui acollir-se a un
buit legal o a un no sé què per dir que no paga.
Tot seguit, el regidor senyor MARTÍNEZ manifesta: que quedi clar que des del grup
municipal d’Esquerra de les Franqueses estem perquè aquests tres-cents mil euros
arribin. L’únic que els hi diem és que aquests tres-cents mil euros no han de venir del
Departament de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya perquè el Departament
ja els ha efectuat, el que s’ha de demanar al Departament és que s’insti a la Federació
Catalana de Caixes d’Estalvi que atorgui el crèdit de tres-cents mil euros.
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, cinc abstencions dels regidors dels grups municipals
PSC-PM, ERC i EV, i per tant, amb el quòrum legal.

7.- ASSENYALAR NOM A DIFERENTS VIALS DEL MUNICIPI.- El senyor
SECRETARI dóna lectura de la part dispositiva de la següent proposta de
l’ALCALDIA:
ATESA la necessitat d’identificar i dotar de nom als carrers, places o passatges públics
situats a diferents indrets del municipi, per facilitar la seva ubicació.
ATÈS que els vials del municipi, que es descriuen a continuació, no tenen nom assignat:
- Passatge al què s’hi accedeix des del carrer de Miquel Martí i Pol que limita al
Sud amb el Sector J
- Carrer d’accés al nucli de Bellavista, situat entre l’avinguda Girona i el
carrer Aragó.
Sector J
-

Passatge situat entre el carrer Llevant i la plaça de can Gallina

-

Passatge situat entre el carrer de Miquel Martí i Pol i la carretera de
Cànoves.

-

Plaça situada entre el Passatge can Gallina i camí Antic de la Serra

Sector W
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-

Plaça situada entre els carrers del Molí i carretera de Barcelona a Ribes,
(a l’Oest de l’Ajuntament )

-

Passeig situat entre els carrer Verge de la Mercè, carrer Puiggraciós,
carrer Sant Isidre i carretera de Barcelona a Ribes.

AQUESTA ALCALDIA, proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents,
ACORDS:
Primer.- ASSENYALAR nom als següents passatges, places i carrer del municipi que es
descriuen a continuació, tal com s’indica en el plànol annex:
-

Passatge de ca l’Estadan, al què s’hi accedeix des del carrer de Miquel
Martí i Pol, i limita al Sud amb el Sector J

-

Carrer del Pont de Bellavista, vial d’accés al nucli de Bellavista situat entre
l’avinguda Girona i el carrer Aragó.

Sector J
-

Passatge can Gallina,
Gallina

situat entre el carrer Llevant i la plaça de can

-

Passatge Joan Pau II, situat entre el carrer de Miquel Martí i Pol i la
carretera de Cànoves.

-

Plaça de can Gallina, situada entre el Passatge can Gallina i camí Antic
de la Serra

Sector W
-

Plaça Joan Sanpera i Torras, situada entre els carrers del Molí i la
carretera de Barcelona a Ribes, (a l’Oest de l’Ajuntament )

-

Passeig Pedraforca , situat entre els carrer Verge de la Mercè, carrer
Puiggraciós, carrer Sant Isidre i carretera de Barcelona a Ribes.

Segon.- SOTMETRE l’expedient a informació pública durant el termini de trenta dies,
mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la Província i al
tauler d’edictes de l’Ajuntament, per tal que es puguin presentar suggeriments i/o
al·legacions.
La PRESIDÈNCIA obre el torn d’intervencions.
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Pren la paraula el regidor del grup municipal PSC-PM, senyor ESTEVE RIBALTA i
manifesta: nosaltres votarem en contra perquè considerem que en el tema dels noms
dels carrers s’ha d’intentar evitar una càrrega ideològica, que no sigui per a totes les
sensibilitats. No ens sembla correcte anomenar a un carrer Joan Pau II per diferents
motius. Un motiu és el de la llibertat religiosa. Un altre és perquè considerem que és
una figura que ha perjudicat, o no ha fet prou, a la cultura catalana, ens sembla que
també des d’aquest punt de vista s’hauria d’analitzar aquesta figura. No volem entrar
molt profundament en debat, però reiteradament durant molts anys ha utilitzat seixanta
idiomes i em sembla que només una vegada ha utilitzat el català. Sectors molt
conservadors de l’església, com l’Opus, han tingut molt poder. Em sembla que hi ha
hagut una sèrie de factors que crec que poden ferir la sensibilitat, fins i tot de persones
que formen part de la religió catòlica. I aquest no és el motiu principal pel qual no
votarem a favor.
Tot seguit, pren la paraula la regidora del grup municipal ERC, senyora TERESA
BUIGUES i manifesta: els regidors d’Esquerra estem d’acord en posar el nom d’un
membre de l’església catòlica a un carrer del nostre municipi. Entenem, però, que a
l’hora d’escollir el nom del personatge, cal establir criteris: criteris de compliment
d’evangeli, de relació amb els oprimits del món, de relació i ajuda amb els més
desvalguts i aquest no és el cas de Karol Wojtyla al llarg de la seva vida. L’oposició
d’aquest Papa als precursors de la teologia de l’alliberament és pública i manifesta, tant
com la seva relació amb els poders, degut al seu càrrec, poders que algunes vegades
feien matar fins i tot ministres de l’església. El seu allunyament dels problemes reals de
la societat no són cap secret. Des del nostre grup municipal volem proposar uns quants
noms, per exemple: monsenyor Romero, assassinat a la seva catedral per la seva defensa
de la teoria de l’alliberament i per la seva vinculació als problemes reals del poble on
vivia. Desmond Tutu que, tot i ser negre, també és bisbe i premi Nobel de la Pau.
Camilo Torres que només era capellà, asturià i que va ser mort a trets també a
Hispanoamèrica. El pare Garcia Salve, bastant contemporani, que va passar molts anys
tancat a la presó feta per tancar capellans durant la dictadura per la seva vinculació com
a capellà obrer. Pere Casaldàguila, molt amenaçat, encara viu. Lluís Maria Xirinyacs
que és la persona de l’església que en aquest poble nostre més ha lluitat per l’amnistia
fent llargues temporades de vagues de fam assegut davant de la presó Model. I,
finalment, una persona que, creients o no, portem al nostre cor: l’abat Escarré que va
haver de morir a l’exili per demanar respecte per a Catalunya i que l’església d’aquell
moment, sota la dictadura, complís amb el seu deure envers les persones que estaven
patint tot tipus de tortures, morts i falta de llibertat. Es podrien afegir més a la llista, que
han fet el seu apostolat i han dedicat la vida a portar a la pràctica les paraules de Jesús,
normalment enfrontant-se al poder... Ja està? D’acord.
A continuació, pren la paraula el regidor del grup municipal GIPF, senyor JOSE
JOAQUIN GRAU i manifesta: nosaltres votarem a favor de la proposta, no pel fet de
que estiguem d’acord o no amb el nom dels carrers que s’han posat, no ens centrarem
només amb el tema del passatge de Joan Pau II. Entenem que lògicament s’ha de posar
nom als carrers que encara no el tenen. El que sí que volem criticar és que això ha
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passat moltes vegades: s’han posat nom a carrers nous i alguna vegada ja havíem
demanat la voluntat per part de l’equip de govern de que en un tema d’aquesta
transcendència, perquè es tracta de carrers que tindran el seu nom durant molt temps,
que es compti amb l’opinió dels regidors de l’oposició. Penso que amb una simple
reunió, que l’equip de govern ens digui “tenim aquests set o vuit carrers que els hi hem
de posar nom” i que cadascú pugui dir la seva opinió. Suposo que arribar a un consens
per posar nom a uns carrers tampoc seria una cosa massa difícil, sinó després pot passar
el que passa, que es posa el nom de Joan Pau II i haurà algú al que no li agradi
l’església, un altre que sí i ja començarem a polemitzar. Penso que és una qüestió en la
qual no cal arribar a aquest punt.
Pren la paraula el regidor del grup municipal EV, senyor FERRAN GONTÁN i exposa:
no sé si es pot, però jo demanaria, si és possible, votar els noms dels carrers per separat.
No és possible? Doncs, una única votació. Dues objeccions: una tècnica i l’altra, la que
corre per la sala. La tècnica és una queixa que m’ha arribat aquesta tarda, que s’han
assabentat que hi ha un nom d’un carrer que tendirà a la confusió amb un altre: el carrer
del Pont de Bellavista. Ja tenim un carrer del Pont a Can Calet i això tendirà a la
confusió, procurar canviar aquest nom perquè ja havia passat en altres èpoques que hi
havia confusions amb dos carrers. M’han proposat, fins i tot, noms: carrer de la pujada a
Bellavista, carrer de la baixada de Bellavista, coses d’aquest estil. Després, tema estrella
d’aquest punt: jo creia que vivíem en un país laic, portàvem aguantant molts anys noms
de sants en molts carrers. Els que no som creients, doncs, mira, ho aguantem i punt.
Però crec que ja n’hi ha prou i més posant-li a un carrer el nom d’un home que pertanyia
a una secta, que era el seu cap visible, com l’Opus, que favors a Catalunya, gairebé no
en fa, però favors a la gent, encara menys, bàsicament tortura als seus membres
psicològica, econòmica i socialment. La meva pregunta és si aquesta carta que va
arribar del mossèn de Corró d’Avall demanant que es posés el nom de Joan Pau II a
algun carrer del poble, hagués arribat, no ho sé, d’un musulmà demanant que un carrer
es digués Ayatollah Khomeini, s’hagués fet? A més, hi ha una altra cosa que em
sorprèn: com podem posar a un carrer el nom d’una persona que, com deia el company,
només ha parlat un cop en català. Ja no és el pel fet de que Catalunya no és un país i
tampoc té cap obligació, però, ni l’idioma del país d’Andorra! Una mica surrealista. Per
tant, demanaríem el canvi d’aquests dos carrers: un per confusió tècnica i l’altre per
confusió ideològica.
Tot seguit, pren la paraula el regidor del grup municipal PP, senyor JOSEP BADIA i
manifesta: a mi m’agradaria saber quin criteri s’ha seguit per posar aquests noms. Crec
que si ens haguéssim de posar-hi tots d’acord per escollir aquests noms, em sembla que
mai ens posaríem d’acord. El Partit Popular votarà a favor perquè creu que està bé.
Acte seguit, pren la paraula el regidor de l’ÀREA DE DINAMITZACIÓ
ECONÒMICA, senyor FERRAN JIMÉNEZ i exposa: primer de tot, vull agrair el
treball que ha fet de recerca històrica perquè ens ha recordat coses que, fins i tot, jo no
coneixia. D’aquest tema no sóc un especialista però en sé alguna cosa. Al mateix temps,
estava mirant i veia que tothom estava esperant que la resposta vingués de per part meva
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o, si més no, les mirades incitaven a que jo havia de donar una resposta. La vull donar
des d’un punt de vista, perquè veig que només hi ha una situació de tema personal amb
el nom de Joan Pau II. Al marge de qualsevol consideració a nivell del seu pensament
ideològic, cristià, el que sigui, hem de pensar que és un estadista, és una persona que
arreu del món ha mogut més persones que la resta de qualsevol estadista d’aquest món, i
d’una forma continuada. Evidentment que hi ha valors que es poden d’acceptar i d’altres
que no es poden acceptar. Crec que haver pensat donar un reconeixement a un estadista
que ha intentat unificar diferents criteris dins de les diferents religions ja té un mèrit
positiu perquè és intentar la unió de les persones. Per nosaltres, les persones tenen un
significat especial. Aquesta persona ho ha fet, des del seu punt d’estadista i ideològic.
Per tant, no crec que hagin de valorar cap altra situació, no volem tornar al passat amb
imposicions de criteris ideològics ni res més. És més, no hem mirat una situació
merament ideològica perquè també tenim noms d’estadistes, regidors, militants o de
gent que han participat en partits polítics i moviments polítics i que probablement
continuaran passant aquestes situacions. Aquí, al municipi de les Franqueses, també
tenim noms d’aquestes personalitats. Per tant, entenc que està justificat, en aquest cas,
que se’ns doni el vistiplau a aquesta iniciativa per les dues vessants del que la figura de
Joan Pau II comporta. Evidentment, respectem qualsevol altra consideració que vulguin
fer.
La regidora senyora BUIGUES exposa: a mi m’agradaria poder votar per separat els
diferents carrers, perquè no és que estigui en contra de tots els noms, ni molt menys. Per
tant, m’afegeixo a la petició del Ferran, que no m’havia donat temps de fer-la, de la
votació diferenciada. El que sí que crec és que hi ha moltes persones amb valors al món,
molt importants, però un municipi ha d’establir uns criteris, no es pot posar qualsevol
món i amb això no estic menyspreant la figura de cap Papa, però penso que s’han
d’establir uns criteris lligats a la pau, a la solidaritat, a la llibertat, etc., i no al renyar i no
al retirar la mà a un ministre de l’església per defensar a Llatinoamèrica el drets dels
més oprimits, com és el cas de Joan Pau II. Jo continuo pensant que s’ha de ser més
curós amb aquestes coses, sobretot perquè si de persones amb grans valors estem
sobrats, és justament el nostre temps, s’han donat molts casos. Jo continuo pensant que
aquest nom no s’hauria de posar, és un nom amb controvèrsia. Si no es pot votar
separadament, votarem en contra per aquest tema, no pels altres.
El regidor senyor GONTÁN diu: senyor Ferran, ho dic perquè em mirava a mi fixament
durant la seva intervenció. D’acord, és que m’ha donat la sensació que em mirava a mi
fixament. Tinc tot el respecte per a totes les creences i, per suposat, per a la cristiana que
és molt propera culturalment perquè he nascut enmig d’ella, encara que no hi estigui
d’acord, la respecto per sobre de totes. Ara bé, si quan dintre del món cristià, propis
cristians diuen que el senyor Joan Pau II ha fet molt poc per a l’església i molt menys
per a la religió, jo crec que ja es genera prou controvèrsia com per plantejar-se això. I
com estadista, sense anar més lluny, Ayatollah Khomeini també ho era. El George Bush
també ho va ser, per què no posem un carrer que es digui George Bush? Estadista no vol
dir res, simplement és una persona que ha estat al lloc correcte en el moment encertat i
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que ha sabut fer certes coses. Jo crec que n’ha fallat moltes i en deu haver encertat unes
altres.
Tot seguit, el regidor senyor JIMÉNEZ exposa: només vull fer un petit comentari. Les
persones que fan moltes coses tenen la possibilitat d’equivocar-se en algunes i fer-les no
a gust de tothom. I també pot haver dins dels moviments de qualsevol tipus associatiu,
evidentment, hi ha sectors més o menys afins. El que s’ha de tenir en compte són les
valoracions globals i jo no crec que hi hagi hagut manifestacions en contra d’aquesta
persona. Avui tampoc es tracta de defensar la persona, estem fent una qüestió merament
administrativa i hem donat una explicació del perquè posàvem aquest nom, no per una
qüestió ideològica sinó que hem decidit aquesta situació i ja està. En quant al que deia la
senyora Teresa, en tot cas, faci un resum amb la bibliografia de totes les persones que
cregui convenient que tinguem en compte per properes ocasions i molt gustosament,
quan sigui el moment, jo les defensaré si hi ha alguna que es pugui fer.
El Senyor ALCALDE manifesta: només aportar per tancar el tema i portar a votació,
sàpiguen que per a l’assignació de nom dels carrers, se segueix la mateixa tradició, no
feta per aquest equip de govern sinó per l’anterior, assignació de noms de carrers per
famílies, excepte una petició que ha vingut de la Parròquia de Corró d’Avall que és
sobre aquest tema de Joan Pau II. S’ha acceptat i per això s’ha posat aquí. És una petició
feta des de la Parròquia. A partir d’aquí, sàpiguen que excepte aquest nom, la resta s’ha
fet per indrets del municipi o per la mateixa simbologia que es feia fins ara que eren per
indrets, per muntanyes, províncies, etc., per diferents qüestions que hi ha al municipi i
que ja s’havien portat a terme en anys anteriors. Per tant, excepte una petició feta per la
Parròquia de Corró d’Avall que s’ha acceptat, en la resta s’ha seguit el mateix
procediment que es venia seguint fins ara a l’hora d’assignar noms, no inventat, ja ho he
dit, per aquest equip de govern. És l’herència, que l’hem respectada.
Intervé el regidor senyor GONTÁN dient: això del carrer del Pont de Bellavista, li dic
de debò. Jo entenia que no hi havia números, d’acord, però hi ha una cosa: l’estació
constaria en aquest carrer. I qualsevol ciutadà pot posar la seva adreça a l’estació i, per
tant, podria rebre cartes a l’estació i generaria conflicte. Jo també vaig pensar que no hi
havia habitants, però el tema és aquest. Des de Correus m’han dit això. Jo plantejaria
que, com a mínim, retirar aquest nom, en parlem, ho decideixen vostès per no generar
conflicte.
El Senyor ALCALDE manifesta: el carrer no generarà cap conflicte. Si li posem un
altre tipus de nom, diferent del que sempre s’ha dit, generarem un nou conflicte. Ara li
descobriré una cosa que vostè no sap, i potser n’aprenem tots. Sàpiga el perquè es posa
aquest nom en aquell lloc quan no fa falta, vostè ha dit que no hi ha ningú. Es posa per
un invent nou que ara funciona i que es diu GPS. Per aquest tema, quan hi ha carrers
que no tenen nom, es perd el GPS. Per això identifiquem un carrer amb un nom, perquè
oficialment hi hagi un nom a un carrer per tal que s’identifiqui digitalment. Li he
descobert una nova cosa que no sabia, oi? Sàpiga que és per això, no pas perquè hi hagi
veïns. Té un contingut molt més enllà del que vostè veu. Aquest problema no existirà o
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no existirà gairebé, és molt semàntic i la identificació del carrer es per a una
identificació electrònica. Molt més enllà del futur que tenim. Vostè va pel carrer Girona
i li diu “ara giri a la dreta”, i allà els cotxes no giren perquè no està identificat que hi
hagi cap carrer. Avui han après una cosa nova.
Intervé el regidor senyor GRAU dient: amb el que ha dit ara del GPS, això està molt
ben pensat. Així, d’aquesta manera, quan un vingui en cotxe amb el GPS, si no posa el
nom, per entrar a Bellavista hauria de donar tota la volta per l’Hospital, per entrar pel
carrer València. Jo aprovo aquesta proposta.
El Senyor ALCALDE manifesta: m’ha provocat el senyor Ferran i li he explicat la
finalitat de posar nom a un carrer on no hi ha habitatges. S’ha de comptar que hi ha
problemes electrònics i s’han de resoldre.
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, cinc vots en contra dels regidors dels grups
municipals PSC-PM, ERC i EV, i per tant, amb el quòrum legal.

8.- RESOLDRE RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT PER JOSEP EMILIO
ESPINOSA CONTRA L’ACORD DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE DATA 26 DE
MAIG DE 2005 EN EXECUCIÓ DE LA SENTÈNCIA DEL TSJC DE 25 DE
FEBRER DE 2005.- El senyor SECRETARI llegeix la part dispositiva de la següent
proposta de l’ÀREA D’URBANISME:
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 estimatòria
del 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 26 de juliol de 2001.
ATÈS que en compliment de l’esmentada sentència, el Ple de l’Ajuntament, en sessió
celebrada el dia 26 de maig de 2005 va adoptar el següent acord:
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“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”

ATÈS que en data 13 de juliol de 2005, RE. 2005/7316, ha tingut entrada en el Registre
General de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès un recurs de reposició presentat
pel senyor JOSEP EMILIO I ESPINOSA, pel qual sol·licita que es mantingui la
condició imposada en l’acord d’aprovació inicial de la modificació de la qualificació
jurídica del camí de Cal Músic de Marata, de manera que la promotora hagi de facilitar
l’accés a les finques propietat del recorrent, o en cas de no poder-se complir, declarar
sense efecte la modificació de la qualificació jurídica de l’esmentat camí i retrotraure les
actuacions a la situació anterior a l’aprovació inicial, amb restitució del camí al seu estat
natural.
VIST que la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa
Administrativa, en el seu article 103 disposa que la potestat de fer executar les
sentències i demés resolucions judicials correspon exclusivament als Jutjats i Tribunals
d’aquest ordre jurisdiccional i que les parts estan obligades a complir les sentències en
la forma i termes que en aquestes es consigni.
ATÈS que la Secció Tercera de la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya ha emès en data 16 de juny de 2005, una resolució en
relació a la sol·licitud d’execució de sentència instada pel recorrent i a l’acord del Ple de
l’Ajuntament objecte del recurs de reposició, que diu textualment:
“Antecedentes de hecho.
UNICO- Por escrito de la parte actora el 10 de mayo de 2005 se pide que se acuerde la
ejecución de la sentencia de 25 de febrero de 2005 y en consecuencia se disponga la reposición
del camino objeto de este procedimiento al estado anterior al acto recurrido.
Dado traslado de ese escrito por el Ayuntamiento demandado se ha aportado copia del acuerdo
adoptado el 26 de mayo de 2005 por el Pleno de la citada Corporación Local en el que se
dispone “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.
Razonamientos jurídicos.
PRIMERO- Visto que la sentencia de 25 de febrero de 2005 estima el recurso interpuesto contra
el Decreto dictado el 23 de octubre de 2001 por el Alcalde de les Franqueses del Vallès, que
acuerda “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”, al estimar el motivo de impugnación hecho valer por la actora,
referido a la falta de competencia del órgano de la administración que lo adopta, lo que impedía
resolver sobre los motivos de fondo recogidos en la demanda, en los que resolver sobre la
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conformidad a derecho del proyecto de obras cuya ejecutividad se acordaba, es de estimar que
con el acuerdo del pleno del Ayuntamiento de 25 de mayo de 2005, ha quedado ejecutada la
sentencia sin que proceda añadir pronunciamiento alguno sobre la reposición del camino a su
estado anterior como se solicita, en cuanto que la ejecutividad de la aprobación del proyecto de
obras encuentra cobertura en el citado acuerdo.
SEGUNDO- No se aprecian méritos para hacer expresa imposición de las costas.
En razón de lo expuesto la Sala acuerda:
Parte dispositiva:
Primero: Declarar ejecutada la sentencia de 25 de Febrer de 2005.
Segundo: no haber lugar a disponer la reposición del camino objeto de este procedimiento al
estado anterior al acto recurrido.
Tercero: Sin expresa condena en costas.”

ATÈS, doncs que la pretensió que formula el recorrent mitjançant la presentació del
recurs potestatiu de reposició ja la va formular en via jurisdiccional i sobre la qual, el
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ja ha resolt la improcedència de la reposició
del camí al seu estat anterior i ha declarat executada la sentència de 25 de Febrer de
2005 amb l’acte administratiu aprovat pel Ple de l’Ajuntament en sessió de data 26 de
maig de 2005.
ATÈS que la resolució del recurs de reposició interposat pel Sr. Emilio Espinosa
implicaria, de nou, entrar en el fons de l’assumpte objecte del recurs contenciós
administratiu que ja ha estat jutjat i sentenciat pel Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya i que ha esdevingut ferm, i alhora, implicaria l’incompliment d’una
resolució judicial, l’auto de 16 de juny de 2005, que declara executada la sentència de
25 de Febrer de 2005 i es manifesta en el sentit que no és procedent disposar la
reposició del camí objecte del procediment a l’estat anterior en què es trobava.
VIST l’informe jurídic emès pel secretari de la Corporació.
Aquesta Àrea d’Urbanisme proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents,
ACORDS:
Primer.- DESESTIMAR ÍNTEGRAMENT el recurs de reposició presentat pel senyor
JOSEP EMILIO I ESPINOSA, en data 13 de juliol de 2005, RE. 2005/7316, contra
l’acord del Ple de l’Ajuntament adoptat en sessió del dia 26 de maig de 2005.
Segon.- NOTIFICAR el present acord al senyor JOSEP EMILIO I ESPINOSA i a la
Secció Tercera de la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya
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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.
El regidor del grup municipal CiU, senyor JOAQUIM MÉNDEZ s’absenta de la Sala.
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per quinze 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.

9.- APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ 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.- 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 celebrada el dia 26 de maig de 2005, va
adoptar el següent acord:
“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”.
ATÈS QUE l’expedient ha estat exposat al públic mitjançant la inserció d’edictes en el
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona número 141, de 14/6/2005, en el diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya número 4411, de 22/6/2005, i en el diari AVUI de
13/6/2005, i en el tauler d’anuncis de la Corporació.
ATÈS QUE en data 18 de juliol de 2005, RE. 2005/7457, ha tingut entrada en el registre
general de l’Ajuntament un escrit presentat per la senyora Montserrat Cots Álvarez,
Alcaldessa-Presidenta de l’Ajuntament de Cardedeu, pel qual presenta un seguit
d’al·legacions que es fonamenten bàsicament en els següents motius:
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-

-

-

Sol·licita la inclusió de mesures per minimitzar la problemàtica que genera
un creixement dispers, especialment el consum de sòl de manera
indiscriminada.
Demana que es contempli l’existència del connector ecològic entre el
Tagamanent i el Céllecs i introdueixi les mesures necessàries per a la seva
preservació.
S’introdueixi l’estudi de mobilitat necessari per poder resoldre des del
planejament el previsible problema de mobilitat que pot generar el
desenvolupament d’aquests sectors no només dins del municipi de les
Franqueses, sinó també en els municipis veïns.

ATÈS QUE en data 25 de juliol de 2005, RE. 2005/7708, ha tingut entrada en el registre
general de l’Ajuntament un escrit presentat per la senyora Licia Riccardo, actuant en
nom i representació de la mercantil “Flor de Loto, SA”, pel qual presenta un seguit
d’al·legacions que es fonamenten bàsicament en els següents motius:
-

-

-

Demana que es redueixin els standards de cessions als que preveu la llei.
S’ha de preveure l’execució d’un vial d’accés per restitució dels camins per
garantir l’accessibilitat als terrenys no urbanitzables situats al nord del
sector.
Demana el desplaçament cap al sud del vial transversal que travessa els tres
subsectors en sentit Est/Oest, per tal d’aconseguir millor superfície
d’aprofitament privatiu i per facilitar l’accés útil a les indústries existents.
La prohibició de divisions horitzontals s’hauria de limitar a aquelles
parcel·les les dimensions de les quals no superin el doble de la parcel·la
mínima.

ATÈS QUE en data 26 de juliol de 2005, (RE 2005/7766), ha tingut entrada en el
registre general de l’Ajuntament un escrit presentat pels senyors Esteve Ribalta, Josep
Martínez i Ferran Gontan, regidors dels Grups Municipals del PSC, ERC i EV,
respectivament, dipositat a l’oficina de correus de les Franqueses del Vallès en data 25
de juliol de 2005, pel qual presenten al.legacions contra l’acord d’aprovació inicial.
TENINT EN COMPTE que la proposta de modificació puntual del Pla general
aprovada inicialment pel Ple en sessió de data 26 de maig de 2005 , en la seva memòria
tècnica justifica els objectius i criteris que motiven la modificació del Pla:
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
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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.
ATÈS QUE l’arquitecte municipal ha emès informes que es manifesten en el sentit que
les al·legacions presentades fan referència a aspectes que corresponen pròpiament al
planejament parcial que es derivi de la modificació puntual del Pla general, i respecte
l’aprofitament , aquest ve determinat pel Pla General d’Ordenació Urbana vigent i la
modificació que es proposa amb la definició d’un sol sector de Pla Parcial permet
l’adequada redistribució de beneficis i càrregues derivades del planejament.
VISTOS els informes jurídics incorporats a l’expedient.
ATÈS QUE s’ha sol·licitat informe a l’AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA i a la
Direcció General de Carreteres del Departament de Política Territorial i Obres
Públiques de la Generalitat i s’ha notificat l’acord d’aprovació inicial a les Corporacions
locals limítrofes.
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 per la SENYORA MONTSERRAT
COTS ÁLVAREZ, ALCALDESSA-PRESIDENTA DE L’AJUNTAMENT DE
CARDEDEU, per la senyora LICIA RICCARDO, actuant en nom i representació de la
mercantil “FLOR DE LOTO, SA”, i pels senyors Esteve Ribalta, Josep Martínez i
Ferran Gontan, regidors dels Grups Municipals del PSC, ERC i EV, respectivament, en
base a les consideracions contingudes en la part expositiva de la present proposta.
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Segon.- APROVAR PROVISIONALMENT la modificació puntual del Pla General
d’Ordenació Urbana EN EL SECTOR DE SÒL URBANITZABLE INCLÒS DINS
L’ÀMBIT DELS PLANS PARCIALS PPN1, PPN2 I PPN3, CARRETERA DE
CARDEDEU.
Tercer.- TRAMETRE l’expedient degudament diligenciat a la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Barcelona per a la seva aprovació definitiva.
En aquest moment el regidor senyor MÉNDEZ es reincorpora a la sessió.
La PRESIDÈNCIA obre el torn d’intervencions.
Pren la paraula el regidor del grup municipal PSC-PM, senyor ESTEVE RIBALTA i
manifesta: nosaltres demanaríem la retirada d’aquest tema perquè considerem que s’està
cometent una acció il·legal. Aquest tema no es va portar a la sessió informativa tal com
està ara i s’ha modificat posteriorment. En tot cas, si no és així, donat que considerem
que el tema que es tracta no beneficia al municipi sinó tot el contrari, ens reservem el
dret de portar totes les accions legals o les que calgui, perquè considerem que aquest
tema s’està portant a terme de forma il·legal. Per tant, demanaríem que es retirés.
Entrant en el tema, per què considerem que és un tema perjudicial? S’està portant a
terme un creixement, no em parleu de municipis veïns, som a les Franqueses i parlem de
les Franqueses, no basat en polaritats. Considerem que a la polaritat Congost i
Granollers, encara hi havia lloc per créixer a nivell industrial i no s’havia d’anar a
créixer allà, encara que al Pla General que vostès van aprovar ho preveiés. Em sembla
que també és un exemple de la manca de diàleg que s’està portant a terme en aquest
Ajuntament, perquè hem volgut fer propostes constructives, hem volgut parlar, hem
demanat parlar, hem insistit amb tota la bona fe del món, amb tot el treball dels grups de
l’oposició i no ens han escoltat mai. Se’ns ha escoltat alguna vegada però no se’ns ha
contestat. Per tant, pel que he dit abans, demanaríem que es retirés.
Tot seguit, pren la paraula el regidor del grup municipal ERC, senyor JOSEP
MARTÍNEZ i exposa: des del grup d’Esquerra, denunciem que a la proposta i als
acords que comporten la proposta, s’han modificat respecte el que es va informar a la
comissió informativa de Ple i, per tant, sol·licitem que des d’Alcaldia es retiri el punt de
l’ordre del dia.
Acte seguit, pren la paraula el regidor del grup municipal GIPF, senyor JOSÉ
JOAQUIN GRAU i diu: nosaltres no hem presentat aquestes al·legacions de les que
s’està parlant, són unes al·legacions que han presentat conjuntament PSC, Els Verds i
Esquerra Republicana. El que és cert és que a nosaltres, d’això no se’ns ha informat, és
a dir, a la informativa no es va parlar d’aquestes al·legacions. Quan jo he estat mirant
l’expedient, aquestes al·legacions no hi eren. I amb la Llei a la mà, això s’ha d’informar,
com a mínim, amb dos dies d’antelació. O sigui, no pot ser que vostès, una vegada es fa
la informativa, després afegeixin una documentació addicional dintre de l’expedient en
el moment que vostès vulguin, de la mateixa manera que tampoc és possible que un cop

Ple 28 07 05 – pàg. 36

s’hagi fet la informativa, jo arribi un dimecres i, sense que ningú em vegi, posi unes
al·legacions en qualsevol expedient. Això no seria factible. Penso que aquest punt ni tan
sols existeix avui al Ple i, per tant, nosaltres no votarem. Pensem que no és legal. Per
això, senyor Torné, quan les normes s’han de complir i jo haig de complir la norma que
vostè ha posat de que només puc parlar tres minuts seguits... Sí, jo abans li he dit si
podia i m’ha dit que no. Potser és perquè vostè s’ha preocupat durant molts anys de fer
veure que l’Ajuntament és vostè i potser jo també he arribat a confondre’m. De totes
maneres, penso que, en aquest punt, vostè està cometent una errada legal considerable,
perquè no és lògic que pugui fer el que està fent. No es poden alterar els expedients d’un
Ple, que ja s’hagi informat d’una manera i que, després, arribi al Ple d’una altra forma.
Tot seguit, pren la paraula el regidor del grup municipal EV, senyor FERRAN
GONTÁN i diu: en la línia, aquesta proposta no és exactament la que es va informar en
el seu moment, a la informativa de dilluns. Per tant, demano al senyor Alcalde que la
retiri i la presenti al proper Ple.
El Senyor ALCALDE manifesta: primer, si vostè no vol participar ni votar, marxi i el
que es vulgui quedar, que es quedi. Perquè si es queda, haurà de votar a favor, en contra
o abstenir-se.
El regidor senyor GRAU pregunta: ara o quan es vagi a votar? D’acord. Però que no es
voti amb la meva presència a la Sala.
El Senyor ALCALDE continua dient: els explico dues coses. Primer, una cosa ben clara
és l’expedient que es porta a votació, és un expedient molt senzill, jo no sé si vostès
l’han entès. L’únic que diu, no el que vostès diuen, que és una altra cosa totalment
diferent, és recollir la petició de la Generalitat de canviar l’execució del Pla Parcial:
consistent en que enlloc de fer tres execucions, englobar-la en una sola. Aquesta és la
proposta que avui es porta a votació. Què és el que realment estem discutint? Estem
discutint aquesta proposta, no si realment s’ha de fer aquest Pla Parcial al municipi
perquè aquest és un tema ja aprovat per la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de
les Franqueses. Aquí, l’únic punt de l’ordre del dia és canviar el sistema d’actuació en
un sol polígon, enlloc de tres, com el que hi havia. Res més. Què és el que realment hi
ha a l’expedient? Hi ha dues esmenes presentades dintre de termini i una altra, que és la
de vostès, s’han saltat el procediment establert com a regidors i com a grups polítics. A
partir d’aquí, qui es salta aquest procediment per fer un dany a la Corporació o als
afectats, en aquest cas, sàpiga que té poc dret a reclamar. Jurídicament, a qui realment li
passa això, qui fa alguna cosa intencionadament per danyar el procediment o
l’expedient, en aquest cas, vostè, i no respectar la normativa o els reglaments que han de
complir com a regidors i com a grups polítics, sàpiga que estan condemnats a no
utilitzar les vies democràtiques, les de la institució, sinó a utilitzar les vies jurídiques
perquè són les úniques que vostès tenen a bé dirigir-se. Explicaré què és el que han fet
vostès, no sé qui és el cervell de vostès que dissenya aquests procediments. Vostès, com
a regidors i grups polítics, tenen l’obligació d’acatar les normatives i les lleis del
Consistori i portar-les a terme. Dintre dels tres grups que han signat, deu haver-hi algun
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que deu ser deixeble de Maquiavel, deu ser una persona molt enrevessada. Avisar-los, jo
com a Alcalde i vostès com a regidors, sàpiguen que per aquesta línia, per aquesta
actuació, no obtindran cap benefici, per dir-ho així, ni de diàleg ni de comportament
institucional perquè estan avesats a anar sempre al Jutjat. Per què? Què han fet? Vostès
estan obligats a complir els terminis i els reglaments. Què han fet vostès? Enlloc
d’utilitzar els canals que tenen com a grups polítics i regidors del Consistori, i presentarho a l’Ajuntament, en el terminis que cal, han intentat perjudicar un tràmit del
Consistori, no presentant-lo a l’Ajuntament, el lloc corresponent, i en el seu termini i
han presentat les seves al·legacions a Correus per perjudicar el tràmit i no deixar que els
tècnics municipals del Consistori informessin adequadament l’expedient. Això és una
astúcia maquiavèlica per perjudicar el tràmit d’un expedient. Tenen un problema. La
persona de vostès que dissenya aquestes estratègies i que es salta la normativa i les
obligacions que tenen, sàpiga que fins que no s’aprovi l’expedient, el Consistori té tota
la potestat per incloure tota la documentació que cregui oportuna i les variacions. Si hi
ha algun dubte, s’hauran d’adreçar als tribunals pertinents per defensar la seva legalitat.
Ara, també els hi diré una cosa, això s’ha de dir públicament perquè en quedi
constància, vostès, els signants d’aquestes al·legacions, no han presentat cap al·legació
al punt de l’ordre del dia. Miri si són intel·ligents i realment pixen fora de test, que no
han estat capaços d’argumentar cap tipus d’al·legació referent al punt que es portava a
Ple. Han parlat de tot, menys del punt que es portava a Ple. Crec que el dissenyador de
tota aquesta astúcia legal té un problema: no sap gaire de procediment administratiu i,
per tant, no sap que s’ha de parlar del punt en concret que avui s’aprova al Ple. Per tant,
s’ha de desestimar perquè no han entrat, en cap moment, al que avui es porta a Ple.
Sàpiguen que avui l’únic que s’aprova és el canvi de sistema d’execució, no res més, no
és el Pla ni cap contingut que no té res a veure. Vostès han parlat de tot menys del que
portem a Ple. I, per tant, s’ha hagut de desestimar, només dient que el que vostès han
presentat no té res a veure amb el punt concret. Els he explicat una cosa que m’indigna:
que vostès queden fora del normal debat institucional de la Corporació perquè amb les
seves actuacions, vostès defensen perjudicar els interessos de la Corporació i dels
administrats. I una altra cosa, si realment han de fer al·legacions, si us plau, facin-les del
contingut que es porti a Ple, perquè si han de fer això, ens passarà com l’altre dia que el
senyor Ferran va negar tres vegades que no havia rebut una documentació que havia
rebut. Hem de quedar com a senyors, no pas com a altra cosa que no som. Jo els hi
demanaria una mica de respecte.
El regidor senyor ESTEVE RIBALTA replica: em sorprèn molt que em digui aquestes
coses. Portem mesos intentant parlar d’aquest tema, hem anat, com a regidors d’aquest
Ajuntament, a veure i parlar amb el regidor d’Urbanisme a l’hora de visita que té per als
ciutadans. Portem mesos intentant dialogar amb bona fe i amb bona voluntat, i de forma
constructiva. Estic al·lucinant amb la seva intervenció! Estem intentant parlar, estem
intentant fer propostes, treballant temes. Se’ns va dir que ja ens avisarien, no ens han dit
res més. No ho entenc, no entenc res.
La regidora senyora TERESA BUIGUES manifesta: el cap ja me’l poso sota l’aixella
perquè aquest tipus de reprimendes ens poden ajudar o ens poden divertir. En tot cas, el
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que jo demanaria al senyor Alcalde és saber si la llei que regeix a les Franqueses és la
superior a Catalunya, o és al revés? I, en tot cas, quina llei és la que ens hem saltat o de
quina manera estem fora de la llei. No contestaré altres coses. A part que li agraeixo el
fet de saber que tinc un cap maquiavèlic.
El regidor senyor GRAU exposa: jo no sé si tinc un cap maquiavèlic o què, però el que
està clar és que nosaltres no tenim res a veure amb això. No obstant, reconeixem que hi
ha hagut altres regidors que han fet un esforç per fer un treball, que han volgut fer unes
al·legacions que nosaltres no les hem vist, perquè no les hem consultat i això que jo
m’he mirat tots els expedients, però no va ser informada. Senyor Alcalde, li dic amb
tota la bona intenció, penso que, en qualsevol cas, una argúcia política que hagin pogut
tenir altres grups polítics, com vostè també les ha tingut quan estava a l’oposició i com
les continua fent quan està al govern, penso que no li pot portar a cometre aquesta
errada. Penso que és una errada considerable i és un tema tant fàcil com agafar i ficar
aquest tema en el següent Ple, al mes de setembre. O si li corre tanta pressa, faci un Ple
la propera setmana, s’informa demà o quan sigui, i la setmana vinent, venim tots que
estem de vacances i fem el Ple per a aquest punt. Penso que és una errada greu per part
seva, jo no la cometria. Jo retiraria el punt de l’ordre del dia, acceptar que hi ha hagut
algú que ha presentat aquestes al·legacions, encara que a vostè li sembli malament, però
jo suposo que això és del tot legal, perquè si ho han presentat per correu administratiu,
que ja sabem el que significa, o sigui, en el moment en què entra a Correus, és quan
compta. Si aquestes al·legacions, imaginem, les haguessin dipositat per correu
administratiu a Pontevedra, jo no sé quan hagués arribat això aquí. Potser arribarien
quan ja estigués fet tot el polígon industrial. Potser aquesta ment maquiavèlica no ha
estat tant maquiavèlica, no ho sé. Però penso que és un tema que pot resoldre molt
fàcilment: traient el punt de l’ordre del dia i posant-lo en un altre Ple.
El regidor senyor GONTÁN exposa: només dir-li que no ofèn el que vol sinó el que pot.
Em sorprèn que digui que no complim la Llei, aleshores, per què les admet i les posa a
la proposta? Per tant, hem complert la Llei. Però és que, a més, la seva prepotència li ha
portat a entendre que no hi ha ningú més que hagi fet això. Vostè no sap si a Cardedeu
han presentat al·legacions per correu el dia vint-i-cinc a les dues menys cinc de la tarda,
no ho sap, perquè potser no ha arribat, no sap si ho han dipositat a Barcelona o a
Alemanya, perquè hi ha empreses multinacionals que ho podrien haver fet. I vostè ha
tirat pel dret, ha col·locat avui el Ple amb aquesta proposta i s’ho ha passat pel “forro”.
Sàpiga que hem complert la Llei, que no perjudiquem a ningú sinó que defensem drets
d’altres. Em sorprèn, a més, que digui que em tingut facilitats, que tot ha estat diàleg,
que tot ha estat bon rotllo, que hem estat aquí com amics durant dos anys, quan l’únic
que hem tingut ha estat limitació d’informació, limitació de còpies. Li agrairé una cosa
més: no em torni a tractar com el meu pare ni em renyi mai més perquè no és el meu
pare, ni ho serà mai.
El Senyor ALCALDE replica: miri, jo no li diré més el que penso però ho pensaré
sempre. Gràcies a Déu, tinc valors, tinc els que tinc, equivocadament o no. Una altra
cosa és dir-vos que si venen al·legacions d’un altre lloc, de la Xina o d’on sigui, es
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resoldran en el seu moment, no hi ha problema. El tema és que quan arribin,
l’Ajuntament els haurà de resoldre. Però no té res a veure amb denunciar i explicar en el
Consistori que una disfunció d’uns regidors per perjudicar el bon funcionament de la
institució, utilitzen una forma que no és correcta per ells. Aquest no és el seu camí ni és
la seva feina. Vostè sap realment el que els hi passaria als diputats del Parlament de
Catalunya, del Congrés dels Diputats o del Senat si fessin això cada dia? Escolti’m, a la
segona, els hi tallarien les mans i els peus perquè no els hi admetrien. Per això tenen un
registre i unes hores, vostès han de complir amb els registres, les hores i els terminis.
Vostès no poden jugar a qualsevol altre joc que no sigui el legalment establert. Que
vostès, per interès, per perjudici, per voluntat de dilació o per voluntat de complicar la
vida al Consistori, vulguin fer altres tipus d’actuacions? Em sembla molt bé, però
sàpiguen que no trobaran mai en aquest equip de govern cap tipus de col·laboració amb
aquest tipus de comportaments. Es poden sentir renyats o no, però jo, com a Alcalde, els
hi he de reclamar que actuïn correctament i dintre dels reglaments, de les normatives i
les lleis perquè sinó això no s’aguanta. Després, vostès no poden demanar que
l’Ajuntament els tracti correctament perquè són vostès els que realment no tracten
correctament al Consistori en aquest procediment. A partir d’aquí, escolti’m, jo no li
penso demanar cap més explicació. El que han presentat vostès no té res a veure amb el
punt de l’ordre del dia, per això, es desestima i es dona aquesta resposta. Sàpiguen que
vostès no parlen res del punt que es tracta. Vostès tenen una altra pretensió i em sembla
molt bé políticament, socialment, el que vulguin, però el que han presentat no té res a
veure amb el punt de l’ordre del dia i, per això, es desestima. A partir d’aquí, l’argúcia,
allò del Maquiavel o com ho vulguin dir, sàpiguen que tampoc ens ha agradat. La nostra
contesta és reprovar aquesta actuació perquè vostès estan sotmesos a una normativa i a
un comportament que si no és aquest, difícilment poden demanar que en les seves
comissions, en els seus debats, vostès hi participin perquè vostès no hi estan per això,
per participar en els seus llocs sinó per “putejar” al sistema i per “putejar” al Consistori.
Com que això ho han fet i, a més, de forma descarada, sàpiguen que jo ja sabia d’antuvi
que això passaria. I com que jo ja ho sabia, l’emprenyament ja fa dies que dura. I no
dura perquè vostès tinguin el dret d’al·legar, no, dura perquè vostès no s’han comportat
com se’ls demana en el reglament i la seva funció com a regidors. Vostès no són
especuladors, no són propietaris, no tenen cap altre interès que el social i tenen un altre
tipus d’ideari que no és l’estrictament privat. Vostès estan subjectes al funcionament del
Consistori i de la institució. Per tant, li he de dir que per aquest camí segur que no ens
trobaran i per això, moltes vegades, han d’anar al Jutjat per defensar els seus problemes
perquè vostès no els volen defensar a la institució. Sàpiguen que vostès han escollit un
model equivocat i, per tant, no demanin que el Consistori els faci coses que no pot fer
perquè vostès no compleixen les normes del propi Consistori.
Finalitzades les intervencions, la PRESIDÈNCIA dóna pas a la votació.
Els regidors dels grups municipals PSC-PM, ERC, GIPF i EV s’absenten de la Sala.
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SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per nou vots a favor dels regidors dels
grups municipals CiU, una abstenció del regidor del grup municipal PP, i per tant, amb
el quòrum legal.
Els regidors dels grups municipals PSC-PM, ERC, GIPF i EV es reincorporen a la
sessió.

10.- APROVACIÓ DEFINITIVA DE L’ESTUDI DE DETALL PER A
L’ORDENACIÓ VIÀRIA A LA ZONA DE CAN SECAMÀS, EN EL NUCLI DE
BELLAVISTA.- El senyor SECRETARI llegeix la part dispositiva de la següent
proposta de l’ÀREA D’URBANISME:
ATÈS que la Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 26 de maig de 2005, va
acordar:
“Primer.- APROVAR INICIALMENT l’Estudi de Detall per a l’ordenació viària
a la zona de Can Secamàs en el nucli de Bellavista.
Segon.- SOTMETRE a informació pública l’expedient, que es diligenciarà pel
Secretari de la Corporació, mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de
la Província i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, durant el termini de 20
dies, a efectes de poder ésser examinat i formular pels interessats les
al·legacions pertinents.
Tercer.- NOTIFICAR aquests acords a la totalitat dels propietaris.
Quart.- COMUNICAR-HO a la DIRECCIÓ GENERAL DE CARRETERES”.
ATÈS que l’esmentat acord ha restat exposat al públic durant el període comprès entre
els dies 17 de juny i el 11 de juliol de 2005, segons anunci publicat en el Butlletí Oficial
de la Província núm. 143, de data 16 de juny de 2005 i en el tauler d’anuncis de la
Corporació, a més de practicar notificacions als propietaris i interessats directament
afectats.
VIST l’informe de Secretaria.
ATÈS el que disposen la lletra j de l’apartat 1 de l’article 21 i la lletra c de l’apartat 2 de
l’article 22 de la Llei de l’Estat 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local i la
disposició transitòria quarta de la Llei 2/2002, de 14 de març, d'urbanisme.
AQUESTA ÀREA D’URBANISME proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels
següents
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ACORDS:
Primer.- APROVAR DEFINITIVAMENT l’Estudi de Detall per a l’ordenació viària a
la zona de Can Secamàs en el nucli de Bellavista.
Segon.- PUBLICAR els presents acords en el Butlletí Oficial de la Província, al tauler
d'anuncis de l'Ajuntament i en un dels diaris de major circulació de la província.
Tercer.- TRAMETRE a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona un exemplar
de l’Estudi de Detall i còpia de l’expedient administratiu, per tal de donar compliment
al que disposa la disposició transitòria quarta de la Llei 2/2002, de 14 de març,
d'urbanisme.
La PRESIDÈNCIA obre el torn d’intervencions.
Pren la paraula el regidor del grup municipal PSC-PM, senyor ESTEVE RIBALTA i
manifesta: volia preguntar si això que aprovem ja està fet? És només un aclariment.
Tot seguit, pren la paraula el regidor del grup municipal ERC, senyor JOSEP
MARTÍNEZ i exposa: veiem que els veïns directament afectats no han presentat
al·legacions al projecte, però, no obstant, volem destacar que no es pot seguir amb
l’excessiu esplendor urbanístic dels últims anys al municipi i, per tant, no volem ser
partícips d’això, motiu pel qual ens abstindrem en la votació de la proposta.
Acte seguit, el Senyor ALCALDE manifesta: jo no sé si heu entès el que vol dir això
perquè segons el que es desprèn de la intervenció del senyor d’Esquerra Republicana,
veig que no ho ha entès. Heu entès el que vol dir el punt de l’ordre del dia? És només
alinear el carrer perquè la Ronda l’ha mogut, només és això. Ho dic perquè no té res a
veure amb l’actuació urbanística ni res, és l’alineació del carrer i posar-lo al lloc que ha
quedat per motiu de les obres de la Ronda.
Finalitzades les intervencions, la PRESIDÈNCIA dóna pas a la votació.
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per tretze vots a favor dels regidors dels
grups municipals CiU, PSC-PM, GIPF i PP i tres abstencions dels regidors dels grups
municipals ERC i EV, i per tant, amb el quòrum legal.

11.- RESOLDRE AL·LEGACIONS I APROVAR DEFINITIVAMENT
L’EXPEDIENT PER A L’OCUPACIÓ DELS TERRENYS DE CESSIÓ
OBLIGATÒRIA (ZONES VERDES I ESPAIS LLIURES) DE LA URBANITZACIÓ
MIL PINS.- El senyor SECRETARI dóna lectura de la part dispositiva de la següent
proposta de l’ÀREA D’URBANISME:
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ATÈS que el Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada el dia 31 de març de 2005, va
adoptar el següent acord:
“Primer.- INICIAR L’EXPEDIENT ADMINISTRATIU per a la inscripció en el
Registre de la propietat dels terrenys de cessió obligatòria delimitats en el Pla
General d’Ordenació Urbana vigent a les Franqueses del Vallès en el sector de la
Urbanització Mil Pins, de conformitat amb el plànol del planejament general que
s’adjunta com annex al present acord i conforme el que estableix l’article 30.2 del
Real Decret 1093/1997, de 4 de juliol, pel qual s’aproven les normes
complementàries al reglament per a l’execució de la Llei Hipotecària sobre
inscripció en el Registre de la Propietat d’actes de naturalesa urbanística.
Segon.- PUBLICAR el present acord en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona i notificar-ho individualment als propietaris afectats, concedint un
termini de 30 dies per tal que puguin comparèixer en l’expedient i presentar les
al·legacions que estimin oportunes.”
ATÈS que l’expedient ha estat sotmès a informació pública durant el termini de 30 dies,
mitjançant la inserció d’edictes al BOPB núm. 94 de data 20/4/2005 i al tauler d’edictes
de la Corporació, i s’ha notificat individualment a la representació dels promotors del
Pla Parcial Mil Pins (RS. 2005/3079).
ATÈS que en data 9 de maig de 2005 (RE 2005/4596), la senyora AVELINA TORRAS
FERRIOL, Ha presentat un escrit en el qual posa de manifest el següent:
. Que en data 29 d’abril de 2005 s’ha presentat escrit davant el Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya, en el recurs ordinari 281/04, sol·licitant la
mesura cautelar de suspensió de l’executivitat de la resolució referenciada.
. Que a criteri seu és procedent la suspensió perquè no hi ha interès públic
greu en la no execució de l’acord impugnat i per no vulnerar el dret a la
tutela judicial efectiva i per garantir que el control jurisdiccional sigui
realment efectiu.
VIST que l’article 100 de la Llei 2/2002, de 14 de març, d’Urbanisme, estableix
que les diverses figures del planejament urbanístic l’aprovació definitiva de les quals
correspon a l’Administració de la Generalitat són executives a partir de la publicació en
el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de l’acord d’aprovació definitiva i de les
normes urbanístiques corresponents. Pel que fa al planejament urbanístic l’aprovació
definitiva del qual correspongui als municipis, és aplicable el que estableixi la legislació
de règim local i que els particulars i l’Administració pública queden obligats al
compliment de les disposicions sobre ordenació urbanística contingudes en aquesta Llei
i en els instruments de planejament i de gestió que en derivin.
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ATÈS que el Pla general d’Ordenació Urbana del municipi de les Franqueses del Vallès
gaudeix de plena executivitat, tenint en compte la seva aprovació definitiva per part de
l’òrgan autonòmic competent i la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya el 20/10/2003. Per tant, actualment, el Pla General obliga tant a l’Ajuntament
com als particulars.
ATÈS que no es té constància de l’existència de cap resolució dictada, ni en via
administrativa ni en via jurisdiccional, suspenent l’executivitat del Pla general vigent.
Per bé que la senyor AVELINA TORRES FERRIOL va presentar un recurs d’alçada
davant del Conseller de Política Territorial i Obres Publiques de la Generalitat, contra
l’aprovació definitiva de la revisió del Pla general d’Ordenació de les Franqueses del
Vallès, sol·licitant la suspensió del PGOU en el que afecta al sector del Pla Parcial Mil
Pins, recurs que fou desestimat pel Director general d’Urbanisme (per delegació de
funcions del Conseller) en data 16 de desembre de 2003.
VIST el que disposen els articles 29 i següents del Real Decret 1093/1997, de 4 de
juliol, pel qual s’aproven les normes complementàries al reglament per a l’execució de
la Llei Hipotecària sobre inscripció en el Registre de la Propietat d’actes de naturalesa
urbanística i en concret l’apartat 2 de l’article 30 que estableix que les superfícies de
cessió obligatòria delimitades per instruments de planejament dirigits a regularitzar o a
legalitzar terrenys en els quals l’edificació permesa estigui totalment consolidada podrà
inscriure’s a favor de l’òrgan actuant, sense necessitat de consentiment del titular
registral.
VIST que les cessions obligatòries de terrenys destinats a vials o zones verdes no
depenen de la voluntat del promotor i es produeixen exlege i que el seu incompliment
no pot operar en benefici d’aquest. Per això, des del moment en que el Pla General
d’Ordenació que concreta la superfície i emplaçament concret de les cessions és
executiu i obligatori l’Ajuntament pot exercitar la facultat prevista en els articles 30 i
31 del RD 1093/1997 en el supòsit que el propietari no s’avingui a l’entrega dels
terrenys, quan a més, es tracta d’un sector en el qual els propietaris han pogut
materialitzar el seu aprofitament urbanístic sense haver complert les càrregues
imposades pel planejament.
VIST l’informe jurídic incorporat a l’expedient.
VISTA la documentació tècnica redactada a l’efecte i que conté la descripció de la
finca registral actual i la descripció de la finca resultant destinada a zona verda que
s’haurà d’inscriure a favor de l’Ajuntament en el Registre de la Propietat.
AQUESTA Àrea d'Urbanisme proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels següents,
ACORDS:
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Primer.- DESESTIMAR les al·legacions presentades en data 9 de maig de 2005 (RE
2005/4596), per part de la senyora AVELINA TORRAS FERRIOL contra l’acord del
Ple de l’Ajuntament de data 31 de març de 2005.
Segon.- APROVAR DEFINITIVAMENT l’expedient administratiu
per a la inscripció en
el Registre de la propietat dels terrenys de cessió obligatòria delimitats en el Pla General
d’Ordenació Urbana vigent a les Franqueses del Vallès en el sector de la Urbanització
Mil Pins, i amb destí a zona verda pública, de conformitat amb el plànol del planejament
general i amb la documentació tècnica que s’adjunta com annex al present acord i
conforme el que estableix l’article 30.2 del Real Decret 1093/1997, de 4 de juliol, pel
qual s’aproven les normes complementàries al reglament per a l’execució de la Llei
Hipotecària sobre inscripció en el Registre de la Propietat d’actes de naturalesa
urbanística.
Tercer.- APROVAR l’ocupació unilateral dels esmentats terrenys, prevista en els
articles 29 i següents del Real Decret 1093/1997.
Quart.- NOTIFICAR els presents acords a les persones interessades i al Registre de la
Propietat de Canovelles en la forma prevista en l’article 31 del Real Decret 1093/1997.
El Senyor ALCALDE pregunta als senyors regidors si desitgen realitzar alguna
intervenció al respecte.
Pren la paraula el regidor del grup municipal EV, senyor FERRAN GONTÁN i
manifesta: al Ple passat es va tractar aquest tema, jo vaig exposar l’opinió del nostre
grup en el sentit de que no crèiem que aquesta fos la manera d’actuar quan es podia
esperar la sentència i acabar ja. En tot cas, no hi ha volta de full i aquest cop, votarem a
favor.
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.

12.- APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA EN LA ZONA DELS ACCESSOS A LA RONDA NORD
EN EL SEU PAS PER CAN CALET I EL SECTOR V.- 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 la zona dels accessos a la Ronda Nord al seu pas per can Calet i
sector V, amb els objectius que figuren a la memòria justificativa de la modificació, i
que són:

Ple 28 07 05 – pàg. 45

- Incorporar al planejament general el canvi de traçat que finalment es construirà
a la zona de can Calet per millorar els accessos a la Ronda Nord.
- Es proposa el canvi del traçat previst en els brancals d’accés a la Ronda Nord
per tal de compatibilitzar millor els moviments i millorar la fluïdesa i la
seguretat. La nova proposta rau en la desviació del vial paral·lel al riu Congost
per creuar per sota la via del ferrocarril i enllaçar amb la plaça Francesc Macià,
aquest nou traçat suposarà un accés directe des del polígon a la nova ronda.
Al sud del Sector industrial V s’hi troben uns espais de cessió, d’equipaments i
de zones verdes, que pel nou traçat resulta necessari reubicar ja que no hi ha
preexistències i no suposa cap problema canviar la seva ubicació. Cal destacar
que la nova proposta no augmenta ni disminueix la superfície de zona verda ni
d’equipaments, malgrat suposar una millor situació, ja que també es manté la de
vialitat sense modificar en cap moment cap propietat privada.
VIST l’informe jurídic incorporat a l’expedient.
VIST l'informe emès per l'arquitecte municipal.
VIST el que disposen els articles 83 i 59 de la Llei 2/2002, d’Urbanisme, l’article 8 de la
Llei 10/2004, de 24 de desembre, de modificació de la Llei 2/2002, de 14 de març, per
al foment de l’habitatge assequible, de la sostenibilitat territorial i de l‘autonomia local,
l'article 52.2.c) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, pel que fa a la competència del Ple de
la Corporació per a les aprovacions inicial i provisional.
AQUESTA Àrea d'Urbanisme proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- APROVAR INICIALMENT la modificació puntual del Pla General
d’Ordenació Urbana en la zona dels accessos a la Ronda Nord al seu pas per can
Calet i sector V.
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
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i 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, a la Direcció General
de Carreteres de la Generalitat de Catalunya i a RENFE.
Quart.- NOTIFICAR els presents acords a les Corporacions locals limítrofes.
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La PRESIDÈNCIA obre el torn d’intervencions.
Pren la paraula el regidor del grup municipal EV, senyor FERRAN GONTÁN i
manifesta: suposo que aquí tothom esperava que intervingués, evidentment. Primer, han
estudiat alguna altra alternativa a aquesta connexió? Quines? Han fet algun estudi previ
del trànsit que hi haurà a la plaça? S’ha fet alguna reflexió sobre el trànsit que hi haurà a
la plaça segons com va la connexió? Han informat als veïns de Can Calet d’aquesta
barbàrie que volen fer? Quan el tècnic redactor diu “...Es proposa el canvi del traçat
previst en els brancals d’accés a la Ronda Nord per tal de compatibilitzar millor els
moviments i millorar la fluïdesa i la seguretat...” , suposo que no parlem de la seguretat
dels veïns ni de la fluïdesa dels vehícles que es moguin. I com a última pregunta, això ja
està pactat que es farà així?
Tot seguit, pren la paraula el regidor de l’ÀREA D’URBANISME, senyor JOSÉ
RAMÍREZ i manifesta: com he dit vàries vegades en aquest Ajuntament, l’Alcalde i jo
ens hem presentat diverses vegades a Urbanisme, a la Direcció General de Carreteres, i
n’hem parlat d’aquest tema. A més, nosaltres, i tots vosaltres ho sabeu, hem presentat
una sèrie d’al·legacions, hem presentat un projecte nou, afegit al que ells volen fer a Can
Calet. Ens han desestimat totes les esmenes que nosaltres volíem fer a Can Calet. Han
desestimat un pas elevat que hi havia des de Can Mònic a la zona esportiva i que, a més,
aquesta obra ja estava adjudicada. Nosaltres hem fet les al·legacions pertinents que,
avui, precisament, s’han comentat. En aquest projecte inicial que vam presentar estava
inclòs aquest desviament, aquella sortida i entrada al polígon V, l’entrada a la rotonda
que tu dius. Per què s’ha fet aquesta possible entrada a la ronda? Hi ha camions,
vehicles, treballadors que van al sector V i no n’hi havia cap entrada a la Ronda per a
tota aquesta gent. Tota aquesta gent que ve de fora i ha d’entrar al polígon V, per on ho
fa? Ha d’anar a la rotonda de Canovelles per arribar després i tornar al sector V? A més
d’aquesta possibilitat o esmena que es fa avui, s’ha tornat a demanar que es contemplin
totes les aportacions que ha fet l’Ajuntament de les Franqueses per a aquest tram,
precisament pel que de tant es parla en aquest Ajuntament: la seguretat de les persones.
La Generalitat ha tret totes les possibilitats, fins i tot, el pas peatonal amb semàfor de
botó.
Intervé el regidor senyor GONTÁN preguntant: ho han pactat?
El regidor senyor RAMÍREZ diu: perdó? Si hem pactat amb algú?
El regidor senyor GONTÁN exposa: he fet diferents preguntes i esperava que algú me
les contestés. Vostè ha explicat les reunions, la seva posició com a govern. Em sembla
molt correcte, res a dir, però jo he fet tota una sèrie de preguntes i ningú me les ha
contestat.
El regidor senyor RAMÍREZ diu: no les he escoltat.
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El regidor senyor GONTÁN manifesta: les torno a repetir. Si algú me les vol contestar,
benvingut sigui! Repeteixo les preguntes i després faré la intervenció. Han pensat en
altres alternatives a aquesta connexió? Quines? Han fet algun estudi de previsió del
trànsit que tindrà la plaça?
El regidor senyor RAMÍREZ diu: està fet.
El regidor senyor GONTÁN manifesta: voldria veure’l.
El regidor senyor RAMÍREZ diu: demana’l a la Generalitat.
El regidor senyor GONTÁN diu: em permet, és que em passen els segons i no podré.
Han informat als veïns d’aquesta barbàrie que volen fer? Quan parla el tècnic redactor
de millorar la fluïdesa i la seguretat, de qui? Perquè no crec que sigui dels veïns. I, per
últim, aquesta solució ja està pactada amb la Generalitat, amb l’Ajuntament de
Granollers, amb qui sigui? Ara, explicaré la situació d’aquesta connexió i aquesta
barbàrie que es diu Ronda Nord. Com vostè sap, porto molts anys lluitant perquè
aquesta Ronda no es faci i porto molts anys dient que això era una connexió directa per
als nous polígons. I, ara, amb el tram soterrat, tindrem una Ronda a doble nivell! Aquest
trànsit que vostè col·loca allà perquè no té solució, l’únic que farà és que tot el trànsit
que ve o va direcció a la carretera de Cardedeu, hagi de passar per la banda de dalt de la
famosa Ronda soterrada. Per tant, pel mig del carrer del Pont perquè no té un altre tipus
de connexió. Miri la proposta i ho veurà clarament. No cal ser gaire llest per veure-ho,
jo ho he deduït, així que no cal ser gaire llest. Aquesta barbàrie que es diu Ronda Nord,
l’únic que generarà és fums, contaminació, sorolls, problemes... M’ha fet molta gràcia la
conclusió del tècnic redactor de GESA, no podia ser un altre, quan diu que la proposta
de Granollers de fer el del mig no és viable per temes de seguretat, correcte. Nosaltres
proposem ampliar només 2,60 i no tocar els ciments, però podríem arribar als 3 metres i
mig i tampoc tocaríem els ciments. Davant d’això, tinc una pregunta: el tema del
soterrament, com es farà: amb tuneladora o amb mètode austríac. Ho dic perquè si ho
han de fer, expliquin-ho abans de que caigui, com el Carmel, és d’aquest estil, no?
El Senyor ALCALDE manifesta: li contestaré jo que sap que m’entén més clarament,
perquè abans es veu que no ho ha entès gens. Tot el que vostè ha dit, jo no sé què li fa
més gràcia que li contesti. És molt complex i molt feixuc contestar-li totes les preguntes
que fa. Bàsicament, dir-li que aquest projecte no l’executa l’Ajuntament de les
Franqueses sinó que l’executa la Generalitat de Catalunya i, per tant, tota aquesta
documentació la té la Generalitat de Catalunya, no l’Ajuntament de les Franqueses. Dirli que l’Ajuntament de les Franqueses fa esmenes i intenta defensar els ciutadans de les
Franqueses. Dir-li molt sincerament que el govern de l’Ajuntament de les Franqueses no
ha demanat el soterrament de la Ronda, com a posició política. Ho han fet altres,
nosaltres no. I tot allò que intentem demanar, incorporar-ho amb les esmenes i amb
això, és per millorar, dintre del possible, aquesta infrastructura. Està pactat aquest tema?
No, està demanat, sembla que pels informes que han fet i per la cara que han posat, hi
estarien d’acord, però no ho han traduït en el projecte que han tramitat. Aquesta és la
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contesta que jo li puc fer. Els que manen són la Generalitat i Granollers, a nosaltres ens
foten les hòsties com Ajuntament de les Franqueses. Per tant, li hauria de dir això:
sembla que els hi ha fet gràcia o que han informat favorablement, però no ho han traduït
dintre del projecte. Aquesta és la resposta que li puc donar i que és la certa. Una altra
cosa no li puc dir. Tot el tema dels estudis i demés no li puc contestar perquè no els hem
fet, ho han fet a la Generalitat de Catalunya, ells han fet els estudis de trànsit, ens ho han
justificat dient que com que passaran pocs cotxes, es pot fer de qualsevol manera o de la
manera que ells ho volen fer, nosaltres creiem que s’hauria de fer millor. Vostè discrepa
molt lícitament que allà no s’hauria de fer res. Nosaltres, com a ajuntament, no ho hem
demanat tot això, ens ho estem trobant i ens estan fent ballar la padrina, per dir-ho
d’alguna manera, de tot un contingut de modificacions que l’Ajuntament està intentant
readreçar perquè no sigui pitjor el remei que la malaltia. Això és el que li puc dir, una
altra cosa no sé. Sàpiga que jo no sóc ni el redactor ni el gestor del projecte, és una cosa
que ha de saber.
El regidor senyor GONTÁN diu: només dir-li que coincidim. Com a membre de la
Plataforma, tampoc defenso el soterrament i vostè també sap que no defensàvem el
soterrament. Ara, també ha de reconèixer que vostè defensava la construcció de la
Ronda.
Finalitzades les intervencions, la PRESIDÈNCIA dóna pas a la votació.
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per tretze vots a favor dels regidors dels
grups municipals CiU, PSC-PM, GIPF i PP, tres vots en contra dels regidors dels grups
municipals ERC i EV, i per tant, amb el quòrum legal.

13.- APROVACIÓ TARIFES SERVEI TAXI.- El senyor SECRETARI llegeix la part
dispositiva de la següent proposta de l’ÀREA D’OBRES, SERVEIS I MEDI
AMBIENT:
VIST l’escrit de data 22 de març de 2005, RE 2005/3148, de la Direcció General
d’Energia, Mines i Seguretat Industrial, en què es comunica que la Llei Catalana del
Taxi 19/2003, de 4 de juliol, estableix en els seus articles 32.1 i 32.3 que els titulars de
les llicències del taxi de municipis de més de cinc mil habitants hauran de disposar
d’aparell taxímetre als seus vehicles de servei d’autotaxi i que aquests aparells tindran
implementades les seves tarifes urbanes que han de ser autoritzades per l’Ajuntament i
aprovades per la Comissió de Preus de Catalunya.
ATESA la necessitat d’aprovar les tarifes del servei d’autotaxi de les Franqueses del
Vallès per a l’exercici de 2005-2006, per donar compliment a la Llei 19/2003, de 4 de
juliol, del taxi.
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VIST el Decret 113/1986, de 20 de març, d’atribució a la Comissió de Preus de
Catalunya de facultats sobre preus sotmesos als règims d’autorització i comunicació
prèvies i 149/1988, de 28 d’abril, sobre el règim procedimental dels preus autoritzats i
comunicats, modificat parcialment per Decret 48/1992, de 10 de febrer.
VIST l’informe del cap d’Obres, Serveis i Medi ambient.
ATÈS que la tarifa que es proposa s’ajusta al que preveu l’article 31 de la llei 10/2003,
de 4 de juliol, del taxi, en el sentit que garanteix la cobertura del cost del servei i
assegura un benefici empresarial raonable.
L’ÀREA d’Obres, Serveis i Medi ambient proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció
dels següents
ACORDS:
Primer.- APROVAR les tarifes del servei d’autotaxi per l’any 2005-2006 d’acord amb
la proposta següent:
CONCEPTE

EUR

Baixada de bandera
Tarifa 1 (s'aplica en festius /nocturn)
Tarifa 2 (s'aplica periode diurn dies laborables)

3,00
2,55

Km. Recorregut
Tarifa 1
Tarifa 2

0,88
0,79

Tarifa 1
Tarifa 2

15,25
14,20

Festiu nocturn (de 22 a 6 h)
Maletes i animals domèstics

1,00
0,80

Hora d'espera

Suplements

Segon.- SOL·LICITAR a la Comissió de Preus de la Generalitat de Catalunya la seva
aprovació de conformitat amb el que estableix el Decret 149/1988, de 28 d’abril.
Tercer.- NOTIFICAR l’acord anterior als taxistes amb llicència atorgada a les
Franqueses del Vallès.
La PRESIDÈNCIA obre el torn d’intervencions.
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Pren la paraula el regidor del grup municipal EV, senyor FERRAN GONTÁN i
manifesta: felicitar a l’equip de govern per la valentia per posar les tarifes més baixes
del que recomana el Sindicat del Taxi.
Tot seguit, pren la paraula el regidor del grup municipal PP, senyor JOSEP BADIA i
exposa: votarem a favor perquè crec que els preus són adequats i a aquesta gent els hi fa
falta per la pujada del preu del gas-oil. També m’agradaria saber quantes llicències de
taxi hi ha. Set? D’acord.
El senyor ALCALDE respon: ni ha set o vuit.
Finalitzades les intervencions, la PRESIDÈNCIA dóna pas a la votació.
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per unanimitat dels setze membres
assistents, sobre els disset que de dret i de fet componen la Corporació, i per tant, amb
el quòrum legal.

14.- RESOLDRE RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT PER LA SENYORA
MONTSERRAT FERNÁNDEZ TORT CONTRA L’ACORD DEL PLE DE
L’AJUNTAMENT DE DATA 26 DE MAIG DE 2005 PEL QUAL ES VA APROVAR
DEFINITIVAMENT L’EXPEDIENT D’ORDENACIÓ I IMPOSICIÓ DE
CONTRIBUCIONS ESPECIALS PEL FINANÇAMENT DE LES OBRES
CONTEMPLADES EN EL PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL TRAM FINAL
DEL CARRER FERRERET.- El senyor SECRETARI llegeix la part dispositiva de la
següent proposta de l’ÀREA D’HISENDA:
ATÈS que el Ple en sessió celebrada en data de 26 de maig de 2005, aprovà
definitivament 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.- 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.- ELEVAR A DEFINITIU 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.
Tercer.- MODIFICAR la titularitat en el padró individualitzat de contribucions
especials, restant de la següent manera,
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Referència cadastral

Titular anterior

Titular actual

1611404DG4111S
Fernández Tort

Santos Fernández Olid

Montserrat

Quart.- DESESTIMAR la sol·licitud de suspensió de l’executivitat de l’acord
impugnat.
Cinquè.- NOTIFICAR el present acord als propietaris, i publicar-lo en la
forma, i als efectes previstos en l’article 17 del citat Text Refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals.
ATÈS que l’esmentat acord ha estat exposat al públic per un termini de trenta dies
hàbils, mitjançant anunci al 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.
ATÈS que durant l’esmentat termini s’ha presentat escrit amb NRE 2005/7139 i data de
correu administratiu de 8 de juliol de 2005, per part del senyora MONTSERRAT
FERNANDEZ I TORT, mitjançant el qual, presenta recurs de reposició contra el referit
acord de Ple de data de 26 de maig de 2005 d’aprovació definitiva de l’ordenació i
imposició de contribucions especials als propietaris de les finques tangents al tram final
del carrer Ferreret de nucli de Llerona, sol·licitant així mateix la suspensió de l’execució
de l’acte impugnat a l’empar de l’article 111.2 de la Llei 30/1992 de Règim Jurídic de
les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
ATÈS que les pretensions de la recurrent es fonamenten en que la superfície edificable
de la finca que es troba a l’altra costat del carrer Ferreret és molt superior a l’establerta
per part del Consistori, que el criteri definit no queda en absolut clar, que el criteri de
superfície edificable és un criteri de repartiment que difereix dels que preveu el Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, i que l’acord és improcedent perquè es vulneren els
principis d’igualtat a efectes tributaris.
VIST l’informe emès per l’Arquitecte municipal, mijtançant el qual es proposa la
desestimació de les al·legacions presentades per la recurrent, atès que la superfície
edificable de les finques equival al volum edificable de les mateixes, i ratificant-se en
els càlculs que consten en l’informe emès en data de 31 de març de 2005.
Respecte a les al·legacions en que es fonamenta la recurrent cal dir el següent:
Quant a la primera al·legació, cal dir que tot i que la superfície dels solars a que es fa
referència són força similars, no ho és en canvi la superfície edificable, de conformitat
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amb l’informe emès per l’Arquitecte Municipal, essent aquest darrer el criteri de
repartiment.
Quant a la segona al·legació, i de conformitat amb l’informe emès per l’Arquitecte
Municipal, el concepte de superfície edificable és un concepte prou clar, i utilitzar
aquest criteri és equivalent al de volum edificable, ja que el volum edificable és el
resultat de multiplicar la superfície de cada planta per l’alçada, el qual no s’ha de
confondre amb la superfície del solar o amb la superfície de sòl susceptible d’ocupació
per l’edificació. També s’ha de fer esment, que en els càlculs emprats per delimitar la
superfície edificable s’ha tingut present la parcel·lació a que fa referència la recurrent.
Quan a la tercera al·legació, a part que l’enumeració dels criteris de l’article 32.1.a) de
l’esmentat Text Refós no és restrictiva, sinó que són d’aplicació amb caràcter general,
en aquest cas s’ha utilitzat el criteri de superfície edificable que és equivalent al de
volum edificable, un dels previstos en l’esmentat article 32.1.a).
Quant a la quarta al·legació, cal dir que una vegada ratificat l’informe de l’Arquitecte
Municipal en el qual es calculen les superfícies edificables de les finques afectades pel
projecte, es dóna ple compliment dels principis de justícia, igualtat i equitativa
distribució de la càrrega tributària, doncs aquesta s’ha fet en funció del volum edificable
dels solars, el qual és un dels components que acaben fixant el valor d’un solar, i que és
un indicador de la capacitat de pagament dels seus titulars.
Quant a la suspensió de l’execució de l’acte objecte d’impugnació, no concorre cap
circumstància de les previstes en l’article 111.2 de la LRPA, això és, l’execució de
l’acte no pot causar prejudicis ni d’impossible ni de difícil reparació, atès que la
legislació tributària preveu la devolució d’ingressos indeguts, i la impugnació no es
fonamenta en cap causa subjecte de nulitat de ple dret de les previstes en l’article 62.1
de l’esmentat text legal.
De conformitat amb el que s’ha exposat, a l’Ajuntament en Ple proposo l’adopció del
següents
ACORDS
Primer.- DESESTIMAR el recurs de reposició interposat per part del senyora
MONTSERRAT FERNANDEZ I TORT, contra l’acord de Ple de data de 26 de maig de
2005 d’aprovació definitiva de l’ordenació i imposició de contribucions especials als
propietaris de les finques tangents al tram final del carrer Ferreret de nucli de Llerona.
Segon.- DESESTIMAR la sol·licitud de suspensió de l’executivitat de l’acord impugnat.
Tercer.- NOTIFICAR el present acord a l’interessada.
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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 tretze vots a favor dels regidors dels
grups municipals CiU, PSC-PM, GIPF i PP, tres abstencions dels regidors dels grups
municipals ERC i EV, i per tant, amb el quòrum legal.

15.- APROVACIÓ PROVISIONAL DE L’EXPEDIENT D’ORDENACIÓ I
IMPOSICIÓ DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER AL FINANÇAMENT DE
LES OBRES PREVISTES EN EL PROJECTE “XARXA DE DISTRIBUCIÓ
D’AIGUA POTABLE AL NUCLI RURAL DE LLERONA, FASES 1 I 2”.- El senyor
SECRETARI llegeix la part dispositiva de la següent proposta de l’ÀREA
D’HISENDA:
VISTA la necessitat de procedir a l’execució de les obres de la xarxa de distribució
d’aigua potable al nucli rural de Llerona fases I i II.
ATÈS que l’esmentada actuació beneficia especialment i produeix increment de valor
de les finques que tindran accés de connexió a l’esmentada actuació, i que per tant és
procedent, en conseqüència, la imposició de Contribucions Especials per al finançament
d’aquestes obres, de conformitat amb allò que disposen l’article 28 i següents del Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals.
VIST l’informe de Secretaria i Intervenció, informant favorablement l’expedient
d’imposició de contribucions especials als titulars de les finques que tindran accés de
connexió a la xarxa de distribució, per al finançament dels costos d’execució d’aquesta
obra.
VIST l’informe dels Serveis Tècnics Municipals.
A l’Ajuntament en Ple proposo l’adopció del següent
ACORD
Primer.- APROVAR provisionalment l’ordenació i imposició de contribucions especials
als propietaris de les finques que tindran accés de connexió a la xarxa de distribució
d’aigua potable al nucli rural de Llerona fases I i II l, de conformitat amb les bases
següents,
1. Cost previst de l’actuació.
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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.

XARXA DISTRIBUCIÓ AIGUA POTABLE DE LERONA

Cost

Costos de l'actuació provisionals
Execució de la obra

91.112,68

Anuncis

300,00

Projecte

3.030,27

Costos gestió cobrament ORGT

1.487,48

SUBTOTAL

95.930,43

( - ) Subvenció del Pla Únic d’Obres i Serveis (PUOSC)

30.000,00

TOTAL COST SOPORTAT AJUNTAMENT

65.930,43

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 75 per cent del cost total previst a assumir per la
Corporació, això és 49.447,82 euros, 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 de sòl ocupada per les edificacions de
les finques beneficiades per les obres.
4. Terminis de pagament.
Les quotes líquides resultants, obtingudes pels criteris descrits més amunt
descrits en la base tercera, es fraccionarà en dos pagaments, amb els següents
meritaments:
1er.- En el moment de l’adjudicació de les obres.
2on.- Un cop acabades les obres.
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Segon.- APROVAR el padró provisional de quotes individualitzades de les
contribucions especials imposades per al finançament de les obres de la xarxa de
distribució d’aigua potable al nucli rural de Llerona fases I i II, 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.
La PRESIDÈNCIA obre el torn d’intervencions.
Pren la paraula la regidora del grup municipal ERC, senyora TERESA BUIGUES i
exposa: nosaltres votarem a favor per diversos motius. Tots sabem reconèixer quan una
cosa es fa bé, senyor Alcalde. En tot cas, un dels criteris per votar a favor és saludar el
criteri social que s’ha tingut amb els veïns del Pla de Llerona que ens sembla molt
correcte a l’hora d’aplicar els pagaments i desitjar que tot vagi molt bé, molt ràpid
perquè s’acabi l’angoixa de l’aigua al Pla de Llerona. S’ho mereixen.
Tot seguit, pren la paraula el regidor del grup municipal PP, senyor JOSEP BADIA i
manifesta: votarem a favor, però he vist a l’expedient que la canonada d’aigua va cap a
la dreta i a l’esquerra, veig que hi haurà gent que no tindrà aigua. Tothom no tindrà
aigua. Aquesta gent que es queda fora, algun dia podran...?
El Senyor ALCALDE manifesta: ... els que estan més a prop de la canonada, que són
els que paguen. Un altre dia es farà...
El regidor senyor BADIA diu: aquesta gent que es queda fora, algun dia podran
connectar?
El Senyor ALCALDE diu: ....
Tot seguit, pren la paraula el regidor del grup municipal EV, senyor FERRAN
GONTÁN i exposa: tornar a felicitar a l’equip de govern perquè ens sembla una
actuació d’aquelles solemnes, importants, molt més que qualsevol edifici. L’aigua és un
bé importantíssim, escàs. Jo crec que els que fa anys que tenim aigua corrent i estem
connectats a la xarxa pública, no som capaços de valorar la importància de poder obrir
l’aixeta i que et surti l’aigua. Per sort, amb aquest recurs encara no ens passa com amb

Ple 28 07 05 – pàg. 56

el recurs del sòl que s’està especulant amb ell. Però tot arribarà. Per tant, tenir una obra
d’aquestes característiques, en aquest municipi, en una època que, a més, tenim una
sequera impressionant, és per felicitar a l’equip de govern per la seva iniciativa.
Felicitar-nos a tots, perquè crec que això s’aprovarà per unanimitat. Dir el mateix que ha
dit la Teresa, que sigui bo i ràpid.
Acte seguit, pren la paraula el regidor del grup municipal PSC-PM, senyor ESTEVE
RIBALTA i manifesta: volia aprofitar aquest punt per recordar que en algun lloc del
municipi, concretament, dins del nucli urbà de Bellavista, que no hi ha aigua corrent,
estic parlant d’alguns blocs del carrer Estació, on hi ha aigua de pou que, a més, aquesta
aigua s’ha contaminat reiteradament per fuites del clavegueram. Si no en tenia
constància, li dic ara: un bloc de pisos del carrer Estació, els veïns m’han informat que
tenen aigua de pou i que no estan connectats a la xarxa de SOREA. Penso que és un
problema de salubritat pública i que haurien d’estar connectats perquè, a més, ha donat
la coincidència que aquest pou s’ha contaminat diverses vegades.
El Senyor ALCALDE replica: jo no sé si vostè ho sap, però jo sí que ho sabia. Hores
d’ara, crec que el millor ja està resolt.
El regidor senyor RIBALTA exclama: tant de bo! Me n’alegro molt.
El Senyor ALCALDE continua dient: però es tracta de que vinguessin a l’oficina i
fessin el contracte, res més. És un tema documentat, no de problema de no satisfacció de
la gent. Sàpiga que estan atesos. Suposo que si encara no estan connectats, està gairebé.
Per què? Perquè ja han anat a fer el contracte, era un tema de demanar-ho. No és com a
Llerona, no sé qui ho ha dit, la Teresa, allà no en tenen aigua perquè no tenen el tub
però allà si que el tenien, però no ho contractaven, és diferent.
El regidor senyor RIBALTA diu: per això li preguntava. Em sobtava molt que m’ho
diguessin a mi en comptes de demanar-ho...
El Senyor ALCALDE manifesta: ja han anat a contractar-ho. Ara és un tema de
connexió.
Tot seguit, pren la paraula el regidor de l’ÀREA DE DINAMITZACIÓ ECONÒMICA i
manifesta: amb aquesta resposta dels diferents grups polítics en què han reconegut
aquesta iniciativa. Aquesta iniciativa de l’equip de govern és un desig, una voluntat que
es va prendre a l’inici d’aquesta legislatura, com a continuació d’altres accions de
l’anterior, sobretot per preservar tot el que és la zona agrícola de les Franqueses i, a
més, fer una aposta molt pronunciada per a la defensa del món rural. Amb aquestes
actuacions enfortim, donem una qualitat de vida a totes aquestes persones. Evidentment,
això és un inici, no s’acaba aquí. Hi ha altres actuacions, a altres indrets que donaran la
continuació a resoldre altres problemes que puguin existir a altres llocs. Per tant, agrair
en nom de l’equip de govern el recolzament que doneu a aquest projecte i a aquesta
iniciativa.
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Finalitzades les intervencions, la PRESIDÈNCIA dóna pas a la votació.
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per unanimitat dels setze membres
assistents, sobre els disset que de dret i de fet componen la Corporació, i per tant, amb
el quòrum legal.

16.- APROVACIÓ DEFINITIVA DEL COMPTE GENERAL DE LA CORPORACIÓ
CORRESPONENT A L’EXERCICI DE 2004.- El senyor SECRETARI llegeix la part
dispositiva de la següent proposta de l’ÀREA D’HISENDA:
ATÈS que per part de la Intervenció s’ha procedit a formar els estats i comptes anuals
de l’Ajuntament, dels seus organismes autònoms i de les societats mercantils de capital
íntegrament local, corresponents a l’exercici de 2004, comprensius de totes les
operacions pressupostàries, independents i auxiliars, patrimonials i de tresoreria, dutes a
terme durant aquell exercici, de conformitat amb allò que disposen els articles 208 i
següents del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i les regles 413 i següents de la
Instrucció de Comptabilitat per a l’Administració Local, aprovada per Ordre de 27 de
juliol de 1990 del Ministeri d’Economia i Hisenda.
ATÈS que aquests estats i comptes anuals han estat informats favorablement per la
Intervenció i per la Comissió Especial de Comptes d’aquest Ajuntament.
ATÈS que aquests estats i comptes anuals han estat exposats al públic per un termini de
quinze dies i vuit mes mitjançant edictes inserits en el Butlletí Oficial de la Província.
D’acord amb allò que estableix l’article 212.4 del referit Text Refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, a l’Ajuntament en Ple proposo l’adopció del següent
ACORD
Primer.- APROVAR definitivament els estats i comptes anuals de l’Ajuntament, el
Patronat Municipal d’Esports, el Patronat Municipal de Cultura, la societat Les
Franqueses Entorn Verd, S.A. i la societat Les Franqueses Dinamització Económica,
S.L., corresponents a l’exercici de 2004.
Segon.- RENDIR els esmentats comptes de la corporació, esdevinguts com a resultat de
l’exercici econòmic 2004, a la Sindicatura de Comptes de Catalunya.
La PRESIDÈNCIA obre el torn d’intervencions.
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Pren la paraula el regidor del grup municipal PSC-PM, senyor ESTEVE RIBALTA i
manifesta: evidentment, votarem en contra. Ja vam votar en contra del Pressupost. No
votarem en contra dels números, sinó que votarem en contra de l’estil de gestió. En el
propi document es diu que els resultats són positius, i ho són només en funció de
l’ocupació del sòl, de l’aprofitament dels Plans Parcials i d’això, a base d’anar
construint. Per tant, em sembla que si la funció pública està només en això, em sembla
que, al final, no tindrem terreny per construir. Però aquest no és el tema. Un altre dels
motius pels quals l’informe es felicita és perquè es diu que s’ha venut clarament el sòl a
un preu superior al previst. No sé si és motiu de felicitació o és motiu d’entristir-se
perquè la tendència de les polítiques públiques, i cada cop es veurà més, ha d’anar a
limitar el preu del sòl, per la seva repercussió en el preu final de l’habitatge, no ser un
especulador més, no ser un promotor per guanyar molts diners i aleshores encara estar
content d’haver guanyat aquests diners per haver vengut el sòl encara més car. Per tant,
em preocupa molt això perquè la funció pública no ha de fer com qualsevol promotor
immobiliari. Ens continua preocupant l’endeutament a llarg termini, l’informe també es
felicita de que no hi hagi endeutament a curt termini, no, clar, ens estem endeutament
amb coses a llarg termini que s’haurien de pagar a curt termini, anem acumulant deute.
Tornem al tema de l’endeutament reconegut que és del 106,14%, considerem que és
elevadíssim, no guarda cap equilibri. Si ho lliguem amb el que he dit abans, estem
generant ingressos perquè venem molt car i ens estem endeutant a llarg termini, em
sembla que és una gestió nefasta. Ara estem ingressant molt diners per poder fer coses,
però el que hem de pagar ja ho farem a llarg termini quan no podem ingressar tants
diners. Em sembla que és un model de gestió que no és adequat.
Tot seguit, pren la paraula la regidora del grup municipal ERC, senyora TERESA
BUIGUES i manifesta: nosaltres també votarem en contra d’aquest punt. No és que
dubtem de la vàlua dels tècnics municipals sinó que el tema són els criteris econòmics
que imposa l’equip de govern i com que no els compartim, no podem votar a favor. No
estem d’acord amb el Pressupost ni amb la negativa sistemàtica de portar a terme una
auditoria en aquest Ajuntament.
Acte seguit, pren la paraula el regidor del grup municipal GIPF, senyor JOSÉ
JOAQUIN GRAU i exposa: yo traigo un discursillo de esos que tanto os gusta. Al ver
las cuentas del 2004 se detecta en seguida que el gasto de mantenimiento, en general,
está aumentando considerablemente, mucho más que lo presupuestado de forma inicial,
con lo cual está siendo mucho más difícil reducir el déficit del Ayuntamiento. Existen
variaciones muy importantes en las partidas presupuestadas inicialmente, con ello
también se demuestra, por otro lado, que el Presupuesto no se realizó en su momento
con demasiado rigor, cosa que viene siendo un hábito en este equipo de gobierno.
Existen, por otro lado, unos pagos mensuales aproximados de unos mil trescientos euros
a una persona que en el pasado había ocupado el puesto de secretario del Ayuntamiento,
nos preguntamos ¿por qué? y ¿para qué? y si es que no es suficiente para el actual
equipo de gobierno el actual secretario que existe para dirigir y asesorar jurídicamente.
Otros gastos de defensa jurídica ascienden a ciento treinta y un mil euros frente a los
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cincuenta mil presupuestados inicialmente. Mantener esa goleada de la que hablan a
veces de treinta y tantos pleitos ganados a no sé cuantos perdidos, nos está costando
ciento treinta y un mil euros a las arcas municipales. Y también nos volvemos a
preguntar: ¿qué es lo que estamos ganando en realidad? ¿qué es lo que estamos
perdiendo? Tal vez con un poco más de voluntad y diálogo, las cosas serían diferentes.
También es curioso observar cómo de un Presupuesto inicial de ciento ochenta mil
euros para el alumbrado público, se pasa a un gasto final de trescientos cuarenta y un
mil euros, pero lo más curioso es que se trata de facturas atrasadas del año 2003 y que
aún quedan facturas pendientes del año 2004. No sólo disfrutamos de instalaciones que
aún debemos sino que, incluso, hasta la luz que nos alumbra es fiada. Luego son
capaces de decir con total impunidad que tenemos superávit, cosa que, por supuesto, es
totalmente falsa. Lo cierto es que es una constante ver en las cuentas pagos atrasados y
pagos pendientes, aunque se paguen facturas a ciento ochenta días, los impuestos que se
pagan en 2004 sirven para pagar, en realidad, atrasos de 2003. En cambio, en los recibos
que les llega a los ciudadanos no es ese el concepto que se indica. Por tanto, la deuda no
sólo alcanza ya a las instalaciones sino también a los servicios, es decir, al presupuesto
ordinario. Respecto a las inversiones, no se sabe de forma detallada ni siquiera qué es lo
que se debe de cada una de ellas, pedimos esa información desde el GIPF que debería
estar desglosada y ni existe la información ni existe la voluntad de generarla, solamente
existen préstamos globales que no sólo financian lo que se hace nuevo sino que también
refinancian y absorben préstamos anteriores. Como en el GIPF nos gusta apuntarnos a
casi todas las fiestas, quisimos sumarnos a la fiesta del décimo aniversario del gobierno
de Convergencia i Unió en les Franqueses y, para ello, solicitamos un gráfico sobre la
evolución de la deuda municipal durante esos diez años pero tampoco nos lo dieron
porque no existe ni el gráfico ni la intención de hacerlo.
A continuació, pren la paraula el regidor del grup municipal EV, senyor FERRAN
GONTÁN i exposa: me ha gustado tu resumen. Els comptes segur que són correctes,
tècnicament no hi ha res a dir. En el fons, és el que diuen tots els meus companys:
l’ideari polític en què s’han traspassat els comptes. Pa per avui i gana per demà. Venem
terrenys avui més cars, demà no en tindrem, per tant, no tindrem diners. En el fons,
especular amb els terrenys sí que repercuteix en els ciutadans de les Franqueses perquè
quan un pis de seixanta-set metres quadrats o setanta valia tretze milions fa set anys,
ara, val trenta-cinc, s’ha doblat. Jo crec que els sous no s’han doblat i, per tant, l’únic
que hem generat al vendre terrenys a aquests preus és incrementar el preu per a l’usuari
final, sigui industrial o particular. D’altra banda, el tema del manteniment, la senyora
Núria ja sap que sóc recurrent, és més, molts companys del seu equip de govern saben
que jo reiterativament insisteixo que si l’aigua, que si la llum, que si la despesa de
paper, no serà perquè no ho digui, els números canten. Dono idees: facin un pla
d’estalvi de l’enllumenat, de l’aigua, de la despesa de calefacció, segur que es pot reduir
molt. Els seus companys poden explicar-li mesures i llocs on jo ja els hi explicat que es
podrien reduir. Per tant, això de pa per avui i gana per demà només ens portarà a un
endeutament a llarg termini, més gran del que tenim i potser no arribar a pagar les
factures del dia a dia.
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Tot seguit, pren la paraula la regidora de l’ÀREA D’HISENDA, senyora NÚRIA
CLAVERIA i manifesta: jo no voldria donar la impressió d’una actitud massa
triomfalista però tampoc m’agrada el to derrotista que utilitzen sistemàticament en tots
els Plens. Sí que és cert, i això no cal amagar-ho, tots ho sabem, perquè la informació
està a disposició de tots vostès, que tenim un nivell d’endeutament important. Però això
no vol dir que l’Ajuntament no estigui en disposició ni controli el compromís d’anar
amortitzant aquest endeutament i que no hagi calculat que en un futur es podrà anar
amortitzant paulatinament i amb serietat. Si en aquests moments hi ha alguna factura,
com deia el senyor Grau, que potser estigui endarrerida o que estigui pendent d’abonar
en aquests moments, li asseguro, senyor Grau, que és més un problema de que no
estiguin degudament informades o que falti acabar unes coses que el proveïdor, sigui el
que sigui, no ha acabat de complir que no pas per un problema de tresoreria o de no
voluntat d’atendre els pagaments perquè es poden atendre perfectament. Per una altra
banda, entenc que vostès no hi estiguin d’acord perquè tampoc han estat mai d’acord
amb el tema pressupostari i, per tant, és lògic que tampoc estiguin d’acord amb el tema
dels comptes. Jo els hi diria que únicament tinguin en compte una cosa, per pensar
d’una forma sistemàtica i reiterativa, van insistint en cada Ple, només els diria una cosa:
en aquests moments, l’Ajuntament de les Franqueses, des de l’any 1996, amb aquest
equip de govern, ha fet unes inversions en el municipi al voltant, d’euro més amunt euro
més avall, de setanta milions d’euros. En aquests moments, hi ha un endeutament de
dotze milions d’euros. Em sembla que no cal dir gran cosa més. I tot això en situació
difícil, en situació complicada, havent de fer equilibris, havent d’estar molt pendents de
que no se’ns escapés cap cosa per cap banda perquè s’ha hagut de fer molta cosa i en
molt poc temps. I, després, per una altra banda, recordar-vos que encara que el senyor
Grau digui que no és cert, hem tingut un superàvit molt interessant aquest any.
Intervé el regidor senyor RIBALTA dient: suposo que en aquests setanta milions
compta les biblioteques, piscines que fa la Diputació, escoles que fa la Generalitat, no
ho sé. Després m’ho aclarirà. No volia que anés per aquí el debat sinó que em contestés
simplement el que li he dit, si li sembla coherent des de la funció pública que el
Pressupost s’enorgulleixi d’haver venut el sòl a un valor superior al que s’havia previst.
Si això no és participar de l’especulació i també la constància de que aquest
endeutament és tot a llarg termini, quan potser no hi haurà la possibilitat que hi ha ara
de vendre aquest sòl. Només volia que em contestés això, no vull ser derrotista ni
triomfalista, aquest vocabulari que vostè utilitza, no, jo m’he basat en el que diu el propi
informe i m’agradaria que parléssim d’això. Des del punt de vista de la gestió municipal
del que són els diners de tots els ciutadans, si li sembla lògic, raonable, coherent,
utilitzar-los des d’aquest punt de vista que em sembla que és especulació immobiliària.
Tot seguit, el regidor senyor GRAU manifesta: les aseguro que para la intervención que
he realizado hoy el esfuerzo mayor que he tenido que hacer ha sido decidir qué era lo
que dejaba fuera de la intervención. No sé porqué motivo, pero quizá este año era el que
más material tenía. Hoy podría estar aquí hablando de las cuentas municipales durante
más de una hora, incluso sin mirar papeles ni nada. Llevo seis años como regidor en
este Ayuntamiento, ya desde un principio, un día, me tocó empezar a defender nuestra
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postura en este tema y parece que se me ha quedado un poco la fama. Realmente ya no
sé qué hacer, intento darle otro aire, porque es repetir muchas veces lo mismo. Intento
no repetirme de un año a otro, pero siempre escucho lo mismo, parece que la
imaginación de ustedes no sea tanta en ese sentido. Aprendieron muy pronto, sobretodo
su antecesor, el señor Colomé, que aprendió muy pronto que lo mejor era traerse él
también otro discursillo, pasar de lo que yo le dijera y simplemente decir él el suyo. Y
eso como argucia política también está muy bien y yo nunca dije que eso fuera ilegal, ni
muchísimo menos. Hoy venía con una intención en este segundo punto, ya lo único que
se me ocurre, a ver si ustedes lo aceptan, de retarles, a quién sea, para que no digan que
tengo ventaja, pueden venir los nueve contra mi, a un debate público por la televisión de
les Franqueses, en el cual ustedes defiendan su gestión económica y yo defienda la
opinión que tenemos sobre la gestión económica. Evidentemente, si algún otro grupo se
quiere apuntar, pues encantado. A mi me gustaría retarles a eso y ya que la televisión la
pagamos entre todos, hacer ese debate. Y si puede ser en directo, muchísimo mejor para
que luego no pueda haber ni cortes ni cosillas. Yo les lanzo ese reto y me gustaría que
en un momento determinado me contestasen simplemente a ese reto.
El regidor senyor GONTÁN diu: yo no me atrevo, esa capacidad que tienes tu no la
tengo yo. Seriosament, és un problema del tipus de gestió que plantegen, no és res més.
Ja he vist que això ho entén però és cada any estem igual. S’està implementant arreu de
Catalunya i pràcticament del món, pressupostos participatius. Jo no dic que el 100% del
Pressupost hagi de ser participatiu d’entrada, però és que vostès ni s’ho han plantejat.
Això de la despesa, em sembla que cada vegada que parlem de números, ho dic. El tema
dels judicis, no són trenta, són cinquanta o més, perquè això no se sap. Aquesta política
d’anar passant el corró, d’anar tirant tot allò que no estigui d’acord, enlloc de negociar,
portar a judici, tot això genera despeses que no són necessàries i, sobretot, el vendre fum
perquè especular amb el territori, en el fons, és vendre fum, encara que després fem
grans infrastructures que no utilitzem o que s’infrautilitzen. Però és vendre fum, pa per
avui i gana per demà, no és res més.
La regidora senyora CLAVERIA replica: jo els hi diria que en el tema que comenten
vostès, la qüestió especulativa del sòl, nosaltres, com a municipi, poca cosa hi podem
fer, entre d’altres coses, perquè quan es venen terrenys, vostès saben que s’han de
subhastar al millor preu. Aleshores, això ens ha ajudat, fins ara, a fer moltes coses i a
dotar d’una sèrie d’infrastructures a aquest municipi que no tenia i que necessitava. I
això, per exemple, ens ajudarà a poder fer la tercera llar d’infants que tant necessària és,
per exemple, i d’altres coses. Aquest debat, senyor Grau, que vostè proposa és una mica
la continuació de la famosa auditoria que sempre van demanant. Li dono la mateixa
resposta que li dono sempre quan parlem del tema de l’auditoria perquè vostè es quedi
tranquil, content i satisfet, l’Ajuntament no està disposat a fer una despesa, per exemple,
en el cas de l’auditoria... Un moment, ja li explico jo. Ho trobava a faltar, senyor Grau,
el tema de l’auditoria i per això li comento. És el mateix tipus de resposta perquè vostè
es quedi content, satisfet i tranquil, l’Ajuntament, aquest equip de govern, no està
disposat a gastar uns diners en una auditoria perquè nosaltres sí que tenim la
tranquil·litat i sabem perfectament com estan les coses i vostè, si volgués, també ho
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sabria, però el que passa és que, de vegades, costa una mica fer els deures. Respecte el
tema del debat, igual, per què vol el debat? Per tornar a quedar vostè content i satisfet o
escoltar les mateixes respostes, el debat el té aquí. Té el debat aquí, a cada Ple, utilitzi’l.
Senyor Grau, jo he parlat moltes vegades amb vostè i vostè amb mi, hem parlat molt
del teme de pressupostos i demés, vostè ja sap quina és la meva opinió i li he explicat, li
asseguro, amb tota la sinceritat del món. Li he dit, li he obert el cor i li he dit: escolta,
les coses són com són, estan com estan, un pot muntar, utilitzar els pressupostos
participatius, com deia el senyor Gontán, quan, d’alguna manera, ha arribat a un sostre i
té pràcticament totes les necessitats cobertes. Però quan no és així, moltes vegades la
participació no és possible, passa igual que amb les empreses. Sí, és així.
Intervé el regidor senyor GRAU dient: li demano, si pot ser...
El Senyor ALCALDE diu: no. Ja li he avisat que vostè ja ha intervingut. Escolti’m, ara
m’ha de deixar parlar a mi i així, tancar el debat. Dir-vos a tots, i a vostè també, dues
coses. Primer, avui s’aprova la liquidació dels comptes. Què vol dir? Això no és el
pressupost, perquè del que parlaven era del pressupost, la seva ideologia, la seva manera
de gastar i la seva manera de prioritzar, no és això. Avui es tracta de la liquidació del
pressupost aprovat l’any passat. El resultat, del qual no n’han parlat, sàpiguen que ha
estat un pressupost amb superàvit d’uns quants milers d’euros, passats a pessetes, més
de cent cinquanta milions de pessetes. Ho dic perquè és l’únic del que no han parlat. El
resultat és positiu. Senyor Grau, o es calla o el faig fora, calmi’s. Ha d’aprendre a
comportar-se a les sessions, si vostè vol que el respectin i li deixin els seus minuts, la
seva falta de cortesia o educació fa que no se’l tracti correctament. Calli o a la propera,
agafi la porta i vagi a casa. El que han d’entendre és el resultat del Pressupost que són
cent cinquanta milions de superàvit, uns quants milers d’euros, gairebé el milió d’euros,
i en certa manera, ve a dir que és una execució correcta amb un resultat molt positiu. Jo
entenc perfectament que vostès haguessin fet un altre pressupost, sens dubte, i
segurament haguessin tingut un altre resultat. Cap problema. Ara, avui es tracta de
liquidar el pressupost de l’any passat, donar el resultat a la Corporació i com s’ha
executat. Per tant, s’ha fet dintre dels paràmetres legalment establerts i que el resultat ha
estat amb pressupost positiu. L’altra qüestió que jo havia de contestar: debats públics i
en televisió, per això està el Ple. Aquí la té, vostè ha pogut fer la seva intervenció, sense
cap tipus de censura, ha dit el que vostè ha cregut oportú, l’únic que passa és que ho ha
d’explicar més clar perquè l’entenguin. La seva projecció ha estat una feixuga. Avui
portem a debat el resultat, crec que ho hem explicat suficientment clar i la documentació
ha estat a la seva disposició durant moltes setmanes perquè ho poguessin comprovar.
Finalitzades les intervencions, la PRESIDÈNCIA dóna pas a la votació.
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per tretze vots a favor dels regidors del
grup municipal CiU, sis vots en contra dels regidors dels grups municipals PSC-PM,
ERC, GIPF i EV, una abstenció del regidor del grup municipal PP, i per tant, amb el
quòrum legal.
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17.- APROVACIÓ PROVISIONAL DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE
CRÈDITS NÚM. 1/05 DEL PRESSUPOST GENERAL DE LA CORPORACIÓ.- El
senyor SECRETARI dóna lectura de la part dispositiva de la següent proposta de
l’ÀREA D’HISENDA:
VISTA la necessitat de dotar la partida d’inversió corresponent a l’actuació de xarxa de
distribució d’aigua potable al nucli rural de Llerona fases I i II, atès que per a la qual no
existeix en l'estat de despeses de 2005 consignacions específiques per a aquesta finalitat.
VISTA la memòria que s'ha incorporat a l'expedient de modificació de crèdits 1/2005,
per habilitació de crèdit extraordinari i generació de crèdit.
VIST l'informe d'Intervenció.
VIST l’informe de Secretaria.
D'acord amb allò que estableix l'article 177 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i
l'article 37.3 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el capítol
primer del títol vuitè del precitat Text Refós, a l’Ajuntament en Ple proposo l'adopció
del següent
ACORD
Primer.- APROVAR provisionalment l'expedient de modificació de crèdits del
Pressupost de l’Ajuntament de 2005, núm. 1/2005, per habilitació de crèdit
extraordinari i generació de crèdit, segons el detall que figura en la relació que
s'uneix al present acord.
Segon.- EXPOSAR al públic l'esmentat expedient per un termini de quinze dies hàbils,
mitjançant la seva publicació en el BOP. Cas de no presentar-se reclamacions durant
el període d'exposició al públic, l'expedient s'entendrà aprovat definitivament.
La PRESIDÈNCIA obre el torn d’intervencions. No produint-se’n cap, la
PRESIDÈNCIA dóna pas a la votació.
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per unanimitat dels setze membres
assistents, sobre els disset que de dret i de fet componen la Corporació, i per tant, amb
el quòrum legal.

18.- 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.
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El senyor SECRETARI llegeix la part dispositiva de la següent moció presentada en
data 25 de juliol, RE núm. 2005/7720:
“Josep Martínez Clavell, regidor portaveu del grup municipal d’ERC, Ferran Gontán
Ferrer, regidor portaveu del grup municipal d’Els Verds, Esteve Ribalta Sánchez,
regidor del grup municipal PSC-PM i José Joaquin Grau Rueda, regidor portaveu del
grup municipal del GIPF.
EXPOSEN:
Atès la constant evolució del clima de les Franqueses i en general de la comarca del
Vallès Oriental i Catalunya cap a temperatures més extremes i menys quantitat de
pluviometria.
Atès l’evident escassetat de recursos hídrics que patim al municipi i comarca.
Atès el constant i incessant creixement de la població de les Franqueses del Vallès.
Atès que el municipi de les Franqueses del Vallès gaudeix de diferents fonts i pous
d’aigua públiques, tals com la Font dels Gorcs, la de Corró d’Amunt, la de Marata, el
pou de Llerona, la Font de Sta. Margarida, el pou de Can Poal, la Font de Can Sta.
Digna, entre altres.
Atès l’elevat grau de contaminació que reiteradament i constantment es detecta en totes
i cadascuna d’aquestes fonts, tant per nitrits, com per nitrats, com per bactèries
coliformes, com per E. Coli i com per elevades concentracions de microorganismes en
general.
PROPOSEN:
En Josep Martínez Clavell, en Ferran Gontán Ferrer, en Manuel Martínez Ballesteros i
en José Joaquin Grau Rueda, proposen al Ple de l’Ajuntament de les Franqueses del
Vallès l’aprovació de la següent moció:
Primer.- Instar al Govern municipal a iniciar els estudis necessaris per cercar les
causes i orígens de la contaminació de les aigües dels pous i fonts del municipi.
Segon.- Instar al Govern municipal a incidir sobre les causes de contaminació
detectades per tal de reduir-les i conseqüentment sanejar les aigües subterrànies
municipals.
Tercer.- Instar al Govern municipal a estudiar la possibilitat de penalitzar les
pràctiques i activitats il·legals que han contaminat i contaminen les aigües de forma
incontrolada.
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Quart.- Promoure a tot el municipi i per a tota activitat l’ús responsable de l’aigua.”
La PRESIDÈNCIA obre el torn d’intervencions.
Pren la paraula el regidor del grup municipal ERC, senyor JOSEP MARTÍNEZ i
manifesta: el que proposem és clar, com tots som conscients del clima que estem patint
tant al municipi, com a la comarca i a Catalunya en general, tendeix a baixar el nivell de
pluviometria, per tant, és de vital importància el recurs natural de l’aigua. El que es
proposa és que veient l’elevat grau de contaminació de les fonts del municipi, s’actuï
per tal de que aquestes aigües no les haguem de llençar per contaminació, que es puguin
aprofitar. Per tant, cal que entre tots busquem les causes origen de contaminació i les
intentem corregir per no menysprear el bé natural que tenim.
Tot seguit, pren la paraula el regidor del grup municipal EV, senyor FERRAN
GONTÁN i exposa: evidentment, en la línia. Recordar el que he dit en el tema de la
xarxa d’aigua de Llerona. És un bé escàs, aquest any tots ho notem, crec que no ens
podem permetre malbaratar aquest recurs i, a més, tenint la sort de que en aquest poble
tenim aigües subterrànies que, en altres llocs del planeta, no n’hi ha. I, per tant, crec que
hem de fer èmfasi, un esforç molt gran per part de l’Ajuntament i invertir els recursos
econòmics i humans que siguin necessaris per aconseguir redreçar la situació. No només
apel·lo a la responsabilitat institucional, sinó a una responsabilitat individual de cada
ciutadà perquè no contamini. Contaminar pot ser, com vaig veure ahir per desgràcia a
una persona que no té nom, no sé com dir-li, llençar una ampolla d’aigua buida al mig
d’un camp de blat, acabat de tallat, que hi ha al polígon. Entre tots, hauríem de fer això,
sembla una xorrada, però és que ningú traurà aquesta ampolla que s’anirà degradant,
acabarà al subsòl i del subsòl, els seus productes acabaran a la xarxa d’aigua i l’aigua
ens la bevem nosaltres.
A continuació, pren la paraula el regidor de l’ÀREA D’OBRES, SERVEIS I MEDI
AMBIENT, senyor JOSEP BRU i exposa: referent aquest punt, comentar-vos que
l’equip de govern és sensible sobre el tema de les aigües, som conscients de les
problemàtiques. Per tant, hem decidit que seria interessant demanar a la Diputació que
faci un estudi real de quina és la situació que tenim al municipi i, a partir d’aquí, poderho treballar amb més dades puntuals i veure de quina forma es pot millorar, però,
sempre sobre unes bases que ens puguin ajudar realment a millorar aquest aspecte.
Resumint, estaríem d’acord a tirar endavant aquesta moció i, per tant, seria il·lògic, en
aquest cas, oposar-nos.
Finalitzades les intervencions, la PRESIDÈNCIA dóna pas a la votació.
SOTMESA a votació la moció, és aprovada per unanimitat dels setze membres
assistents, sobre els disset que de dret i de fet componen la Corporació, i per tant, amb
el quòrum legal.
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Finalitzades les intervencions, el Senyor ALCALDE dóna pas al torn de precs i
preguntes orals, tot recordant als senyors ponents que indiquin a quin regidor van
adreçades, per tal de facilitar la intervenció, si és el cas.
Inicia el torn el regidor del grup municipal PSC-PM, senyor ESTEVE RIBALTA qui
passa a formular els següents precs:
Primer.- A la Rosa Colomé. Hem vist que hi ha unes taules de lloguer mancomunades,
que es diu “busco lloguer” adreçades als joves i em sembla que s’hi ha adherit
Granollers, la Garriga. Ho dic perquè mireu si això és interessant, pot ser profitós pels
joves i no tant joves del nostre municipi perquè sabem que el mercat de lloguer és una
cosa que cal activar. Ens ha semblat, a priori, interessant però us ho volíem comentar.
Segon.- Al senyor Bru. Hem detectat al sector U de Bellavista, a dalt de tot, al parc nou,
que hi ha un nivell elevat de brutícia i de deixadesa. Una part és producte de la
irresponsabilitat dels ciutadans, sobretot d’aquells que consumeixen menjar ràpid que
llencen, però veiem que allà hi ha envasos i coses que porten mesos i mesos, que s’han
descolorit, hi ha racons de brutícia que estan petrificats. Ens preocupa aquest tema.
Considerem que potser és producte del mal disseny d’aquella zona perquè la zona verda
s’ha fet de forma molt aïllada i penso que s’hauria d’haver redistribuït més entre els
habitatges, però, ara, no vull entrar en un tema urbanístic sinó en el tema de neteja.
Segon.- Ara venen unes quantes d’arbres. Sobre aquella zona, volia preguntar, la casa
que hi ha a la zona on s’ubicarà l’escola, que s’ha cedit a la Generalitat, està plena de
xiprers. Potser han pensat alguna cosa, sinó els suggerim que si depèn del propietari o si
es poden reaprofitar o reubicar aquells arbres. També hi ha un xiprer de l’església de
Santa Eulàlia que no sé si és producte d’un llamp o d’una malaltia però veiem que la
cosa evoluciona molt, si els tècnics s’ho han mirat i si em podrien informar com es pot
solucionar això. Sembla, segons dieu, que el xiprer és difícil de transplantar i aleshores
serà de difícil solució. Els hi pregaria que m’ho expliquessin. Respecte el tema de les
palmeres, sabem que la climatologia d’aquest any ha malmès moltes palmeres i veiem
que les de Mas Colomer potser no s’han posat adientment o potser no estan a la zona
correcta, estan molt a la intempèrie i volíem saber el seu estat, si era producte
d’aquestes baixes temperatures de l’hivern passat o quina és la seva causa.
Tercer.- Ja he parlat del carrer Estació. Em sembla que ja m’ha contestat el senyor
Torné. Només volia afegir que allà hi havia hagut vàries fuites d’aigua contaminada al
pou, però si em diu que ja s’ha solucionat, ja està.
Quart.- Un tema que ha anat sortint reiteradament al Ple, però em sembla que fins que
no passi res... No sé si s’ha solucionat recentment, però fa un mes vam veure que encara
hi havia gent que travessava en bicicleta la via pel túnel de dalt. Ens fa patir.
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Cinquè.- Hi ha una zona de diferents carrers de Corró d’Avall que no tenen les plaques
dels carrers ni les plaques dels números. Això crea molta confusió als veïns. Estic
parlant de la zona del carrer Joan Maragall cap avall, que baixa a Verge de Núria i tots
aquests, la zona del passeig dels Til·lers cap aquí, hi ha carrers paral·lels que no tenen
numeració ni el nom. Em sembla que és un tema que s’ha de solucionar perquè provoca
confusió als veïns. Sobretot per la part de dalt, per la part de baix també hem rebut
alguna queixa, però sobretot és la part de dalt.
Sisè.- Com s’ha resolt el tema de l’aigua potable als Gorcs? Vaig sentir que s’havia
solucionat, la solució definitiva ja sé que es va pactar que seria per a principis de l’any
vinent. No he parlat amb cap afectat, però com que és un tema d’interès públic,
m’agradaria que em comentessin si s’ha pogut portar a terme alguna solució
provisional.
Inicia el torn la regidora del grup municipal ERC, senyora TERESA BUIGUES qui
passa a formular la següent pregunta:
Primera.- Suposo que adreçada al senyor Alcalde de l’Ajuntament. En el Ple es va
acordar prendre el compromís de fer un acte commemoratiu dels vint-i-cinc anys
d’ajuntaments democràtics. És notori que Convergència i Unió ja ha agraït als seus
regidors que durant aquests vint-i-cinc anys han format part d’aquest Ajuntament i
Convergència i Unió té tot el dret a fer aquest acte públic de reconeixement als seus
regidors. Però és la mateixa coalició qui ha de fer complir els acords de Ple, i els
regidors que han passat per aquest Ajuntament són molt més i molt més plurals. Per
tant, la pregunta al senyor Alcalde és quan es convocarà aquest acte, fruit d’un acord de
Ple.
La regidora senyora BUIGUES continua formulant el següent prec:
Primer.- És un prec que em sembla molt important que també va adreçat al senyor
Alcalde. És un tema de mode. Jo crec que hem de tenir la capacitat de vetllar el
llenguatge. És un signe de respecte dir “el faré sortir de la Sala”, però no és un signe de
respecte cap a un regidor dir “el foto fora de la Sala”. Això no denigra al senyor Grau,
això el denigra a vostè i, per tant, demano i prego que es tingui cura a l’hora de parlar
perquè ens hem de respectar tots. I aquí sembla que les bofetades només les hem de
rebre els regidors de l’oposició. Ja està bé de renyar, compartim el renyant-se i ajudemnos entre tots a que aquest Ajuntament i durant el que queda de mandat sigui un temps
si no de simpatia, com a mínim, de respecte. Per tant, penso que val la pena vetllar per
les maneres i el llenguatge. És un favor que ens faríem a tots.
Tot seguit, inicia el seu torn el regidor del grup municipal ERC, senyor JOSEP
MARTÍNEZ i formula el següent prec:
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Primer.- Com a President del Consell del Poble de Corró d’Amunt, agrair al senyor Bru
i, en general, a l’equip de govern per haver dotat de més contenidors al poble de Corró
d’Amunt, atenent una demanda feta pel propi Consell del Poble.
El regidor senyor MARTÍNEZ continua formulant la següent pregunta:
Primera.- Adreçada al senyor Joaquim Méndez. Tenim coneixement que a l’incendi que
va haver-hi a Corró d’Amunt fa qüestió de deu dies, alguns pagesos es van adreçar a la
seva àrea demanant els adaptadors de les cubes dels tractors als camions dels Bombers.
Pel que tinc entès, segons el que m’han informat, no se’ls ha facilitat, volia saber si és
perquè no feien falta o no hi són a l’Ajuntament.
A continuació, inicia el seu torn el regidor del grup municipal EV, senyor FERRAN
GONTÁN i formula les següents preguntes:
Primera.- Una va en aquest sentit però no és tant concreta. Mesures que s’estan prenent
pel tema de possibles incendis. En quina situació de risc estem? Quines mesures tenim
preparades perquè el que no ha de passar passi?
Segona.- El mateix però pel tema de l’aigua. Quines mesures estem prenent contra la
sequera? Ja ho sap el senyor Bru perquè li he dit diverses vegades, també als seus
tècnics, que hi ha recs intempestius i aleatoris en certs llocs del municipi que crec que,
en aquests moments, sobrarien. Hi ha certes fonts de llocs que encara no estan habitats
on es podrien tancar les aixetes i no malgastar l’aigua.
A continuació, inicia el seu torn el regidor del grup municipal EV, senyor FERRAN
GONTÁN i formula els següents precs:
Primer.- Al camí de Can Carreró, hi ha quatre naus, una de les quals està cremada i està
a punt de caure, ja fa temps que està així. És un perill.
Segon.- Al polígon del Ramassar, entre els carrers Osona i Vallès, hi ha una zona verda
que està plena de canyes i un riu. Per allà a la vora hi ha una benzinera i és un perill. No
es talla ni s’ha fet res.
Tot seguit, pren la paraula el regidor de l’ÀREA D’OBRES, SERVEIS I MEDI
AMBIENT, senyor JOSEP BRU i contesta el segon prec formulat pel regidor del grup
municipal PSC-PM, senyor ESTEVE RIBALTA, referent al tema de la brutícia del
sector U. Ho mirarem amb més profunditat, ens acostarem. Generalment, s’estan fent
els sistemes de neteja habitual i, ara, fins i tot, amb els nous camions que tenim, el nou
camió escombradora que ens ajudarà molt més a les zones de polígons o altres zones
que potser tenen un accés més difícil o no s’hi actuava d’una forma tant habitual, doncs,
intentarem que no sigui així.
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El regidor senyor BRU respon al segon prec formulat pel regidor del grup municipal
PSC-PM, senyor ESTEVE RIBALTA, relatiu als arbres. S’estan fent revisions, s’estan
substituint aquells que per la seva malaltia o pel que sigui, no hi poden estar o estaven a
punt de morir-se i, evidentment, s’han tallat. Està en mans de la tècnica de medi
ambient.
El regidor senyor BRU contesta al cinquè prec formulat pel regidor del grup municipal
PSC-PM, senyor ESTEVE RIBALTA, referent a les plaques dels carrers. És l’única
cosa amb la qual no hi puc estar d’acord o potser és que fa dies que no ha mirat.
Justament des de Maragall fins a la Ronda, pràcticament, l’únic carrer que no tenia
placa era el carrer de l’Alba, es va notificar i ja està col·locat. Pot ser que passi a la part
de més amunt, on s’està construint algun edifici, esperarem a que acabin per col·locarho. De totes maneres, que jo en tingui constància, l’únic que faltava en aquesta zona era
el del carrer de l’Alba i ja s’hi ha posat.
El regidor senyor BRU respon a la primera i segona preguntes formulades pel regidor
del grup municipal EV, senyor FERRAN GONTÁN, relatiu a la situació d’incendis i de
control de l’aigua. En el tema dels incendis, hi ha un pla activat, el PAM, Pla
d’Actuació Municipal, on hi ha tota una sèrie de persones que en el cas que hi hagi un
incendi i s’hagi d’activar aquest Pla, tothom sap el que ha de fer. Com que és una mica
extens, si vol, vingui a l’àrea. De la previsió que s’ha fet, sobretot és tema de marges i
estar alerta, és el que es fa bàsicament a tot arreu. En quant al tema de les aigües,
comentar-li que com hi ha molt poca aigua, és un estiu molt sec, hi ha realment
problemes en aquest sentit, el que està clar, en primer lloc, és la conscienciació dels
ciutadans que, malauradament, ha de ser amb moltes més coses, a part d’això. I
aprofitant, dir que també col·laborarien molt si fessin servir els contenidors adequats i
no llencessin segons quines coses fora, com, per exemple, matalassos que et pots trobar.
És una lluita constant. Continuant amb el tema, comentar-te que tant els jardiners que
actuen a Bellavista com els que estan actuant a la resta del municipi, se’ls ha restringit
una sèrie de zones on realment no és necessària una intensitat o un sistema de reg tant
constant per tal de reduir la despesa d’aigua en aquest cas. Per tant, l’alerta o avís que
nosaltres tenim, en un principi, dins del nostre municipi, seria de primer grau que
significa el risc més baix. Malgrat tot, s’està actuant en tots aquests paràmetres que
podem fer des del nivell municipal, a nivell de jardiners, a nivell de fonts. El que no
podem fer és que si disposem de fonts municipals, tancar-les, que no hi hagi aigua, de
moment estem estem en el nivell que estem. Si és necessari més endavant, doncs, potser
ho farem, perquè si les tanquem, aleshores tindrem la problemàtica de perquè tanquem
les fonts. És complicat. En resum, seria conscienciació de cadascú, gastar la menor
quantitat d’aigua possible. Nosaltres, a nivell municipal, farem les actuacions que ja
estem fent.
El regidor senyor BRU respon al primer prec formulat pel regidor del grup municipal
ERC, senyor JOSEP MARTÍNEZ, relatiu als nous contenidors de Corró d’Amunt.
Simplement fer-li veure, i pot servir d’exemple a tots, que aquestes notificacions,
malgrat no arribar al Ple sinó al llarg dels mesos en els quals no hi hagi Ple, qualsevol
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actuació d’aquest tipus, s’agraeix des de la nostra àrea que ens ho notifiqueu i si està al
nostre abast i es pot fer, doncs es porta a terme, com així s’ha demostrat. Per tant,
gràcies també a vosaltres per haver-ho notificat.
Pren la paraula el regidor de l’ÀREA DE CULTURA I EDUCACIÓ, senyor
FRANCESC COLOMÉ i manifesta: a mi no m’han preguntat més però com que ens
anem de vacances i no ens veurem, m’agradaria convidar a tots els regidors als actes
que hi hauran a l’Ajuntament per la Diada de l’onze de setembre. Comunicar-vos que
m’agradaria comptar amb la presència de tots els regidors. A les deu i mitja hi haurà la
conferència que, aquest any, serà de la Maria de la Pau Janer que vindrà i ens parlarà
sobre “Viure i escriure en un país, en un temps”. Seguidament hi haurà un petit refrigeri,
com cada any, hi haurà un seguici amb el grup Els Garrofers fins al passeig Tagamanent
i, després, hi haurà l’ofrena floral que espero que hi participeu tots els grups i,
finalment, la cantada dels segadors.
Tot seguit, pren la paraula el regidor de l’ÀREA DE DINAMITZACIÓ ECONÒMICA,
senyor FERRAN JIMÉNEZ i contesta al sisè prec formulat pel regidor del grup
municipal PSC-PM, senyor ESTEVE RIBALTA, relatiu a l’aigua dels Gorcs. No
recordo si vostè estava present a l’assemblea del Consell del Poble de Llerona, el quatre
de juliol es va notificar el compromís de l’equip de govern d’iniciar un projecte per a la
portada d’aigua a la urbanització dels Gorcs, vam establir una sèrie d’acords amb els
representants que van assistir al Ple per poder avançar el subministrament amb una
solució momentània, alternativa, a l’execució de les obres. Posteriorment, el catorze de
juliol, l’equip de govern va aprovar el projecte per portar l’aigua. A més, en diverses
reunions que he mantingut personalment amb membres de la urbanització i de
l’associació de veïns, hem arribat a l’acord de que ja poden fer la contractació. No sé si
ja l’han fet aquesta tarda o la faran demà. Però la connexió és de forma immediata
perquè, en definitiva, entenem que és una qüestió de sensibilitat amb les persones que
viuen allà i també per millorar la qualitat del subministrament que tenen fins ara. Per
tant, entenc que és un tema que ha de donar tranquil·litat, sobretot a tots els habitants de
la urbanització, és un tema resolt i funcionarà, com ja he dit, en qüestió d’unes hores.
Tot seguit, pren la paraula el regidor de l’ÀREA DE GOVERNACIÓ, senyor
JOAQUIM MARTÍN i respon a la primera pregunta formulada pel regidor del grup
municipal ERC, senyor JOSEP MARTÍNEZ, relatiu a l’incendi a Corró d’Amunt. Em
sobta moltíssim i, fins i tot, m’ha fet mal interiorment, per una senzilla raó. En ple
incendi a Can Cabessa, va trucar a la policia que li va donar les mateixes instruccions
que li estava donant jo i, no obstant, va voler parlar amb mi i jo li vaig atendre per
telèfon. Li vaig explicar la situació, el mateix que li vaig explicar a ell per telèfon, és el
que li explico a vostè però sembla que aquesta persona no es va refiar del que jo li
estava dient. El tema de les boques, les tenen a la Policia. En un incendi, s’està en
contacte permanent amb el CECAT o amb els Bombers. Els Bombers són els que
ofereixen tot el material que tenim i ells decideixen, en qualsevol moment, quin material
ens demanen, sabent el material que nosaltres tenim. A l’igual que quan se li van oferir
les cubes, que les tinc jo numerades i amb nom i cognoms, va dir que no feien falta, que
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en el moment que fessin falta cubes, m’ho diria. Les boques les tinc jo, les tinc
perfectament localitzades. Quan arriben les cubes, se’ls hi van subministrant les boques
a cadascun i quan acaben, les boques es tornen. Perquè no es perdin, es guarden a
l’Ajuntament i en el moment en què hi hagi un incendi, la patrulla o jo, quan estic a
l’ADF, el primer que agafo són les boques. Em sobta molt perquè a aquesta persona en
concret jo li vaig donar una explicació i sembla que això no ha satisfet.
Intervé el regidor senyor MARTÍNEZ dient: volia saber si des de Bombers s’havia
sol·licitat disposar d’aquest material. Si em diu que no, entenc, que...
El regidor senyor MÉNDEZ continua dient: Bombers, quan necessiten qualsevol cosa,
me la demanen, no per res, perquè estic jo, o està el senyor Alcalde, el tècnic
corresponent o qui sigui. Quan ens diuen que necessiten dues o tres cubes, en el moment
en què les demanen, les boques estan allà preparades per quan arribi la cuba, empalmarla amb la boca. No feien falta. En el moment en què faci falta, que ningú es preocupi,
que les boques es distribuiran correctament i tothom podrà fer la seva aportació. Amb
això he d’estar molt agraït, de que tothom estigui sempre a punt per qualsevol sortida
que s’hagi de fer. Però m’ha sobtat i m’ho he agafat malament perquè sembla que no
s’hagi refiat del que jo li estava dient per telèfon. Potser no és la mateixa persona, però,
bé, res més.
Tot seguit, la regidora de l’ÀREA DE BENESTAR SOCIAL, JOVENTUT I
SANITAT, senyora ROSA COLOMÉ i respon al primer prec formulat pel regidor del
grup municipal PSC-PM, senyor ESTEVE RIBALTA. No he sentit gaire bé la teva
pregunta. ...
Intervé el regidor senyor RIBALTA dient: ...
La regidora senyora COLOMÉ manifesta: fa un parell de setmanes que vaig anar a
l’Ajuntament de Cardedeu, també va venir el Josep Ramírez, per un tema que volen fer.
Ens ho hem d’estudiar bé perquè els costos són bastant elevats. A part, aquí no en tenim
gaires pisos de lloguer. Una altra cosa és que nosaltres apostem per fer pisos de lloguer.
S’ho estan estudiant, tindrem altres reunions, però no puc dir-te del cert si hi entrarem o
no.
El Senyor ALCALDE respon a la primera pregunta formulada per la regidora del grup
ERC, senyora TERESA BUIGUES, relativa a l’acte dels vint-i-cinc anys d’ajuntaments
democràtics. És veritat que hi ha pendent aquest acte, és veritat que per voluntat pròpia
l’he retrassat però espero que abans de final d’any el puguem executar. No és per res,
però he deixat el temps suficient per assumir la falta del Josep Palomino per fer aquest
acte. Ha estat per decisió expressa, no ha estat per oblidar-me de que teníem aquest
acord i l’he deixat dilatar en el temps. Potser al setembre us reuneixo per parlar d’aquest
tema i confeccionar-ho de comú acord. Dilatar aquest tema ho he fet voluntàriament
perquè no trobava bé afrontar aquest tema en una situació que incomodava una mica per
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aquest aspecte més personal, però no per un tema institucional ni per no complir un
acord que teníem i que havíem pres en el seu dia en aquest Consistori.
El Senyor ALCALDE contesta al primer prec formulat per la regidora del grup
municipal ERC, senyora TERESA BUIGUES, referent a la utilització del llenguatge.
Em sap molt greu, senyora Teresa, però cadascú té el llenguatge que té. Per tal que
aquest llenguatge no es torni d’una manera incorrecta, tots hem de fer l’esforç de
comportar-nos com cal. No cal que em digui això sinó que em digui que tothom ha
d’estar a l’alçada de les circumstàncies. Cadascú té el llenguatge que té.

I no havent-hi més assumptes per tractar, el Senyor PRESIDENT, aixeca la sessió,
desitjant bones vacances a tothom, 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.

