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ACTA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
Identificació de la sessió:
Caràcter: Ordinari
Data: 29 de setembre de 2005
Horari: de 20,00 a 22,10 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.
Pren la paraula la regidora del grup municipal ERC, senyora TERESA BUIGUES i
manifesta: començant pel darrera de l’acta, a la pàgina 6, a la intervenció del Senyor
Alcalde, a la línia 9, s’ha de canviar “faig” per “fotre”.
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Tot seguit, pren la paraula el regidor del grup municipal GIPF, senyor JOSÉ JOAQUIN
GRAU i exposa: jo també vull fer una intervenció. L’únic que vull dir és que no signaré
aquesta acta i el motiu és que en aquest Ajuntament se m’ha negat el dret, que crec que
tinc, a utilitzar tota la documentació, tal com vostè ha dit i ha repetit en diverses
vegades, que hi ha dintre de l’Ajuntament i que nosaltres, com a regidors, podem
utilitzar. En aquest cas, se m’ha negat el dret a utilitzar l’enregistrament que es va fer de
l’últim Ple. Després d’haver llegit l’acta, la meva intenció era fer alguna esmena i per
assegurar-me, vaig demanar que em deixessin escoltar les paraules que jo pensava que
havia d’esmenar del Ple anterior. Em sap molt greu que s’hagi fet això. Considero que,
per part de qui sigui, i jo l’he de fer responsable a vostè, senyor Alcalde, com a màxim
mandatari de l’Ajuntament, s’ha atemptat contra els meus drets com a regidor. Penso
que és una qüestió molt greu, ja no és per la falta de respecte que es pugui tenir vers la
meva persona, això ho puc acceptar, però es la falta de respecte total envers al càrrec de
regidor. Penso que vostès haurien de començar a aprendre d’una vegada que tots som
iguals, tenim les nostres obligacions i també els nostres drets. És per aquest motiu que
no penso signar aquesta acta i em reitero en aquest fet: ho considero un atemptat per
part de vostès als meus drets com a regidors. Avui, no sé si se n’adonen, m’he portat el
meu material per poder gravar el Ple. Avui estic de proves, m’he portat una gravadora,
un MP3, després ja veuré el que més em convé. I d’aquí en endavant és el que faré amb
els Plens que queden fins acabar aquesta legislatura. Evidentment, també haig de dir que
qualsevol enregistrament que faci amb aquesta gravadora, els meus mitjans són una
mica més rudimentaris que els seus, perquè aquests els he de pagar jo i els de vostès els
paguen tot el municipi, i aquests enregistraments, evidentment, seran propietat del GIPF
que es reserva el dret de poder fer l’ús que cregui oportú.
Pren la paraula el regidor del grup municipal EV, senyor FERRAN GONTÁN i
manifesta: pàgina 68, setè paràgraf, no sé exactament què diu, diu que vaig fer uns precs
però aquests precs no els vaig fer jo, els va fer el Josep Badia.
Tot seguit, pren la paraula el regidor de l’ÀREA DE DINAMITZACIÓ ECONÒMICA,
senyor FERRAN JIMÉNEZ i manifesta: a la pàgina 29, al tercer paràgraf diu “... m’ha
provocat el senyor Ferran...” perquè no hi hagi confusions, hauria de dir “el senyor
Gontán”.
El Senyor ALCALDE manifesta: senyor Grau, la seva intervenció ja l’ha fet, no hi ha
dues intervencions. Només són al·legacions a l’acta. Això no és cap rèplica, ho sento
molt però no té dues intervencions, senyor Grau, no té la paraula. Ara li donaré la
paraula al Secretari, bàsicament perquè expliqui els seus afers amb Secretaria perquè és
un tema pura i estrictament de tràmit. Em vol deixar intervenir, si us plau. Escolti’m, si
vostè no el deixa intervenir, no el deixaré estar més en aquesta sala. M’ha sentit? Senyor
Grau, calli, si us plau. Si no es comporta, el convido a abandonar la sala.
El regidor senyor GRAU replica: no m’ho digui més, foti’m fora. Perquè amb tantes
amenaces, al final em semblarà que vostè és una mica “bocasses”. Si vostè creu que
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m’ha de fotre fora perquè estic alterant l’ordre públic, estic cometent un delicte o el que
vostè vulgui, faci el que cregui que ha de fer, però ja no m’ho digui més.
El Senyor ALCALDE diu: molt bé, ara ja pot abandonar la Sala.
El regidor senyor GRAU manifesta: no es pensi que...
El Senyor ALCALDE replica: senyor Grau, abandoni la Sala, si us plau.
El regidor senyor GRAU contrareplica: senyor Torné, no es pensi que jo abandonaré
aquesta sala només perquè vostè m’ho digui. No es vostè qui m’ha posat aquí. Si em vol
fotre fora, el que pot fer és utilitzar la repressió policial, que això sí que té poder per ferho, però jo no penso abandonar la sala només perquè vostè m’ho digui.
El Senyor ALCALDE diu: sàpiga que li he convidat a abandonar la Sala. Si no ho fa,
serà reprès degudament. Senyor secretari, pot continuar? Senyor Grau, si us plau, es pot
callar? Senyor Grau serà convidat a marxar pel seu comportament. Si vol, pot marxar.
Senyor secretari, si us plau, pot explicar-se.
El senyor SECRETARI manifesta: jo volia fer un aclariment sobre el tema de la
redacció de les actes. Evidentment, el sistema d’enregistrament que s’utilitza es fa pura i
simplement per facilitar la tasca dels funcionaris, i la meva personalment, que després
hem de transcriure el que s’ha dit al Ple en el llibre d’actes. L’enregistrament es fa única
i exclusivament a aquests efectes. Davant la petició del senyor Grau de consultar
l’enregistrament, li vaig manifestar que primer era precedent que, tenint en compte que
el Secretari és el que dóna fe del transcurs de les sessions, primer fes les esmenes que
considerés a l’acta i, posteriorment, com s’ha fet en altres ocasions amb molts regidors
de diferents grups d’aquest Consistori, podria escoltar l’enregistrament per si hi havia
alguna apreciació diferent de la que havia sorgit. I així es va fer. En cap moment crec
que s’hagi vulnerat cap dret per part meva. La decisió ha estat exclusivament meva com
a funcionari responsable i únic de la redacció de les actes. Per tant, el procediment seria:
ara, fer les esmenes pertinents i després, en tot cas, per aclarir qualsevol altre extrem,
poder escoltar l’enregistrament.
Intervé el regidor senyor GRAU dient: jo li volia dir que, en altres ocasions, quan he
tingut algun conflicte amb una altra persona d’un altre grup se m’ha deixat escoltar...
El Senyor ALCALDE diu: senyor Grau, pot abandonar la Sala, si us plau.
Intervé la regidora del grup municipal ERC, senyora TERESA BUIGUES i manifesta:
no estem d’acord amb això. Ho sento, però això és una cacicada. Això no es pot
permetre, aquest home no ha faltat el respecte a ningú...
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El Senyor ALCALDE replica: a la Corporació i al President. Perdoni, si vostè ha de
parlar, ha de demanar la paraula. Hi ha unes normes que s’han de complir, tots hem
d’estar sotmesos a aquestes normes.
La regidora senyora BUIGUES contrareplica: aquesta no és la manera de fer-les
complir.
El Senyor ALCALDE manifesta: aquest és el seu parer.
El regidor senyor GRAU diu: moltes gràcies i bona nit. Què he d’abandonar? la sala,
l’ajuntament, el municipi, el país?
El Senyor ALCALDE respon: la sala.
El regidor del grup municipal GIPF, senyor JOSE JOAQUING GRAU abandona la
sala.
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.
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 dóna lectura de la part dispositiva dels següents acords, adoptats per la
Junta de Govern Local en les sessions que s’indiquen:
•

La de 1 de setembre de 2005:

PROPOSTA SOL·LICITUT A LA GENERALITAT DE CATALUNYA
PRENGUI LES MESURES ADEQUADES PER PROTEGIR L'ENTORN DE LA
RIERA CARBONELL AL SEU PAS PER EL NUCLI URBÀ DE CORRÓ
D'AVALL
ATÈS que el passat dia 2 d’agost, el municipi de les Franqueses del Vallès va patir una
considerable tempestat que va provocar el desbordament de la riera Carbonell al seu pas
pel nucli urbà de Corró d’Avall, al costat de la zona esportiva municipal, produint danys
de consideració a les instal·lacions esportives.
ATÈS que les conques hidrogràfiques de Catalunya son competència de la Generalitat
de Catalunya i per tant, la restauració i protecció de l’espai de la riera Carbonell ha
d’ésser reparat per restablir els danys soferts i protegir i millorar els habitatges de
l’entorn.
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ATÈS que la riera Carbonell en el tram urbà de Corró d’Avall, no està suficientment
adequada per protegir els habitatges i les instal·lacions esportives de possibles
avingudes excepcionals i per tant cal fer accions per consolidar i protegir aquest entorn
que s’ha vist agreujat per les obres que s’han portat a terme consistents en la construcció
de la Ronda Nord de Granollers.
AQUESTA Alcaldia proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents,
ACORDS:
Primer.- SOL·LICITAR a la GENERALITAT DE CATALUNYA, prengui les mesures
adequades per protegir l’entorn de la riera Carbonell al seu pas per el nucli urbà de
Corró d’Avall, per tal de garantir la seguretat en casos d’avingudes importants
d’aigua.
Segon.- TRASLLADAR el present acord al PRESIDENT DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA, al CONSELLER DE MEDI AMBIENT, al PRESIDENT DE L’ACA i als
GRUPS POLÍTICS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA.

•

La de 1 de setembre de 2005:

PROPOSTA DE SOL·LICITUT A LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, LA
REALITZACIÓ D'UN ESTUDI PER TAL D'ESBRINAR LES CAUSES DE LA
CONTAMINACIÓ DE LES AIGÜES FREÀTIQUES DEL MUNICIPI.
ATÈS que en la sessió plenària celebrada el dia 28 de juliol de 2005, es va aprovar una
moció per tal d’esbrinar les causes que han originat la contaminació de les aigües
freàtiques del municipi de les Franqueses del Vallès.
ATÈS que es considera que aquest estudi és necessari per conèixer les causes dels
possibles efectes de la contaminació de les aigües i poder actuar sobre aquestes.
ATÈS que el municipi de les Franqueses del Vallès, no disposa de recursos suficients
per portar a terme aquest estudi tant complert, atesa la seva complexitat tècnica.
AQUESTA Alcaldia proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- SOL·LICITAR a la DIPUTACIÓ DE BARCELONA, la realització d’un estudi
per tal d’esbrinar les causes de la contaminació de les aigües freàtiques del municipi de
les Franqueses del Vallès.
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Segon.- TRASLLADAR aquest acord al PRESIDENT DE LA DIPUTACIÓ DE
BARCELONA, al Diputat president DE L’ÀREA DE MEDI AMBIENT i als GRUPS
POLÍTICS DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA.

•

La de 1 de setembre de 2005:

PROPOSTA DE SOL·LICITUT A LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA QUE
S'ESTUDIÏN ELS DESPERFECTES PRODUÏTS, A LA CARRETERA DE
CÀNOVES BV- 5151, PER LA TEMPESTAT QUE VA TENIR LLOC EL
PASSAT MES D'AGOST.
ATÈS que el passat dia 2 d’agost, el municipi de les Franqueses del Vallès va patir una
tempestat considerable que va provocar importants perjudicis a béns públics i privats.
ATÈS que es van produir inundacions en d’interior d’habitatges situats a la carretera de
Cànoves, degut al nombre de litres d’aigua caiguts i al mal estat de les cunetes de la
carretera en aquell indret, que va fer augmentar els efectes de l’aiguat.
ATÈS que el manteniment de la carretera de Cànoves BV-5151, correspon a la
Diputació de Barcelona.
Aquesta Alcaldia proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents:
ACORDS:
Primer.- SOL·LICITAR a la DIPUTACIÓ DE BARCELONA que s’estudiïn els
desperfectes produïts, a la carretera de Cànoves BV- 5151, per la tempestat que va
tenir lloc el passat mes d’agost, que va afectar als habitatges de l’entorn i que
procedeixi a la millora de les cunetes i a la sortida de les aigües de pluja, per tal
d’evitar els efectes negatius que s’han patit recentment.
Segon.- TRAMETRE el present acord al PRESIDENT DE LA DIPUTACIÓ DE
BARCELONA, AL DIPUTAT DE L’ÀREA DE VIES LOCALS I ALS GRUPS POLÍTICS
DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA.

•

La de 15 de setembre de 2005:

PROPOSTA DE SOL·LICITUD A LA GENERALITAT DE CATALUNYA DE
L'OBERTURA TOTAL DEL TRAM DE LA RONDA NORD QUE S'HA
CONSTRUÏT FINS LA ROTONDA DE CAL MÒNIC.
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ATÈS que el passat dia 14 de juny, es va posar en funcionament de forma parcial el
tram de la Ronda Nord, construïda entre la carretera de Girona C-251 i la carretera de
Ribes C-17a, davant de Cal Mònic.
ATÈS que aquesta posada en funcionament comporta una millora important en la
connexió entre Corró d’Avall i Bellavista i la xarxa viària amb direcció Girona, Mataró
i Barcelona, entre d’altres.
ATÈS que l’obertura parcial d’aquesta infrastructura ha generat, també, una
problemàtica important de trànsit en el nucli urbà de Bellavista, tenint en compte que els
carrers es col·lapsen de vehicles, com a conseqüència de la impossibilitat d’utilitzar la
sortida.
AQUESTA Alcaldia proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents,
ACORDS:
Primer.- SOL·LICITAR a la GENERALITAT DE CATALUNYA l’obertura total del tram
de la Ronda Nord que s’ha construït fins la rotonda de Cal Mònic, per tal d’eliminar els
perjudicis que s’ocasionen als veïns del nucli de Bellavista com a conseqüència de
l’increment del trànsit rodat pel nucli urbà.
Segon.- TRALLADAR aquest acord al President de la Generalitat de Catalunya, al
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques i als 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
exposa: estem d’acord amb les quatre demandes. L’únic que volíem deixar clar és que si
bé la gestió i el manteniment de la llera del riu depèn de la Generalitat de Catalunya i
l’Agència Catalana de l’Aigua, és l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès qui ha fet
certes infrastructures i certs equipaments en zones inundables i zones properes al riu.
L’espai del riu és del riu i si se li pren, en certs casos i en certs moments, el riu se’l
torna a prendre. Només volia dir això.
Tot seguit, pren la paraula el regidor del grup municipal PSC-PM, senyor JOSÉ VEGA
i manifesta: a l’apartat de la sol·licitud d’obertura de la Ronda Nord fins a Cal Mònic,
considerem que és una mica massa ràpid per dues raons. Suposo que estan assabentats
que a finals del mes d’octubre es fa l’adjudicació de les obres i entre estudis i demés,
passat Nadal, es començaran les obres. Aleshores, obrir la Ronda per tenir-la un mes
oberta implicarà que els camions de ton s’acostumin a venir fins al final de la Ronda i
d’aquí a quatre dies se la trobaran tancada i tornarem a tenir els problemes que ja tenim
habitualment a Bellavista.
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Acte seguit, pren la paraula el regidor del grup municipal EV, senyor FERRAN
GONTÁN i exposa: referent al tema de la Ronda, vostès mateixos, ja es trobaran el
problema. I el primer ja ha sorgit: el tema de l’aiguat. Tots sabem que els problemes de
l’aigua que va passar a Corró d’Avall el dia 2 d’agost és per culpa d’una mala
construcció de la Ronda. Jo ja no vull ni imaginar com serà el tema del soterrament que
és molt més complicat, per tant, dedueixo que encara tindrem més aiguats. Però no seria
més greu si no haguéssim tingut aquests governs, inclòs el socialista, de fa molts anys,
que tenen la dèria de posar les coses al costat del riu. Com deia el company, on al plànol
hi havia un riu, sempre se’n recorda i torna a passar. I tothom sap que allò són zones
inundables i és zona freàtica. Per tant, la zona de Mas Colomer, ho dic perquè és la que
encara es pot salvar, per molt forat que facin vostès, quan baixin aiguats com el que va
haver-hi el dia 2 d’agost, hi ha un cicle i de tant en tant és el que passa, tornarà a sortir
l’aigua amunt, per les clavegueres, com va passar a la zona de les cases que hi ha davant
de la zona esportiva. Per tant, si seguim amb la política d’habitatges al costat del riu,
només tindrem aigua.
A continuació, pren la paraula el regidor del grup municipal PSC-PM, senyor ESTEVE
RIBALTA i manifesta: el meu company ha intervingut en el tema de la Ronda, però jo
volia intervenir sobre aquest tema. Estic d’acord que, segurament, les intervencions que
s’han fet a la riera Carbonell no han estat les adequades. Considerem que l’Ajuntament
ha fet una forta intervenció en aquesta zona amb la finalitat de canalitzar, de baixar el
nivell inundable, i, clar, ara es demana el que s’ha fet malament fins ara. Em sembla que
la causa tampoc és exactament això que deien els meus companys, sinó que,
possiblement, només és el pont que dóna accés a la zona esportiva. Una de les causes
importants del desbordament ha estat l’acumulació de porqueria allà. Una segona causa
ha estat les obres que s’estan fent a la zona esportiva, potser hi havia coses massa
obertes i s’hauria d’haver previst que podia entrar aigua per aquells punts. Una altra de
les causes pot haver estat l’estat de neteja de la riera Carbonell. Aleshores, ara no es
vota, evidentment, però en el proper punt es vota la sol·licitud de subvenció pel FEDER,
i, tot i que ens sembla bé que les Administracions implicades intervinguin, volem deixar
constància que la intervenció que va fer l’Ajuntament no va servir per evitar això.
El Senyor ALCALDE manifesta: per l’experiència que tinc, els vull aclarir dues
qüestions: el tema de la Ronda és un tema que estigui com estigui, emmerdat o el que
sigui, val més que funcioni a que estigui tal com està que genera més problemes que no
pas beneficis. Ja veurem com funcionen les obres i què es farà, perquè és un tema que
encara està un mica enlaire. I l’altra qüestió, la riera, de la qual s’han dit algunes coses
no gaire correctes, els voldria dir una cosa: a l’únic lloc de la riera on hem tingut
problemes ha estat al lloc no intervingut des de fa anys. Què vull dir? Si vostès que no
tenen prou coneixement tècnic de la zona, a la riera Carbonell, malauradament, en anys
anteriors no es va fer cap tipus de protecció ni cap tipus de construcció adequada, com
ara es fan, en aquella zona. Estic parlant del tram més urbà, des de la rotonda, que ara és
nova, del pavelló fins al carrer Migdia. Aquest tram no reuneix històricament, ni els
ponts que hi ha, ni el peatonal ni el del carrer Migdia, ni la llera, les condicions que
marquen avui en dia els estudis hidrològics dels cinc-cents anys de retorn les condicions
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que ha de tenir la llera. I, fins i tot, en el seu dia, l’Ajuntament va fer un pavelló en zona
inundable, al mateix nivell que la llera de la riera, amb uns greus problemes
d’inundabilitat. Tot això són problemes que arrosseguem de tota la vida, des de l’any
1984 en què es va fer el pavelló. Això són problemes generals per al proper Ajuntament.
Allà tenim un problema: mai es va fer un estudi hidrogràfic de la cabuda de la llera ni
dels ponts. Tots els ponts es van fer arran i mig. Ara, per exemple, s’ha resolt el
problema del pont de Cal Mònic, que s’ha tornat a refer, que tampoc reunia aquests
requisits. Amb la construcció de la Ronda a Cal Mònic, l’han hagut d’enderrocar i
tornar-lo a obrir. Per què? Doncs, perquè amb els estudis hidrològics de la riera
Carbonell, fets en l’actualitat, no complia els requisits. Quin és el problema? Que la
llera, en aquest tram, i el que s’havia fet en anys anteriors, no té les condicions dels
estudis hidrològics actuals. Mas Colomer tampoc ho té correcte i els estudis ara també
els té. Ara, Cal Mònic ho té, però abans no ho tenia. També ho té el carrer Ferreria, que
ja es va fer amb estudis moderns. I queda per fer aquest tram, perquè aleshores no es
feien estudis, que no s’ha fet adequadament durant aquests anys o no s’ha protegit
adequadament, tant les construccions com la llera de la riera. Què és el que s’ha de fer?
Doncs, el que hem fet en aquests últims anys: fer un estudi hidrològic i intentar-ho
canviar. Ara, això val diners, perquè s’ha de fer una projecció de la llera i una cabuda de
tot el que és la llera important, enderrocar els ponts que hi ha, tant el peatonal com
l’altre, i fer-los nous perquè no té les dimensions correctes. Això no és imputable a les
actuacions que s’han fet aquests últims anys, sinó que és degut a la història de
desenvolupament d’aquella zona. Ara s’ha d’arreglar i, per això, en el seu dia, es va fer
el projecte. Estem buscant fons del FEDER o d’on sigui, per intentar fer-ho el més aviat
possible. Sàpiguen que aquella zona no té els estudis hidrològics actuals correctes, però
no és per cap tema que s’hagi fet ara sinó que s’arrossega històricament, com altres
coses. Ara, per trencar el gel, els explicaré una anècdota de la riera: el meu avi era el
masover de Cal Mònic, no sé si ho saben, van baixar de Queralbs i, com molts altres
avis, va anar a fer de masover a Cal Mònic. I quan era petit, m’explicava, jo no ho vaig
veure perquè estem parlant de més de quaranta-cinc anys, que un dia va baixar una gran
riada i l’aigua, sense haver-hi construït res, va passar per sobre del pont de Cal Mònic,
per sobre de la carretera. Per tant, les avingudes d’aquesta riera, sense haver-hi fet res,
perquè abans la riera sense encauçament, ja va oferir certes... Li explico per al seu propi
coneixement perquè l’aigua va passar per sobre de la carretera, en el pont de Cal Mònic.
Els hi he explicat perquè en siguin coneixedors de quins poden ser els efectes de certes
situacions hidrològiques i les seves repercussions.
El regidor senyor RIBALTA manifesta: només dir que estic d’acord en gran part de la
seva intervenció, fins i tot que una de les causes ha estat la mala planificació de
l’ajuntament anterior en el tema del polígon. Amb això estem totalment d’acord, i també
que és la zona no intervinguda. Les tres causes que han portat aquesta inundació han
estat: el pont que no ha absorbit, la manca de neteja que el va taponar i la manca de
previsió de les obres que van permetre l’entrada d’aigua. Després, vostè ens ha parlat de
la seva experiència, però també ens agradaria que aquesta experiència es demostrés en
altres situacions crítiques que pot presentar al Ple. Potser la seva tasca seria d’apagar
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focs, i no d’encendre’ls. Em sembla que això és important. Espero que s’hagi enregistrat
perquè consti en acta, malgrat que s’acopli.
No es produeix cap més intervenció en aquest apartat.
3.- RATIFICAR ACORD JUNTA DE GOVERN LOCAL.- El senyor SECRETARI
llegeix la part dispositiva del següent acord, adoptat per la Junta de Govern Local en la
sessió del dia 8 de setembre de 2005:
PROPOSTA DE SOL.LICITUD D'INCLUSIÓ EN LA CONVOCATÒRIA DE
SELECCIÓ D'ACTUACIONS DELS ENS LOCALS SUSCEPTIBLES DE
COFINANÇAMENT DEL FONS EUROPEU DE DESENVOLUPAMENT
REGIONAL PER A L'ANUALITAT 2006
VISTA l’ordre del Departament de Governació i Administracions Públiques,
GAP/314/2005, de 8 de juliol, de convocatòria de selecció d’actuacions dels ens locals
susceptibles de cofinançament del Fons Europeu de Desenvolupament Regional
(FEDER) per a l’anualitat 2006.
VIST que l’execució de l’obra de consolidació de la Riera Carbonell i protecció de
l’entorn urbà al seu pas pel nucli de Corró d’Avall, s’ajusta a la tipologia d’actuacions
susceptibles de cofinançament FEDER, d’acord amb les mesures que preveu el
DOCUP, segons annex de l’Ordre del Departament de Governació i Relacions
Institucionals de 30 de juliol de 2003, pel qual es regula el procediment per seleccionar
les actuacions dels ens locals susceptibles de cofinançament del FEDER per les
anualitats 2004, 2005 i 2006.
ATÈS que l’execució de l’obra contemplada en el projecte “Construcció d’edifici per a
serveis tècnics municipals i hotel d’entitats” s’ajusta a la tipologia d’actuacions
susceptibles de cofinançament FEDER, d’acord amb les mesures que preveu el
DOCUP, segons annex de l’Ordre del Departament de Governació i Relacions
Institucionals de 30 de juliol de 2003, pel qual es regula el procediment per seleccionar
les actuacions dels ens locals susceptibles de cofinançament del FEDER per les
anualitats 2004, 2005 i 2006.
AQUESTA Alcaldia proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- SOL·LICITAR la inclusió en la convocatòria de selecció d’actuacions dels ens
locals susceptibles de cofinançament del Fons Europeu de Desenvolupament Regional
(FEDER) per a l’anualitat 2006 de les actuacions següents:
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A) Consolidació de la Riera Carbonell i protecció de l’entorn urbà al seu pas
pel nucli de Corró d’Avall.
B) Construcció d’edifici per a serveis tècnics municipals i hotel d’entitats
Segon.- SOL·LICITAR el cofinançament del 50% per a cada una de les actuacions
esmentades.
Tercer.- NOTIFICAR aquests acords al DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ I
ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES de la GENERALITAT DE CATALUNYA, juntament
amb les sol·licituds presentades telemàticament a través de l’extranet de les
administracions catalanes.
Quart.- DONAR COMPTE d’aquests acords a la propera sessió que celebri el 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 i
manifesta: exposaré el nostre punt de vista pels dos punts. Pel que fa al tema de la riera
Carbonell, ja l’hem expressat fa un moment i en aquest punt, ens semblava bé sol·licitar
la subvenció. Pel que fa a l’edifici municipal, considerem que la previsió que ha fet
l’ajuntament d’aquest edifici és un cost excessiu, malgrat tots els serveis que ha de
portar a la ciutadania, considerem que és un preu no sostenible de cap manera. Penso
que es poden fer bons equipaments i bones instal·lacions, amb un equipament digne i
útil per als ciutadans però sense aquest cost que ronda els cinc milions d’euros. Ens
sembla una barbaritat. Cinc milions d’euros per a un edifici d’aquestes
característiques... Pensem que ha de tenir unes condicions, ha d’estar informatitzat, la
finestreta única, etc. D’altra banda, també ens sembla que aquesta inversió en un
municipi com el nostre ha de tendir a la descentralització dels serveis municipals, i
aquesta inversió fa tot el contrari: tendeix a agrupar els serveis en un sol punt i tenint en
compte les distàncies entre els diferents nuclis del nostre municipi, em sembla que no és
el camí adequat per oferir un bon servei als veïns i veïnes del municipi. No estem
d’acord amb aquest punt, pensem que s’hauria de fer una millor planificació de com
oferir els serveis als ciutadans de les Franqueses. I, per tant, aquí volíem votar en contra,
malgrat que inclou el tema de la riera Carbonell que, com he dit abans, havíem pensat
de votar a favor. Ara, decidirem el sentit del nostre vot per aquesta discrepància de les
dues actuacions.
Tot seguit, pren la paraula la regidora del grup municipal ERC, senyora TERESA
BUIGUES i exposa: nosaltres pensem que construir un edifici per a serveis tècnics i
hotel d’entitats ens sembla una despesa alta i innecessària, perquè tenim edificis
municipals infrautilitzats, i fins i tot, llogats, on es podrien ubicar entitats del municipi.
Els serveis tècnics també pensem que es poden ampliar en els espais que ara ocupa
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l’empresa municipal Entorn Verd que ja genera beneficis i podria tenir el seu propi
local. Construir aquest edifici ens sembla una despesa difícilment assumible per un
municipi tant endeutat com el nostre. Com encara em queden uns segons, voldria que
constés en acta el meu desacord amb el fet que s’acaba de produir. Jo he llegit
atentament l’acta de la sessió anterior, el senyor Grau, en cap moment, no va faltar el
respecte del senyor Alcalde en aquesta sala i, en canvi, el senyor Alcalde sí que es va
passar amb la manera de tractar al senyor Grau i aquesta no és la millor manera de que
un municipi funcioni. Penso que s’ha passat i que aquest senyor hauria d’estar en
aquesta sala perquè té el seu dret a estar enfadat. Llegeixi amb atenció l’acta de la sessió
anterior. Mal educat, amenaçar-lo dues vegades, fer-lo fora de la sala... va succeir, per
tant, vull que consti la meva oposició a l’acte que s’acaba de produir. Demanaria que, si
fos possible, no fos aquesta la tònica de les sessions de Ple d’aquest ajuntament. Penso
que tots hem de ser més tolerants, més respectuosos i no arribar a aquestes situacions
límit. El senyor Grau estava enfadat, i ho estava amb raó, jo també ho estaria si hagués
estat objecte de les males paraules o de les paraules poc apropiades que es van produir
al Ple anterior.
Tot seguit, pren la paraula el regidor del grup municipal EV, senyor FERRAN
GONTÁN i manifesta: referent al tema de la riera, nosaltres ja hem dit el que pensàvem.
Referent a l’hotel d’entitats, en fi, una altra obra faraònica, sense massa sentit, sense
saber quina utilitat se li donarà. Això d’hotel d’entitats queda molt bonic, però, en el
fons, serà un equipament municipal i l’hotel d’entitats serà una cosa hetèrea. Per tant,
creiem que hi ha llocs i espais municipals que es poden utilitzar pels serveis públics que
es volen imposar en aquesta mena d’edifici faraònic. Per tant, votarem en contra.
El Senyor ALCALDE manifesta: l’ajuntament presenta dos projectes per veure si pot
aconseguir alguna subvenció. La prioritat és la riera Carbonell, és un problema
important. I la resta, es presenta un projecte disponible i aprovat per l’ajuntament. A
veure si tenim la sort de rebre alguna subvenció. Si en rebem, serà sempre per al primer
projecte i no per al segon. Si n’aproven un, seria “bingo!”. Desitjar que del FEDER
donin diners a les Franqueses per fer alguna de les dues inversions, suposo que serà la
primera que és molt necessària i imprescindible per consolidar la zona. No és un tema
que aquest ajuntament en tingui cap responsabilitat, al contrari, té la responsabilitat de
solucionar els bunyols que té el municipi, sigui de qui sigui. És que l’acord no li puc
separar, perquè s’ha fet així. I s’ha tramès el que hi havia disponible, no pas per una
decisió de fer un projecte nou. Això és el que hi havia sobre la taula. També ha
d’entendre que deia que havíem d’enviar dos projectes, no només un. Penso que si vol
tancar els ulls i donar la confiança que serà el primer el que farem. Si hi ha diners, seran
pel primer, no pel segon. Sàpiga que aquesta serà la prioritat. Si vostè no està d’acord ni
amb el primer ni amb el segon, això ja no li puc arreglar. Si vostè està a favor del
primer, voti a favor. Però si vostè no està a favor en cap dels dos projectes, no voti a
favor. Però el municipi té la necessitat de fer inversions i de resoldre problemes, i
aquesta és l’obligació d’aquest municipi. I problemes que realment no s’han resolt mai
o estan pendents de resoldre. L’hotel d’entitats és un lloc d’equipaments per consolidar
els serveis municipals. Potser ara es pot dubtar si realment faran falta nous espais per a
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serveis municipals, però dintre de quatre dies és imprescindible. Consolidem els espais
per mantenir els serveis municipals, perquè el municipi els necessita. Aquesta és la feina
d’un ajuntament: planificar i preveure les necessitats futures i intentar-les cobrir. Ara
només fem un acord per sol·licitar diners al FEDER per fer inversions. Són discutibles, i
tant! Faci el que faci és discutible. Però demanar diners per resoldre problemes del
municipi no és discutible. Unes o altres són més prioritàries. Per nosaltres, la prioritària
és la riera Carbonell.
El regidor senyor RIBALTA diu: a mi m’hauria agradat que hagués contestat
concretament la inquietud que mostràvem els representants polítics sobre un tema: ens
sembla que cinc milions d’euros en un edifici que l’espai que hi ha és aquest solar
d’aquí al davant. Ens sembla excessiu. Ens hagués agradat que si ara no volia entrar en
això, ens digués que en parlarem, que potser si, però no, la resposta ha estat una mena
de xantatge, que si votarem que no pels diners... A mi, i crec que als meus companys
també, fins i tot, el que no hi és, ens agradaria que ens digués que està disposat a parlarne.
El Senyor ALCALDE manifesta: en parlarem.
El regidor senyor RIBALTA continua dient: doncs, aleshores, el nostre grup
s’abstindrà. Tant de bo el FEDER ens doni diners per a la riera Carbonell perquè el
problema s’ha de solucionar. Ens sembla que el plantejament de barrejar les dues
coses... ja sé que s’havien de demanar dos projectes. Potser el segon projecte havia de
ser un altre.
El regidor senyor GONTÁN exposa: la confiança que jo sempre li presto, li faré
confiança: m’abstindré. Perquè això de “en parlarem” ho ha dit moltes vegades i no s’ha
complert cap. I avui discutirem una que no s’ha complert, d’acord?
Finalitzades les intervencions, el Senyor ALCALDE dóna pas a la votació.
SOTMESA a votació la ratificació de l’acord, és aprovat per deu vots a favor dels
regidors dels grups municipals CiU i PP i cinc abstencions dels regidors dels grups
municipals PSC-PM, ERC i EV, i per tant, amb el quòrum legal.
4.- SOL·LICITAR AL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA QUE PORTI A TERME LA CONSTRUCCIÓ, EN AQUEST
MUNICIPI, DEL QUART CENTRE D’EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA, PER
TAL QUE PUGUI ENTRAR EN FUNCIONAMENT PEL CURS 2006-2007.- El
senyor SECRETARI llegeix la part dispositiva de la següent proposta de l’ALCALDIA:
ATÈS que del Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada el passat 26 de maig de 2005, va
acordar, entre d’altres, “OFERIR al DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA la cessió gratuïta de part de la finca de propietat
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municipal, inscrita al Registre de la Propietat de Canovelles, Tom 2.704, llibre 274 de
les Franqueses del Vallès, foli 213, finca Núm. 13.743, situada al sector U, destinada a
la construcció d’una escola de primària.
La descripció de la part de la finca objecte de l’oferiment de cessió, un cop efectuada la
parcel·lació, és la següent:
FINCA A2
SUPERFÍCIE: 8.000 m2.
LÍMIT NORD: Amb accés de la Ronda Nord a Bellavista.
LÍMIT SUD: Amb la parcel.la resultant A1.
LÍMIT EST: Amb la Ronda Nord.
LÍMIT OEST: Part amb carrer Valldoriolf, part amb carrer de la Torre Pinós i part
amb carrer Barcelona.”
ATÈS que en l’actual curs 2005-2006 els tres centres d’educació infantil i primària del
municipi, han hagut d’acollir al primer curs de parvulari un total de 202 alumnes.
ATÈS que l’estructura d’aquests centres ha estat dissenyada per encabir a cadascun dues
línies, amb una disponibilitat màxima de 150 places per curs, la qual cosa evidencia la
necessitat d’augmentar, com a mínim, en dues línies l’oferta de places actuals.
ATÈS que aquesta demanda es correspon a l’augment d’habitatges de nova construcció,
i encara hi ha edificis en procés de construcció i pendents d’ocupació.
VISTA la previsió d’alumnes i de necessitats d’aules, resultant de l’estudi realitzat el
mes de juliol de 2005, entre els serveis d’Educació de la Diputació de Barcelona i els
serveis tècnics d’aquest Ajuntament, que evidencia que aquest augment d’alumnes no és
un fet puntual sinó que es mantindrà de manera constant i progressiva, en anys
successius.
AQUESTA ALCALDIA proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents,
ACORDS:
Primer.- SOL·LICITAR al DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA que porti a terme la construcció, en aquest municipi, del quart centre
d’educació infantil i primària, per tal que pugui entrar funcionament pel curs 20062007.
Segon.- TRASLLADAR aquest acord al President de la Generalitat de Catalunya, a la
Consellera d’Educació i als Grups Polítics del Parlament 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
exposa: hem expressat reiteradament la nostra opinió sobre aquest punt. Considerem
que aquest punt és exemplificador, ja li dic a priori que votarem a favor perquè
l’equipament és necessari i perquè no hi ha cap més remei de posar aquest equipament
en un altre lloc. Però volíem fer una mica d’història perquè es conegués perquè
l’equipament ha d’acabar anant aquí. Considerem que haver de fer els canvis del Pla
General per poder posar un equipament en una zona verda, ja hem parlat de la pèrdua de
zones verdes, encara que d’aquí a vint o trenta anys un dipòsit pugui ser una zona verda,
però de moment, durant aquests anys, no ho serà. Em sembla que és producte d’una
mala planificació, fent molts pisos, després si no hi ha aparcaments, si no hi ha escoles,
si no hi ha equipaments... aleshores ja els encabirem amb calçador. Em sembla que
aquest és el punt més important d’aquest tema. Anem corrents a fer habitatges perquè és
el que ens dóna més diners, però no ens preocupa els serveis que aquests habitatges
puguin portar com a conseqüència. Em sembla que aquí està la clau d’aquest tema. Els
estudis de projecció que han fet estan molt ben fets, ens sembla que és una eina de
funcionament molt necessària però aquests estudis s’han de fer a priori, abans de fer el
creixement, no s’han de fer quan ja hem fet el creixement. Em sembla que l’error està
aquí. I l’altre tema que també comentàvem és que una escola no s’ha de fer al costat de
la Ronda perquè no és un lloc adequat, per la contaminació acústica, hi ha estudis que
han sortit recentment que diuen que la contaminació acústica incideix directament en el
nivell d’aprenentatge. Em sembla que no és el lloc adequat.
Tot seguit, pren la paraula la regidor del grup municipal ERC, senyora TERESA
BUIGUES i manifesta: nosaltres votarem, evidentment, a favor. Faltaria més. Però
posem en dubte si la ubicació de l’escola de primària és la més adient. Ens agradaria
saber què es farà amb els nens de primària que properament vindran a viure a Corró
d’Avall. Es mantindran les cargoleres actuals? Es traslladaran els nens? Es reconvertiran
les escoles actuals per ampliar línies? També ens preocupa l’institut, si ara està cobrint
quatre línies, i n’hi ha dues més en marxa i dues que es posaran, com s’ubicaran els
propers estudiants de secundària? Aquest tema pensem que és important.
A continuació, pren la paraula el regidor del grup municipal EV, senyor FERRAN
GONTÁN i exposa: tot i que nosaltres estem a favor del quart centre d’educació infantil
i primària, com no pot ser d’una altra manera, parlar de la mala planificació com ja vam
fer en el seu dia, reiterar els arguments que ja vam fer en el seu dia: no és el lloc, no és
la planificació correcta. Em segueix sorprenent que encara entenguin que un dipòsit
sigui una zona verda, faré un acte de fe. Vostès saben que aquest lloc no és l’idoni per a
una escola, altra cosa és que no tenien un altre lloc perquè no ho havien planificat i, per
tant, on col·loquem una escola que no sabien que s’havia de posar? Doncs, en aquest
lloc. En aquest punt, estem a favor que es porti l’escola a les Franqueses, però,
evidentment, no podem votar a favor del lloc on es posarà.
Tot seguit, el regidor de l’ÀREA DE CULTURA I EDUCACIÓ, senyor FRANCESC
COLOMÉ manifesta: fa un parell o tres de mesos, els grups polítics es queixaven que
teníem falta de planificació en aquest aspecte i quan jo vaig dir, doncs, mira, farem un
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estudi per mirar el mapa escolar per veure en quina situació estem, tots vau dir:
“Felicitats! Fem-ho”. Ara el portem aquí i del que menys s’ha parlat és de l’estudi, no
s’ha parlat gens de l’estudi. A mi m’agradaria parlar de l’estudi: aquest estudi l’ha fet la
Diputació de Barcelona, juntament amb els nostres tècnics, i us vull recordar, i sobretot
a tu, Teresa, que l’educació és una competència absoluta de la Generalitat de Catalunya.
Per tant, totes aquestes preguntes que m’estàs fent, planteja-les al teu grup, a la
Generalitat de Catalunya, que són els que, en aquests moments, tenen la competència.
El que jo puc fer des d’aquí és dir-te que, en aquests moments, hi ha vuit línies de P-3,
quan tenim edificis construïts, tres escoles amb dues línies cadascuna. Per tant, tenim un
dèficit de dues línies que ens és absolutament urgent la construcció de la quarta escola.
Pel que fa a l’institut que també m’has dit de la planificació de l’institut, et recordo un
acord de Ple de 28 d’abril de 1998 que es va adoptar per unanimitat de tots els grups
polítics, en el qual es posava a disposició de la Generalitat de Catalunya els terrenys
d’equipament situats al carrer Joan Maragall, cantonada carretera de Ribes, per a la
construcció del segon institut. O sigui, els terrenys ja estan cedits a la Generalitat. Falta
que la Generalitat posi aquesta inversió com a prioritària. La propera moció que farem,
ara deixem que aquesta reposi perquè veritablement necessitem la quarta escola, com ja
us he dit amb dades objectives i quantitatives, i també amb dades qualitatives, el proper
pas serà demanar la construcció del nou institut perquè l’institut que tenim, l’IES Lauro,
comença a estar saturat. I en el termini d’un a dos anys, aquesta saturació encara serà
mes palesa.
La regidora senyora BUIGUES respon: en tot cas, per al·lusions. Colomé, jo no he de
plantejar res al meu grup. Estic a l’Ajuntament de les Franqueses i, per tant, crec que és
aquí on ho he de plantejar. Sé que és competència de la Generalitat, però qui mana a les
Franqueses sou vosaltres i, per tant, m’he d’adreçar a vosaltres perquè sou els que teniu
que fer força i fer la gestió. Teniu aquesta responsabilitat. Jo quan vinc a les Franqueses,
a l’ajuntament i al Ple, vinc aquí i el meu grup queda al marge, m’imagino que igual
que tu amb el teu.
El regidor senyor RIBALTA exposa: jo demanaria al senyor Colomé que no entrés en
aquest tema de demana-ho tu a la Generalitat perquè em sembla que és un tema una
mica gastat. Jo no li volia dir això, però sàpiga que li podria dir: des de l’any 1998 en
què vam posar a disposició de la Generalitat els terrenys fins al 2003, no manava el grup
d’Esquerra Republicana ni el nostre. Perquè, clar, estem entrant en aquest debat, em
sembla que aquest no és el debat. Jo no hi era. L’estudi s’ha fet ara i s’hauria d’haver fet
aleshores.
El regidor senyor GONTÁN manifesta: jo perquè amb llegeixo la proposta, senyor
Colomé, com diria el seu ex-president “això no toca”. L’estudi l’he començat, però com
comprendrà, en una setmana de Ple és difícil d’acabar-lo de llegir. Quan l’acabi, li
prometo que li donaré la meva valoració, encara que sigui la meva personal, d’acord?
No m’ho demani més, perquè en una setmana de Ple el temps és just per fer les coses
del Ple. Això no tocava. Està bé que ens ho presenti, li agraeixo de debò, però no és
possible. Tenen raó en el tema de l’institut, hi ha una planificació correcta, està previst
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des de l’any 1998, correcte. Però amb l’escola de primària, no. Vostès han seguit fent
edificis perquè vingui més gent, la gent porta nens que han d’anar a l’escola, no sé si ho
saben, però és així. Per tant, la planificació de l’escola de primària, que és el que avui
toca, no s’ha fet bé. Ni la planificació ni la ubicació.
Intervé la regidora BUIGUES dient: al que sí que m’ofereixo és, si de manera conjunta,
hem de fer força i si se’ns permet fer la gestió conjuntament, aquí està el nostre grup per
intentar ajudar a que les coses de l’educació a les Franqueses funcionin.
El regidor senyor COLOMÉ diu: m’espantava això que deia que venia aquí i només es
preocupava d’aquí. Escolti, nosaltres, fem preguntes al nostre grup perquè les faci al
Parlament i també perquè les facin al Parlament Espanyol, no ens quedem aquí. Tot el
que podem fer, ho fem nosaltres. Vostè abans ha dit que venia aquí i que havíem de ser
nosaltres els que ho solucionéssim perquè és l’ajuntament... A mi això m’espantava
perquè em semblava que el concepte de regidor, d’ajuntament, d’anar tots a una no ho
tenia massa clar. Ara ja ho ha rectificat una miqueta. Votant a favor d’aquesta proposta,
anirem tots a una. Evidentment, anirem tots a una. No es preocupi, aquesta proposta jo
la passaré al meu grup parlamentari perquè també faci la pressió que hagi de fer perquè
crec que ho necessitem perquè sinó l’any que ve, enlloc de dues cargoleres que s’han
posat ara, n’hauran de posar dues més no sé on.
Finalitzades les intervencions, la PRESIDÈNCIA dóna pas a la votació.
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per unanimitat dels quinze membres
assistents, sobre els disset que de dret i de fet componen la Corporació, i per tant, amb
el quòrum legal.
5.- APROVAR REVISIÓ ANUAL DEL PADRÓ MUNICIPAL D’HABITANTS AMB
REFERÈNCIA A L’1 DE GENER DE 2005.- El senyor SECRETARI dóna lectura de
la part dispositiva de la següent proposta de l’ALCALDIA:
ATÈS que l’article 81 del Reglament de població i demarcació territorial dels ens locals
recull que els Ajuntaments aprovaran la revisió dels seus padrons municipals
d’habitants amb referència a l’1 de gener de cada any.
ATÈS que la Delegació Provincial de Barcelona de l’Institut Nacional d’Estadística ha
validat els fitxers resultants de la coordinació de les variacions produïdes en el Padró
Municipal durant l’any 2004.
DE CONFORMITAT amb el que disposen els articles 60 a 62 del Reial Decret
1690/1986, d’11 de juliol, pel què s’aprova el Reglament de població i demarcació
territorial dels ens locals; l’apartat 2 de l’article 17 de la Llei reguladora de bases de
règim local i altres normes concordants, segons les quals els Ajuntaments aproven el
Padró i les variacions que s’hi hagin produït.
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AQUESTA ALCALDIA proposa al Ple de l'Ajuntament, l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- APROVAR la revisió anual del Padró Municipal d’Habitants, a l’1 de gener
de 2005, que dóna un resultat de 15.236 habitants (7.818 homes i 7.418 dones), de
conformitat amb els resums numèrics que s’incorporen com annex a la proposta.
Segon.- REMETRE els presents acords i els resums numèrics, a la Delegació
Provincial de Barcelona de l’Institut Nacional d’Estadística.
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: només una curiositat. He detectat que hi ha nou-centes set baixes de
residència, tenim coneixement de diferents motius de perquè es produeixen algunes de
les baixes, però voldria saber si hi ha algun estudi o coneixement estadístic de per quin
motiu la gent abandona el municipi. No ho dic com a element de crítica. Ja sabem els
motius a nivell estadístic, però saber si és alguna cosa que no oferim, si és una qüestió
del preu de l’habitatge, ja sé que és una cosa molt puntual, però és una curiositat
d’aquestes nou-centes set baixes. Les causes les sabem, hi ha gent que vol un tipus
d’habitatge diferent, motius laborals, però estadísticament no les teníem classificades i
era un tema que el trobàvem de curiositat pel coneixement del propi municipi.
El Senyor ALCALDE manifesta: no hi ha cap estudi estadístic al respecte. Senyor
Secretari, alguna cosa per destacar?
El Senyor SECRETARI exposa: altes i baixes normals. Hi ha més altes que baixes. Hi
ha més naixements que defuncions, més del doble. La gent que ve al municipi és
sensiblement superior a la que se’n va. Nou-cents set habitants són els que se’n van a
altres municipis i han vingut nou-cents quaranta-dos.
Pren la paraula el regidor de l’ÀREA DE DINAMITZACIÓ ECONÒMICA, senyor
FERRAN JIMÉNEZ i manifesta: comentar-li al senyor Esteve que el que sí que sabem
és els comentaris que fan els nouvinguts, trien les Franqueses pels equipaments que té i
per la qualitat de vida que té.
Finalitzades les intervencions, 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, EV i PP, dues abstencions dels regidors del grup
municipal ERC, i per tant, amb el quòrum legal.
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6.- RESOLDRE RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT CONTRA L’ACORD
DEL PLE DE LA CORPORACIÓ DE 28 DE JULIOL DE 2005, EN QUÈ ES
RESOLIEN AL·LEGACIONS I S’APROVAVA 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.- El senyor
SECRETARI llegeix la part dispositiva de la següent proposta de l’ÀREA
D’URBANISME:
ATÈS que el Ple de l’Ajuntament, reunit en sessió ordinària celebrada el dia 28 de juliol
de 2005, va adoptar l’acord que en la seva part dispositiva es transcriu a continuació:
“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.
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.”
VIST QUE en data 24 d’agost de 2005, RE 2005/8525, els Srs. Esteve Ribalta, Josep
Martínez, Ferran Gontán i José Joaquin Grau, regidors dels Grups Municipals PSC,
ERC, EV i GIPF a l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, presenten un recurs de
reposició contra l’esmentat acord, demanant la seva anul.lació.
ATÈS QUE l’article 116 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, disposa que contra els
actes administratius que posin fi a la via administrativa es podrà interposar
potestativament recurs de reposició davant del mateix òrgan que l’hagués dictat, o bé ser
impugnats directament davant l’òrgan jurisdiccional contenciós-administratiu.
TENINT EN COMPTE que l’article 52 de la Llei 7/1985, de 7 d’abril, reguladora de les
Bases de Règim Local, enumera els supòsits de resolucions que posen fi a la via
administrativa, i en el seu apartat a) especifica com a regla general en l’administració
local, que posen fi a la via administrativa les resolucions del Ple, Alcalde o Junta de
Govern Local, excepte en els casos excepcionals en els quals una llei sectorial
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requereixi l’aprovació ulterior de l’Administració de l’Estat o de la Comunitat
Autònoma i que en el present cas, la tramitació dels expedients relatius a les
modificacions de Plans Generals d’Ordenació Urbana ve regulat en una normativa
sectorial, el vigent DECRET LEGISLATIU 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s'aprova el
Text refós de la Llei d'urbanisme, el qual, en el seu article 78 estableix la competència
de la Comissió Territorial d’Urbanisme per a l’aprovació definitiva dels Plans
d’Ordenació Urbanística Municipal.
ATÈS QUE l’article 209.2 del Real Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals, disposa que podran impugnar els actes i acords de les entitats locals els
membres de les Corporacions Locals que haguessin votat en contra dels esmentats actes
i acords i que aquesta legitimació per la interposició de recursos no es dóna en el present
cas, tenint en compte que en la sessió plenària de data 28 de juliol de 2005, en el punt de
l’ordre del dia objecte del recurs, els regidors signants no van votar en contra, sinó que
es van absentar en el moment de la votació.
VIST l’informe jurídic incorporat a l’expedient.
AQUESTA Àrea d’urbanisme proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents,
ACORDS:
Primer.- DESESTIMAR el recurs de reposició interposat pels Srs. Esteve Ribalta, Josep
Martínez, Ferran Gontán i José Joaquin Grau, regidors dels Grups Municipals PSC,
ERC, EV i GIPF a l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, contra l’acord del Ple de
l’Ajuntament de data 28 de juliol de 2005, pel qual es va aprovar provisionalment 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, per manca de
legitimació activa dels recorrents i perquè l’acte administratiu impugnat és un acte de
tràmit, que no posa fi a la via administrativa i contra el qual no es pot interposar cap
recurs.
Segon.- NOTIFICAR la present resolució a les persones interessades.
La PRESIDÈNCIA obre el torn d’intervencions.
Pren la paraula el regidor del grup municipal PSC-PM, senyor ESTEVE RIBALTA i
exposa: em sembla que la tasca de govern, vostè, senyor Torné, l’agafa amb molta
responsabilitat, amb molta vocació de servei al municipi, però em sembla que hi ha
coses que no van amb la línia que haurien d’anar per donar aquest servei a tots els veïns
i veïnes del municipi. Ens sembla que la seva feina de ser el màxim dirigent del
municipi no ha estat a l’alçada que havia d’estar perquè em sembla que des de
l’oposició s’han presentat unes propostes, s’ha treballat, s’ha demanat amb molt bona
voluntat i bona intenció, reiteradament, diàleg, parlem-ne, negociem, volem participar
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en aquest tema, però se’ns ha negat reiteradament. Aleshores, en aquest punt, la feina de
govern, per fer un bon servei per al municipi, no hauria d’anar en aquesta línia. Em
sembla que governar també vol dir saber escoltar totes les opinions, totes les propostes,
i en aquest punt, això no s’ha produït.
Tot seguit, pren la paraula el regidor del grup municipal PP, senyor JOSEP BADIA i
exposa: m’agradaria que el secretari m’expliqués aquest tema dels quatre partits que es
van absentar de la sala. Suposo que es desestima per això.
El Senyor SECRETARI manifesta: tal com diu l’informe jurídic, la proposta de
desestimació del recurs de reposició es basa en dos motius: el primer és una manca de
legitimació activa dels que subscriuen el recurs pel fet de que la Llei únicament permet
als regidors impugnar acords en els quals han participat, sempre i quan haguessin votat
en contra. I aquest cas no es presentava en el present supòsit. L’altre motiu de
desestimació és perquè l’aprovació provisional d’una modificació del Pla General és un
acte de tràmit que no esgota la via administrativa i, per tant, no es pot presentar cap
recurs, sens perjudici que contra l’acte definitiu, que serà l’aprovació definitiva, es
pugui presentar recurs d’alçada davant el Conseller.
El Senyor ALCALDE diu: a part d’aquest punt concret que ja ha estat contestat
suficientment, faré una intervenció respecte quina és la participació, les possibilitats que
té l’Alcalde per intervenir en certs temes. En aquest cas, malauradament, les situacions
són molt dispars i molts diferents i, desgraciadament, són irreconciliables. La veritat és
que a mi, com a Alcalde, m’agradaria donar satisfaccions a tothom. Malauradament, em
passo molts dies sense poder donar satisfaccions a la gent. En aquest cas, és a regidors
de l’oposició però altres vegades és a ciutadans normals que sol·liciten qüestions a
l’Administració local, del tipus que sigui. Aquest Alcalde té unes limitacions evidents
entre les possibilitats de demandes de grups polítics, entitats, ciutadans i la seva
capacitat de poder donar solució o de poder donar resposta a les seves peticions que són
legítimes, evidentment, però que són pròpies dels interessos de cadascú, ideològics,
personals, del tipus que sigui, de tot nombre, venen a l’ajuntament en qualsevol nivell.
Per tant, sàpiga que aquest Alcalde, per molt que vulgui fer d’Alcalde President, té unes
limitacions i encara que vulgui, no les pot satisfer i moltes setmanes em passo gairebé
tots els dies en què no puc dir aquest “sí”. I m’agradaria. Haver de dir aquest “no” és el
que em frustra moltes vegades, però les limitacions d’un Alcalde-President també són
evidents i, a vegades, les posicions que hi ha entre la capacitat que té l’Administració i
les peticions que li fan, a vegades, són irreconciliables. També amb molta voluntat de
posar-hi diàleg i imaginació a les coses per intentar buscar solucions, però no sempre
s’aconsegueix. L’Alcalde-President que tenen al davant té unes limitacions que no pot
satisfer i em sap molt greu, perquè moltes vegades, m’agradaria marxar d’aquí amb un
sarró ple de “si”, havent donat satisfaccions a la gent, a les entitats, els grups o qui sigui,
que m’han demanat no sé què però que no es pot resoldre per les raons que siguin.
També ha d’entendre que a l’igual que vostè té unes limitacions, l’Alcalde-President de
les Franqueses en té unes altres ben evidents. No pot ser, em sap molt greu i em frustra
el no poder donar cabuda a totes les coses.
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Finalitzades les intervencions, la PRESIDÈNCIA dóna pas a la votació.
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per deu vots a favor dels regidors dels
grups municipals CiU i PP, cinc vots en contra dels regidors dels grups municipals PSCPM, ERC i EV, i per tant, amb el quòrum legal.
7.- RESOLDRE RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT PER LA SRA. AVELINA
TORRAS FERRIOL EN DATA 12 DE SETEMBRE DE 2005 (RE 2005/8947)
CONTRA L’ACORD DEL PLE DE L’AJUNTAMENT ADOPTAT EN SESSIÓ DE
DATA 28 DE JULIOL DE 2005, EN RELACIÓ A 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.- 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 ordinària celebrada el dia 28 de juliol de
2005, va adoptar l’acord que en la seva part dispositiva es transcriu literalment a
continuació:
“Primer.- DESESTIMAR les al·legacions presentades en data 9 de maig de
2005 (RE 2005/4596), per part de la Sra 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.”
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VIST QUE en data 12 de setembre de 2005, RE. 2005/8947, la Sra. Avelina Torras
Ferriol presenta recurs de reposició contra l’esmentat acord, que es fonamenta
bàsicament en els següents motius:
-

El procediment per delimitar les zones verdes de Mil Pins ha de ser
participatiu.
La proposta de l’Ajuntament és inacceptable perquè planteja una delimitació
lineal sense tenir en compte que tècnicament l’orografia i topografia dels
terrenys recomanen una delimitació més d’acord amb el terreny.
Les obres d’urbanització de la zona verda han d’anar a càrrec dels propietaris
del sector Mil Pins i no a càrrec de l’antic promotor.
Tenint en compte l’existència de recursos administratius anteriors pendents
de sentència, es recomana la suspensió de l’acte administratiu fins que no
recaigui resolució ferma.
La delimitació de la zona verda és arbitrària i perjudica els interessos de la
finca de Corró d’Avall, amb usos agrícoles i forestals, sense perseguir
l’interès general.
En darrer terme sol·licita la suspensió de l’executivitat de l’acte administratiu
impugnat.

VIST que la Llei 2/2002, de 14 de març, d’Urbanisme, en els seus articles 98, 100 i
101, estableix els efectes de l’aprovació de les figures de planejament urbanístic.
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 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.
VIST l’auto de la secció Tercera de la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya, de data 4 de juliol de 2005 dictat en el recurs ordinari
281/04, pel qual es denega la suspensió de l’executivitat de l’acte administratiu
impugnat.
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.
ATÈS que el Pla General vigent no delimita en el sector Mil Pins ni un polígon ni una
unitat d’actuació que hagi de ser objecte d’una operació d’equidistribució, sinó que
classifica els terrenys de la urbanització Mil Pins com a sòl urbà, delimitant una
superfície de cessió obligatòria i gratuïta prevista en el supòsit segon de l’article 30 de
l’esmentat Real Decret i conseqüentment, són d’aplicació les normes contingudes en
l’article 31.
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ATÈS que les cessions obligatòries de terrenys destinats a vials o zones verdes no
depenen de la voluntat del promotor i es produeixen exlege. 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 repetit 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.
AQUESTA Àrea d’Urbanisme proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents,
ACORDS:
Primer.- DESESTIMAR el recurs de reposició interposat per la Sra. AVELINA
TORRAS FERRIOL en data 12 de setembre de 2005 (RE 2005/8947) contra l’acord del
Ple de l’Ajuntament adoptat en sessió de data 28 de juliol de 2005, en relació a
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, confirmant íntegrament
l’acte administratiu impugnat.
Segon.- DESESTIMAR, en base a les consideracions contingudes en la part expositiva
de la present resolució, la sol·licitud de suspensió de l’acte administratiu impugnat.
Tercer.- NOTIFICAR el present acord a les persones interessades.
La PRESIDÈNCIA obre el torn d’intervencions. No produint-se’n cap, la
PRESIDÈNCIA dóna pas a la votació.
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per unanimitat dels quinze membres
assistents, sobre els disset que de dret i de fet componen la Corporació, i per tant, amb
el quòrum legal.
8.- APROVAR DEFINITIVAMENT ESTUDI DE DETALL DE LA MODIFICACIÓ
VOLUMÈTRICA DE LA CANTONADA ENTRE EL CARRER CÈLLECS I EL
PASSATGE DE CA L’ESTADAN DEL SECTOR J.- El Senyor SECRETARI
procedeix a donar lectura de la part dispositiva de la següent proposta de l’ÀREA
D’URBANISME:
La Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada el dia 2 de juny de 2005, va
adoptar el següent acord:

Ple 29 09 05 – pàg. 25

“Primer.- INCORPORAR al Pla General d’Ordenació Urbana Municipal la
modificació volumètrica de la cantonada entre el carrer Cèllecs i el passatge de
Ca l’Estadan, del Sector J d’aquest terme municipal.
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, en el Diari Oficial de la Generalitat i en el tauler d’anuncis de
l’Ajuntament, durant el termini de 30 dies, a efectes de poder ésser examinat i
formular pels interessats les al·legacions pertinents.
Tercer.- COMUNICAR-HO
BARCELONA”.

a

la

COMISSIÓ

D’URBANISME

DE

ATÈS que l’esmentat acord ha restat exposat al públic durant el període comprès entre
els dies 29 de juny i el 8 d’agost de 2005, segons anunci publicat en el Butlletí Oficial
de la Província núm. 153, i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm.
4418 de dates 28 de juny i 4 de juliol de 2005, respectivament i en el tauler d’anuncis
de la Corporació.
ATÈS que segons l’informe de l’arquitecte municipal de data 30 de maig de 2005, així
com la memòria del document tècnic objecte de l’aprovació, es pretén la incorporació
al planejament general vigent de les modificacions aprovades en l’Estudi de Detall de la
cantonada entre el carrer Cèllecs i de Ca l’Estadan, aprovat definitivament en data 26 de
setembre de 2002.
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
ACORDS:
Primer.- APROVAR DEFINITIVAMENT l’Estudi de Detall de la modificació
volumètrica de la cantonada entre el carrer Cèllecs i el passatge de Ca l’Estadan, del
Sector J d’aquest terme municipal.
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
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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. No produint-se’n cap, dóna pas a la
votació.
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per dotze vots a favor dels regidors dels
grups municipals CiU, PSC-PM i PP, tres abstencions dels regidors dels grups
municipals ERC i EV, i per tant, amb el quòrum legal.
9.- APROVAR DEFINITIVAMENT ESTUDI DE DETALL REFERENT A LES
PARCEL·LES 15 I 16 DEL SECTOR V.- Per part del senyor SECRETARI es
procedeix a donar lectura de la part dispositiva de la següent proposta de l’ÀREA
D’URBANISME:
ATÈS que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada el dia 22 de juny de
2005, va acordà, entre d’altres, APROVAR INICIALMENT l’Estudi de Detall referent a
les parcel·les 15 i 16 del Sector V.
ATÈS que l’esmentat acord ha restat exposat al públic durant el període comprès entre
els dies 9 de juliol i l’1 d’agost de 2005, segons anunci publicat en el Butlletí Oficial de
la Província núm. 162, de data 8 de juliol de 2005 i en el tauler d’anuncis de la
Corporació.
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
ACORDS:
Primer.- APROVAR DEFINITIVAMENT l’Estudi de Detall referent a les parcel·les 15 i
16 del Sector V, d’aquest terme municipal.
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
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al que disposa la disposició transitòria quarta de la Llei 2/2002, de 14 de març,
d'urbanisme.
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: només a tall de comentari. Avui he passat pel davant d’aquestes naus i he
vist que el que anem a votar avui, ja està fet. Per tant, no entenc com ha arribat tant tard
això. Els altells ja estan fets amb la forma que ells volien. Per tant, crec que aquestes
coses les haurien de controlar. Per una altra banda, sobre aquest tema de sempre, no he
entès mai la posició d’un tècnic quan defensa que els altells només poden tenir un tros
de l’edifici. Jo només veig dues qüestions tècniques per impedir això: que hi ha una
manca d’entrada de llum que això es pot resoldre obligant a que les naus que tinguin
accés a la llum s’hi pugui fer i a les que no en tinguin, no; i l’altra és que estiguin prou
reforçats els murs, els pilars i les parets laterals. A banda d’això, no permetre que el
100% de la superfície d’una nau tingui altell, a l’únic que obliga és a fer més naus. Per
tant, ocupar més territori i, per tant, malbaratar més territori. Jo no sé si al Pla General,
és una proposta que li faig a l’equip de govern perquè faci una modificació d’aquest
tipus d’estructures.
El Senyor ALCALDE manifesta: dues coses. El que es fa és una petició que ha
presentat el propietari i es tramita, no entraré en cap altra consideració. L’altra opció
que vostè ha deixat oberta sobre la taula, és una opció no descartable però, clar, hi ha
uns màxims d’edificabilitat que marca el Pla General i la Generalitat, de repartiment de
sostre edificable i això és el que es compleix. Una altra cosa és que sempre s’intenta
esgotar en el total del Pla, però és el que és. Sempre hi ha uns límits de sostre edificable.
Que es podria posar més sostre… a vegades, no et deixen perquè et diuen que amb
aquesta superfície, es pot posar, com a màxim, aquest percentatge. Per a mi, aquest no
és el problema. Dir que si es podria posar més sostre edificable, no hi tinc cap problema,
les limitacions les posa Urbanisme i la Llei. Després, es reparteix al Pla. I casos com
aquest, que per raons “x” de la pròpia utilització, es digui que es necessita treure’l d’un
lloc per posar-ho a un altre. Posar més sostre, es pot intentar, però potser no ens deixen
fer-ho. Sàpiga que aquesta limitació màxima no l’ha posat l’Ajuntament, sinó que ens
l’han posat.
El regidor senyor GONTÁN replica: no, si no deia que la posés l’Ajuntament. Per això
li feia aquesta proposta: portar una modificació.. Escolti’m, hi ha dues limitacions
tècniques. Les naus que fan cantonada, tant és que la llum entri per dalt com pel costat.
Aquestes limitacions tècniques són subsanables i només hi ha aquests dues. Per tant,
llenço aquí la proposta i si el govern la vol portar al proper Ple, transmetre-ho a la
Comissió d’Urbanisme que és qui posa la normativa.
Finalitzades les intervencions, el Senyor ALCALDE dóna pas a la votació.
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SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per catorze vots a favor dels regidors dels
grups municipals CiU, PSC-PM, ERC i PP, una abstenció del regidor del grup
municipal EV, i per tant, amb el quòrum legal.
10.- RESOLDRE AL·LEGACIONS I APROVAR DEFINITIVAMENT EL PLA
PARCIAL DEL SECTOR N, QUE MODIFICA I REFON EN UN SOL TEXT ELS
PLANS PARCIALS PPN1, PPN2 I PPN3.- El senyor SECRETARI llegeix la part
dispositiva de la següent proposta de l’ÀREA D’URBANISME:
ATÈS QUE la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, en
sessió celebrada el dia 30 de juny de 2005, va adoptar els següents acords:
“Primer.- APROVAR INICIALMENT el Pla Parcial urbanístic del Sector N de les Franqueses del
Vallès, que modifica i refon en un sol text els Plans parcials PP-N1, PP-N2 i PP-N3 condicionat a:
-

L’aprovació definitiva de la modificació puntual Pla General d’ordenació Urbana en el sector
de sòl no urbanitzable inclòs dins l’àmbit dels Plans parcials urbanístics PP-N1, PP-N2 i PPN3, carretera de Cardedeu.
La incorporació de la documentació sol·licitada en els informes de l’Agència Catalana de
l’Aigua.

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 30 dies, a efectes de poder ésser examinat i formular pels interessats
les al·legacions pertinents.
Tercer.- SOL·LICITAR informe als organismes afectats, AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA i
DIRECCIÓ GENERAL DE CARRETERES del DEPARTAMENT DE POLÍTICA TERRITORIAL I OBRES
PÚBLIQUES de la GENERALITAT DE CATALUNYA.
Quart .-NOTIFICAR els presents acords a l’AJUNTAMENT DE LA ROCA DEL VALLÈS.”

ATÈS QUE els objectius del Pla Parcial són els següents:
1. Donar compliment als acords de la Comissió d’Urbanisme de Barcelona en
sessió de data 18 de maig de 2005, en l’emissió dels informes previs a
l’aprovació definitiva dels Plans parcials urbanístics dels sector PPN1, PPN2
i PPN3, carretera de Cardedeu, que textualment diuen:
1.1.

Cal tramitar una modificació de Pla general que defineixi un sol
sector amb tres subsectors que incloguin els àmbits dels Plans
parcials PPN1, PPN2 i PPN3, per possibilitar la distribució de la
cessió del 10% d’aprofitament i de les càrregues externes
d’urbanització, i assumeixi les modificacions en la superfície dels
àmbits dels PPN2 i PPN3.

Ple 29 09 05 – pàg. 29

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’expedient ha estat sotmès a informació pública mitjançant la inserció
d’edictes en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 171 de data 17/9/2005
i al tauler d’edictes de l’Ajuntament.
ATÈS QUE durant l’esmentat període i també durant el període d’exposició pública
dels tres plans parcials, ara refosos en un de sol, s’han presentat les següents
al.legacions:
. RE. 2005/4615, de 9/5/05, Licia Riccardo, en representació de FLOR DE LOTO, SA
(contra el PPN2).
. RE. 2005/4616, de 9/5/05, Francisco Reynés, en representació de UNILAND, S.A.
(contra PPN3).
. RE. 2005/4619, de 9/5/05, Esteve Ribalta (G.M. PSC), Josep Martínez (G.M. ERC) i
Ferran Gontán (G.M. EV) (contra PPN1, PPN2 i PPN3).
. RE. 2005/4729, de 10/5/05, Antoni Sol Mogas, en representació de la Junta de
Compensació Can Jorn (contra PPN1, PPN2 i PPN3).
. RE. 2005/3534, de 27/5/05, Ajuntament de la Roca del Vallès (contra PPN1, PPN2 i
PPN3).
. RE. 2005/8526, de 25/8/05, Esteve Ribalta (G.M. PSC), Josep Martínez (G.M. ERC) i
Ferran Gontán (G.M. EV) (contra el Pla Parcial).
. RE. 2005/9296, de 21/9/05, Xavier Nadal en representació de UNILAND
CEMENTERA, S.A (contra el Pla Parcial).
ATÈS QUE en data 12 de juliol de 2005 es van sol.licitar informes a l’Agència Catalana
de l’Aigua, a la Direcció General de Carreteres i es va trametre l’acord a l’Ajuntament
de la Roca del Vallès.
VIST QUE per part dels tècnics redactors del Pla s’han emès sengles informes en
relació a cada una de les al.legacions, que s’incorporen a l’expedient.
VIST l’informe emès per l’arquitecte municipal ha emès informe en data 26 de
setembre de 2005.
VIST l’informe jurídic emès pel secretari de la Corporació.
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VIST el que disposen els article 65, 66 i 79 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de
juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme.
AQUESTA ÀREA D’URBANISME proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels
següents
ACORDS:
Primer.- DESESTIMAR ÍNTEGRAMENT les al·legacions presentades per les persones i
entitats que a continuació es relacionen: RE. 2005/4615, de 9/5/05, Licia Riccardo, en
representació de FLOR DE LOTO, SA (contra el PPN2), RE. 2005/4616, de 9/5/05,
Francisco Reynés, en representació de UNILAND, S.A. (contra PPN3), RE. 2005/4619,
de 9/5/05, Esteve Ribalta (G.M. PSC), Josep Martínez (G.M. ERC) i Ferran Gontán
(G.M. EV) (contra PPN1, PPN2 i PPN3), RE. 2005/4729, de 10/5/05, Antoni Sol
Mogas, en representació de la Junta de Compensació Can Jorn (contra PPN1, PPN2 i
PPN3), RE. 2005/3534, de 27/5/05, Ajuntament de la Roca del Vallès (contra PPN1,
PPN2 i PPN3), RE. 2005/8526, de 25/8/05, Esteve Ribalta (G.M. PSC), Josep Martínez
(G.M. ERC) i Ferran Gontán (G.M. EV) (contra el Pla Parcial) i RE. 2005/9296, de
21/9/05, Xavier Nadal en representació de UNILAND CEMENTERA, S.A (contra el Pla
Parcial), de conformitat amb l’informe emès pels tècnics redactors del Pla Parcial, que
s’incorpora com annex al present acord i que forma part del mateix.
Segon.- APROVAR DEFINITIVAMENT el Pla Parcial urbanístic del sector N,
subsectors N1, N2 I N3, condicionant la seva executivitat i eficàcia:
•

•
•

A l’aprovació definitiva de 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, aprovada inicialment per l’Ajuntament en Ple en sessió
celebrada el dia 26 de maig de 2005 i provisionalment en data 28 de juliol de
2005.
A l’informe de l’Agència Catalana de l’Aigua.
A l’informe de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona.

Tercer.- PUBLICAR la present resolució, juntament amb la normativa urbanística del
Pla Parcial, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
El Senyor ALCALDE pregunta als senyors regidors si desitgen realitzar alguna
intervenció al respecte.
Pren la paraula el regidor del grup municipal PSC-PM, senyor ESTEVE RIBALTA i
manifesta: em sap una mica greu que em digui que a les seves limitacions hi ha el fet
d’atendre les propostes dels grups polítics. Em sap greu, de veritat. Quan hi ha una
proposta constructiva i un treball per a un projecte, em sembla que la resposta no hauria
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de ser això que m’ha dit, que per una qüestió de temps… Són propostes amb la voluntat
constructiva per al municipi i per als ciutadans, i em sembla que parlar d’això no hauria
de ser tant complicat. Respecte les qüestions tècniques, intervindran els meus
companys.
Tot seguit, pren la paraula el regidor del grup municipal ERC, senyor JOSEP
MARTÍNEZ i exposa: la seva és una gran gestió del príncep Maquiavel. Contractar una
empresa externa perquè resolgui un plec d’al·legacions amb criteri polític enlloc de ferho amb un criteri tècnic, com segurament ho haurien fet els serveis tècnics de
l’Ajuntament, és admirable. Ja només faltava que signés vostè com a arquitecte o com a
enginyer industrial. És que potser dubten dels criteris i de la vàlua dels serveis tècnics
municipals? Senyor Alcalde, senyors regidors i regidores de l’equip de govern, els
mètodes dictatorials d’aquest Ajuntament continuen. A l’inici de la legislatura, alguns
de vostès pretenien mantenir un diàleg més fluid amb l’oposició, consensuar temes,
arribar a acords en certs aspectes, millorar la relació entre els grups municipals, però la
resolució que avui adopten no fa res més que desmentir tot això. Des d’Esquerra, PSC i
Els Verds, hem presentat al·legacions al projecte fa aproximadament tres o quatre
mesos, les hi hem explicades i encara estem a l’espera que ens cridin per tractar-les.
Però això no ha estat així, s’han desestimat perquè sí, perquè venen de l’oposició i el
que diem nosaltres és dolent o resulta que no ens enterem de res. Aquí, els qui no se
n’assabenten de res són vostès, han perdut una gran oportunitat per fomentar el diàleg i
les bones maneres amb l’oposició. I, a la vegada, faran un polígon industrial a un espai
d’especial interès connector del municipi, tal i com vostès mateixos han acceptat a
l’Auditoria Ambiental, al Manifest de Sant Celoni per al reconeixement de les vies
verdes del Vallès, al Manifest de Mollet per al desenvolupament rural al Vallès Oriental
i abans de conèixer el que diran al Pla Especial d’Interès Agrícola del Consell de la
Pagesia de les Franqueses del Vallès i el Pla Territorial Metropolità. Vostès fan un
polígon industrial a una zona d’especial interès connector i biològic i, a més, serà un
polígon marcat per infrastructures de mobilitat i de connexió amb el transport sostenible
tant cap al municipi com cap als municipis veïns. Un polígon que permet usos
comercials i promociona grans empreses, desacreditant el POEC. Un polígon
insostenible amb el tractament i aprofitament sostenible de l’aigua i de les fonts
alternatives de l’energia. Un polígon sense gestió integral i sostenible dels residus.
Senyors i senyores, els felicitem molt sincerament, els seus mètodes són collonuts.
A continuació, pren la paraula el regidor del grup municipal EV, senyor FERRAN
GONTÁN i manifesta: quan parla de posicions irreconciliables i que està obert al
diàleg, es refereix a fer-ho al Ple? Perquè si es refereix a fer-ho al Ple, jo no em veig
amb la capacitat de discutir això en tres minuts. No hi ha hagut diàleg, els únics que
hem parlat hem estat nosaltres, per tant, vostès han estat un frontó. Vam tenir una reunió
amb el senyor Ramírez i l’únic que ens va contestar va ser amb uns plànols, cridant i no
sé què més... Això no és plantejar diàleg ni posicions irreconciliables. Si vostè creu que
són posicions irreconciliables, primer, les hauríem d’haver discutit, hauríem d’haver-ne
parlat. Jo no veig les posicions irreconciliables perquè, entre d’altres coses, no les puc
tenir amb vostè perquè no sé que n’opina, presenta un projecte, li presentem unes
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alternatives i aquí s’ha quedat. Em sorprèn i, de veritat, jo encara li tendeixo la mà per al
diàleg. Si vostè vol, en parlem. Però avui no es pot votar això si pretén diàleg. Avui té
l’oportunitat: si vol diàleg, retiri la proposta, en parlem i valorem després si són
posicions irreconciliables. Potser sí, potser és que som uns farrucs, no volem baixar del
burro i vostè té raó en què són posicions irreconciliables. Jo crec que no ho són, crec
que podem arribar a acords. De fet, a la proposta hi havia propostes raonables i
acceptables tècnica, social i políticament per poder arribar a acords. Però, per això, s’ha
de poder dialogar. No pot parlar un i l’altre callar. Diàleg és parlar dos, és senzill. Hi ha
una altra cosa que m’agradaria que hagués passat avui: que el senyor Carles Campistron
Téllez i el senyor Jordi Codina Font que són qui contesten políticament les al·legacions
que hem presentat, que estiguessin aquí per, com a mínim, poder debatre amb algú el
perquè se’m rebutgen les qüestions perquè segons ells al primer punt on incloem coses
que s’han aprovat en aquest Ple, no té sentit. És més, contesten que pel que fa a la
inclusió de les recomanacions derivades d’acords del Ple, documentació en tràmit per la
Generalitat i documents realitzats per altres entitats, no pertoca al Pla Parcial incorporar
totes aquestes determinacions... Perdoni, si hi ha acords de Ple, això s’ha d’incorporar a
qualsevol lloc que pertoqui. De debò, si vol diàleg, retiri això i en parlem. Vostè té
l’oportunitat. És així.
Tot seguit, pren la paraula el regidor de l’ÀREA D’URBANISME, senyor JOSÉ
RAMÍREZ i manifesta: primer, he de començar dient que el que es fa és executar un Pla
que ja està recollit en el Pla d’Ordenació de les Franqueses. Segon, actualment això és
pràcticament un polígon industrial, hi ha moltíssimes indústries, moltíssimes barraques
derruïdes, també hi ha un desguàs, hi ha moltes empreses, activitats a precari, moltes
d’elles il·legals, que no tenen cap permís. Amb aquest Pla Parcial, s’adecenta l’entrada a
les Franqueses per la carretera de Cardedeu, donar-li imatge. Però vostè, senyor Gontán,
que li vaig ensenyar els plànols del projecte, sap que s’estan respectant moltes zones
verdes, molts metres. Però vostè ni ningú d’aquesta sala ha dit que hi ha la carretera,
que hi ha l’autopista, que hi ha la via del ferrocarril que trenquen totalment la viabilitat
sostenible que vostè diu. Avui el que s’aprova és donar compte i acceptar el requeriment
de la Comissió d’Urbanisme de Barcelona de refondre tres plans parcials a un. I això és
el que s’aprova avui, s’aprova definitivament aquest Pla Parcial, tenint en compte la
prescripció de la Comissió d’Urbanisme de Barcelona.
Intervé el regidor senyor GONTÁN dient: només li contestaré molt breument, perquè
vostè ha tingut temps de diàleg. Si es pensa que jo discutiré, en tres minuts, aquest
projecte amb vostè, no ho faré. Ara, és a mi a qui no li dóna la gana de discutir-ho amb
vostè. Retirin aquesta proposta i al sortir d’aquí, ens comprometem a discutir-ho. Té
raó, és una zona que té coses consolidades però això no va en detriment de la nostra
proposta. La nostra proposta té en compte això. Les seves zones verdes no aboquen
enlloc, tot el que hem diu de les barreres artificials que s’han posat, encara així es salva
el corredor biològic, i sinó és que vostè no accepta les tesis del Pla Territorial de
Catalunya que s’està redactant, ni el Pla d’espais naturals ni el Pla de connectors
biològics. Tot aquests estudis i, fins i tot, aquesta normativa, vostè no els accepta. Potser
és que no s’ho ha mirat. Però ja no discutim ni el corredor biològic, discutim la filosofia
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d’aquest poble. Estem parlant que és un poble amb entorn verd, si vostè talla l’espai
connector amb la serralada del litoral, s’ha acabat. Estan tancant l’anella i això és molt
greu. Però, de totes maneres, si vostè no vol entrar al diàleg, mai podrem arribar a
acords, mai. Ha tingut oportunitats. És la primera vegada que em respon a aquella
reunió que vam tenir, la primera vegada. No he acabat, encara em queda un minut. Em
sobta que el tècnic que m’ha contestat políticament argumenti certes coses en les quals
tenim raó, qüestions merament tècniques i que, al final, es desestimi tota . Però em sobta
que, a més, em contesta coses de l’estil que “No pertoca al planejament derivat. Respon
a una política d’acció municipal no específica del polígon”. Escolti’m, això era un
raonament polític en qüestions tècniques, evidentment, però és que els que m’haurien
d’haver contestat això eren vostès i són vostès els que tenen l’oportunitat de fer-ho.
L’única qüestió que havia de respondre tècnicament i políticament algun tècnic, si es
podria dir així, era la 4.17. La 4.17 que parla de redistribució territorial, la proposta que
fem nosaltres, diu que s’ha tingut en compte el criteri que fixava el planejament general.
D’acord. Però els criteris políticament varien, vostès tenen l’oportunitat. Li tendeixo la
mà, retiri la proposta i en parlem. És vostè qui té l’oportunitat perquè hi hagi diàleg,
perquè canviïn les coses. Del que vostè acaba de dir fa tres punts, ara en podem parlar.
Finalitzades les intervencions, el Senyor ALCALDE dóna pas a la votació.
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per nou vots a favor dels regidors del
grup municipal CiU, cinc vots en contra dels regidors dels grups municipals PSC-PM,
ERC i EV, una abstenció del regidor del grup municipal PP, i per tant, amb el quòrum
legal.
11.- APROVAR PROVISIONALMENT 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.- 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 28 de juliol de 2005, va
adoptar el següent acord:
“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.
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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.”
VIST que l’expedient ha estat exposat al públic mitjançant la inserció d’edictes en el
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona número 187, de 6/8/2005, en el diari AVUI
de 2/8/2005, i en el tauler d’anuncis de la Corporació.
ATÈS que en data 29 de juliol de 2005 es van sol·licitar informes a l’Agència Catalana
de l’Aigua, a la Direcció General de Carreters i a RENFE (Gerència de l’eix est).
VIST que en data 25 d’agost de 2005, RE. 2005/8541, ha tingut entrada en el registre
general de l’Ajuntament un informe presentat per l’entitat ADMINISTRADOR DE
INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (ADIF) el qual, en relació a la
documentació tècnica, posa de manifest que en la documentació gràfica no es delimita
el sistema general ferroviari, no es reflexa la inserció de les línies delimitadores de la
Zona de domini públic, de la zona de protecció i de la línia límit d’edificació.
TENINT EN COMPTE que els objectius de la modificació del PGOU aprovada
inicialment són els següents:
- 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 el que disposa l’article 52.2.c) de la Llei 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el
text refós a 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 i l’article 83 i
següents del DECRET LEGISLATIU 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s'aprova el Text
refós de la Llei d'urbanisme, pel que fa a la tramitació de l’expedient.
VIST l’informe emès per l’arquitecte municipal.
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VIST l’informe jurídic incorporat a l’expedient.
AQUESTA Àrea d'Urbanisme proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- APROVAR PROVISIONALMENT la modificació puntual del Pla General
d’Ordenació Urbana en a la zona dels accessos a la Ronda Nord al seu pas per Can
Calet i sector V, tenint en compte, però, que de conformitat amb l’informe emès per
l’entitat ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (ADIF),
s’haurà d’incorporar la documentació tècnica relativa a la delimitació del sistema
general ferroviari així com les línies delimitadores de la Zona de domini públic, de la
zona de protecció i de la línia límit d’edificació.
Segon.- TRAMETRE l’expedient degudament diligenciat a la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Barcelona per a la seva aprovació definitiva.
La PRESIDÈNCIA obre el torn d’intervencions.
Pren la paraula el regidor del grup municipal PSC-PM, senyor ESTEVE RIBALTA i
manifesta: resulta que en aquest accés, molts camions venen del polígon i surten pel
carrer de la Serra. Jo no sé si em podeu explicar el motiu, però succeeix així. Crec que
poden arribar a la Ronda, anar a la rotonda de baix i incorporar-se. Però de moment està
succeint així, ho dic perquè hem rebut queixes veïnals de retrovisors. No sé si es pot fer
alguna actuació, però ens sembla que no és un lloc perquè surtin els camions i els
autocars pel carrer de la Serra cap a la plaça de l’Escorxador. Ara em sembla que tenen
l’opció, em sembla que ho fan per estalviar però no és tant. Suggeriria si es pot fer
alguna intervenció perquè no es fiquin per un carrer tant estret, la trencada de
retrovisors és constant. No és un carrer pel qual haurien de circular, ja sé que
l’ordenació viària ho permet, però que acabin la Ronda, facin la rotonda i ho facin
correctament.
A continuació, pren la paraula el regidor del grup municipal EV, senyor FERRAN
GONTÁN i exposa: reiterant tot el que vam dir a l’anterior Ple, afegim el que ja dèiem
tindrem els vehicles pesants dins del nucli urbà, enlloc de treure-ho fora. Es soterri o no
es soterri, perquè l’accés s’haurà de fer per dalt i, per tant, això no ho podem aprovar.
Tot seguit, pren la paraula el regidor del grup municipal PP, senyor JOSEP BADIA i
diu: a mi m’agradaria que el regidor d’Urbanisme m’expliqués com aniran aquestes
entrades perquè no ho veig gaire clar.
El regidor de l’ÀREA D’URBANISME, senyor JOSÉ RAMÍREZ manifesta: avui
s’aprova inicialment una modificació del Pla General. L’entrada a la Ronda estava
prevista com s’assenyala en aquest plànol. Tenint en compte que aquest és el carrer del
Pont, està prevista l’entrada per la zona de Granollers. El que es fa és canviar-ho i fer-ho
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de la següent manera: al polígon del sector V, utilitzant terrenys d’equipament i verd de
l’Ajuntament, sota la via del tren, i connectar directament amb la rotonda que hi ha a la
plaça Francesc Macià. Es tracta de sol·licitar i legalitzar aquesta situació, des del sector
V, aprofitant aquests terrenys municipals sota la via del tren i connectar directament a la
Ronda. D’aquesta manera, es donarà fluïdesa i es donarà entrada i sortida al sector V,
enlloc de donar la volta, agafar la Ronda més amunt i entrar a la mateixa rotonda però
pel municipi de Granollers, que és el que estava previst.
Finalitzades les intervencions, la PRESIDÈNCIA dóna pas a la votació.
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per dotze vots a favor dels regidors dels
grups municipals CiU, PSC-PM i PP, tres vots en contra dels regidors dels grups
municipals ERC i EV, i per tant, amb el quòrum legal.
12.- APROVAR DEFINITIVAMENT LA MODIFICACIÓ DE DIVERSOS
ARTICLES I DISPOSICIONS DE
L’ORDENANÇA DE CONVIVÈNCIA
CIUTADANA I RURAL.- El senyor SECRETARI llegeix la part dispositiva de la
següent proposta de l’ÀREA D’URBANISME:
VIST que el Ple de l’Ajuntament, reunit en sessió ordinària en data 26 de maig de
2005, va adoptar l’acord d’APROVAR INICIALMENT la modificació de
l’ORDENANÇA DE CONVIVÈNCIA CIUTADANA I RURAL .
ATÈS que s’ha sotmès a informació pública l’expedient durant el període comprès entre
els dies 14 de juny i 28 de juliol de 2005, segons edictes publicats en el diari AVUI de
data 13 de juny de 2005, en el Butlletí Oficial de la Província núm. 143 i en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 4411, de dates 16 i 22 de juny,
respectivament, i en el tauler d’anuncis de la Corporació, no havent-se presentat durant
l’esmentat període cap al·legació ni suggeriment.
ATÈS que durant el tràmit d’informació pública s’ha constatat l’existència de
discordances entre el redactat de la modificació proposada i els objectius que perseguia
la modificació, i que quedaven recollits, tant en la proposta aprovada com en l’informe
emès per l’arquitecte municipal el dia 5 de maig de 2005, s’escau que en el moment de
l’aprovació definitiva es corregeixin certs aspectes de la redacció del text de les
modificacions per no induir a confusió.
VIST l’informe del cap de l’Àrea d’Urbanisme.
VIST l'informe de Secretaria.
DE CONFORMITAT amb el que estableixen els articles 22.1.d) , 49 i 70 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local; 52.2.d), 178 i 237 del
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
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municipal i de règim local de Catalunya; i 60 i següents del Decret 179/1995, de 13 de
juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels Ens Locals.
AQUESTA Àrea d’Urbanisme proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- APROVAR DEFINITIVAMENT la modificació de l’ORDENANÇA DE
CONVIVÈNCIA CIUTADANA I RURAL, en els articles i disposicions que es descriuen,
i amb la següent redacció:
Art. 28
1. La infracció dels articles 17.2,17.3 i 18 apartat c) seran considerades faltes
molt greus i sancionades amb multa fins a 900 €.
2. La infracció dels articles 18 apartat f), 20.3, 24 i 25.1 i 2 seran considerades
faltes greus i sancionades amb multa fins a 150,25 €.
3. La infracció dels restants preceptes d’aquest títol (arts. 16, 17.1, 18 apartats a),
b) d) e) g) i h), 19, 20. 1 i 2, 21, 22, 23, 26, 27 i 29 seran considerades faltes
lleus i sancionades amb una multa de 30,05 €
Art. 47
1. Les infraccions dels articles 33, 36 seran considerades molt greus i sancionades
amb multa fins a 900 €.
2. Les infraccions dels articles 34.1, 41, 43.2 i 44. 1 i 2 seran considerades faltes
greus i sancionades amb una multa fins a 150,25 €
3. La infracció dels restants preceptes d’aquest títol (arts. 30, 31, 32, 34.2, 3 i 4,
35, 37, 38, 39, 40, 42, 43.1, 45 i 46) seran considerades faltes lleus i
sancionades amb una multa de 30,05 €
Art. 80
1. Les infraccions dels articles 50, 55, seran considerades molt greus i
sancionades amb multa fins a 900 €.
2. Les infraccions dels articles 48.1 i 2, 51, 54, 58, 59, 62, 65, 67 68, 70, 71, 73,
74, 78.3 i 79 seran considerades faltes greus i sancionades amb una multa fins a
150,25 €
3. La infracció dels restants preceptes d’aquest títol (arts. 49, 52, 53, 56, 57, 60,
61. 63, 64, 66, 69, 72, 75, 76, 77 i 78 1 i 2 seran considerades faltes lleus i
sancionades amb una multa de 30,05 €
− Afegir un nou apartat en els articles 122 i 124 de les Ordenances de
Convivència Ciutadana i Rural que haurien de quedar redactats de la següent
manera:
Art. 122
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1. Els propietaris dels solars i parcel·les els hauran de mantenir en condicions de
seguretat i ornat públic, quedant prohibit mantenir en ells escombraries, residus
urbans i runa. De la mateixa manera, aquests propietaris queden obligats a
mantenir els solars i parcel·les nets i controlats, conforme als principis de
seguretat, salubritat, higiene i ornat públic, respecte a la vegetació, flora, fauna que
en ells pugui créixer i respecte a les aigües o bassals naturals que en ells s’hi pugui
estancar.
2. La infracció del present article serà considerada molt greu i sancionable amb
una multa fins a 900€
Art. 124
1. Els propietaris de solars o parcel·les els hauran de mantenir tancats, mentre no
es practiquin obres de nova construcció.
2. La infracció del present article serà considerada molt greu i sancionable amb
multa fins a 900 €
Segon.- PUBLICAR el text íntegre de la modificació de l’Ordenança de Convivència
Ciutadana i Rural en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i trametre una
còpia a l'administració de l'Estat i a l'administració de la Generalitat, de conformitat
amb el que disposen els articles 65.4 i 66.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels ens locals de Catalunya.
El Senyor ALCALDE pregunta als senyors regidors si desitgen realitzar alguna
intervenció al respecte.
Pren la paraula el regidor del grup municipal PSC-PM, senyor ESTEVE RIBALTA i
manifesta: no vull fer una crítica, és un comentari constructiu. Penso que les
Administracions i, en aquest cas, les ordenances han de ser sempre exemple per als
ciutadans del comportament adequat i correcte, d’un model a seguir. Ara li diré dos
exemples que penso que han vetllar perquè així sigui. Al carrer de la Serra, fa deu o
quinze dies, es va fer una intervenció d’obres per part de l’Ajuntament i el material i la
runa encara està allà. Aquesta exigència que nosaltres demanem als ciutadans de la
celeritat en retirar la runa, penso que hem de ser exemple perquè aleshores, els ciutadans
coneixen les ordenances i veuen que no sempre es compleix. Posava aquest exemple,
però en podria posar un altre: la setmana passada, els serveis de jardineria, ja sé que és
una empresa contractada, per anar a recollir unes coses i estar un quart d’hora o vint
minuts, deixen el cotxe allà mal posat. Ja he dit que no volia fer una crítica, sinó que
penso que hauríem de vetllar una mica per a això: donar exemple, en general, de bon
comportament i compliment cap als ciutadans. Em sembla que, d’aquesta manera,
també els incitem a complir les ordenances. Respecte els punts que s’afegeixen a
l’ordenança, hi ha un punt la redacció del qual em sembla que pot induir a error. Suposo
que el conté és com s’ha d’aplicar, diu que els solars i les parcel·les han d’estar nets i
sense residus ni runes i que els propietaris dels solars han de tenir respecte per la
vegetació, la flora i la fauna. Aleshores, en aquest punt, potser s’ha de vigilar, perquè hi
ha solars que estan molt bruts de vegetació, i a la que canviem d’estació de l’any,
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aquesta vegetació es seca i es pot convertir en risc d’incendi. Simplement això, de
vegades, deixar que la vegetació creixi pot suposar un perill perquè determinada
vegetació es seca i en llocs tancats, una burilla, una mala intenció o sense mala intenció,
pot provocar un incendi. Hi ha solars que estan plens de rates, estic pensant en algun del
carrer Girona de Granollers. Això de la fauna pot quedar una mica així.
Tot seguit, pren la paraula el regidor de l’ÀREA D’URBANISME, senyor JOSÉ
RAMÍREZ i exposa: precisament, l’aprovació d’aquesta reforma o augment d’aquestes
taxes o sancions per a segons quin tipus d’acció de la població, una de les que més s’ha
incrementat és per a les accions que algun contractista o alguns constructors fan en
detriment de la ciutadania. En tenim un exemple molt clar al final del carrer Barcelona a
Bellavista, que s’ha requerit dues vegades a aquest senyor que restitueixi la vorera o que
expressament posi un pas de vianants i aquest senyor no en fa cas. Ja he donat ordres a
l’àrea perquè se li sancioni. A més, sanciones coercitives fins que arribi a posar la
vorera en condicions de seguretat per a les persones. És per això la necessitat
d’incrementar aquestes taxes, no per a qualsevol ciutadà per petites infraccions sinó que
van encaminades a aquest tipus d’accions: millorar la seguretat de les persones. Si et
fixes en el que has dit respecte la neteja urbana i abocament de residus, en aquest punt,
la majoria de les infraccions passen de noranta euros a cent cinquanta euros. I s’ha
aprofitat l’aprovació definitiva d’aquestes sancions, i a petició de vostès, per clarificar
alguns dels punts per no deixar cap dubte en la interpretació de les normes.
El regidor senyor RIBALTA diu: que jo estic d’acord, jo he dit una altra cosa. Em
semblen molt bé les ordenances, em sembla molt bé que s’apugin em sembla molt bé
que es sancionin conductes reincidents. Potser és que no m’ha entès. Jo li he dit que
l’Administració ha de donar exemple al ciutadà i, a vegades, hem de tenir cura i vetllar
perquè així sigui.
Finalitzades les intervencions, el Senyor ALCALDE dóna pas a la votació.
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per unanimitat dels quinze membres
assistents, sobre els disset que de dret i de fet componen la Corporació, i per tant, amb
el quòrum legal.
13.- APROVAR PROVISIONALMENT L’ORDENACIÓ I IMPOSICIÓ DE
CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER AL FINANÇAMENT DE LES OBRES
CONTEMPLADES EN EL PROJECTE “XARXA D’AIGUA POTABLE CONTRA
INCENDIS A LA URBANITZACIÓ ELS GORGS”.- Per part del senyor SECRETARI
es dóna lectura de 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 d’aigua potable
contra incendis a la Urbanització Els Gorgs.
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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 a la
xarxa d’aigua potable contra incendis, per al finançament dels costos d’execució
d’aquesta obra.
VIST l’informe dels Serveis Tècnics Municipals.
AQUESTA Àrea d’Hisenda proposa a l’Ajuntament Ple, l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- APROVAR PROVISIONALMENT l’ordenació i imposició de contribucions
especials als propietaris de les finques que tindran accés de connexió a la xarxa
d’aigua potable contra incendis a la Urbanització Els Gorgs, de conformitat amb les
bases següents,
1. Cost previst de l’actuació.
Els costos de l’actuació estaran constituïts per la totalitat de despeses a
contreure per l’Administració actuant en ordre a l’efectiva execució de les
obres:
a) Els costos de redacció dels estudis tècnics.
b) Els costos d’execució de les obres.
c) Els anuncis oficials.
d) Els costos de gestió econòmica de l’actuació a satisfer a favor de
l’Organisme de Gestió Tributària (ORGT) de l’Excma. Diputació Provincial de
Barcelona, de conformitat amb les estipulacions del conveni subscrit amb
l’esmentada institució.
XARXA DISTRIBUCIÓ AIGUA POTABLE ELS
GORGS

Cost

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

430.940,23
450,00
11.869,38
7.895,21
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TOTAL COST SOPORTAT AJUNTAMENT

451.154,82

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 90 per cent del cost total previst a assumir per la
Corporació, això és 406.154,82 euros, 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 el sostre edificable, o l’edificat, si aquest és
superior, de 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.
Segon.- APROVAR el padró provisional de quotes individualitzades de les
contribucions especials imposades per al finançament de les obres de la xarxa d’aigua
potable contra incendis a la Urbanització Els Gorgs, 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: ens agradaria conèixer els criteris d’aportació que utilitza l’equip de govern en
les diferents actuacions que es faran al municipi. A Llerona, es fa una aportació del
25%. Al passatge Martí i Pol, del 40%. Als Gorgs, del 10%. Estem d’acord amb les
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contribucions especials i entenem que els veïns han de col·laborar amb les obres de
millora, però no entenem les diferències. Segurament em diran que l’ajuntament no està
obligat a fer una aportació superior però dóna la impressió, amb aquestes diferències,
que a les Franqueses hi ha veïns de primera i de segona.
Pren la paraula el regidor del grup municipal PSC-PM, senyor ESTEVE RIBALTA i
manifesta: jo li volia contestar. Em sembla que no es marquen criteris d’aportacions, de
percentatges, però sí un criteri net, que es pugui expressar, que es pugui justificar. Des
del nostre grup polític, considerem que hi ha zones més afavorides, zones menys
afavorides. Està bé que l’aportació d’un veí no sigui la mateixa segons si és d’un lloc o
d’un altre, però ens agradaria saber quins criteris marquen perquè si la Llei estableix
que els veïns poden aportar fins a un 90%, veient aquests diferències, també ens
agradaria saber si obeeix a la zona o a què obeeix.
Tot seguit, pren la paraula la regidora de l’ÀREA D’HISENDA, senyora NÚRIA
CLAVERIA i exposa: evidentment, mai hem considerat que en aquest poble hi hagi
veïns de primera ni de segona ni de tercera categoria. Els criteris que s’utilitzen de
distribució general depenen de les circumstàncies, de la magnitud de l’obra i dels
beneficis, sobretot, que els veïns participants n’obtinguin. No pot haver-hi un criteri
únic, quadriculat i encorsatat, per dir-ho d’alguna manera, perquè cada vegada les
actuacions són diferents i en cada cas hem de decidir. En aquest cas, s’ha considerat que
es soluciona un problema llargament reivindicat per aquests veïns i aportem una solució
que creiem que és la que estan necessitant o estan desitjat. La distribució que hem fet,
com deia abans, ha estat en funció de l’avantatge o del profit que cadascun dels veïns en
poden treure. Torno a repetir que, fins ara, no ens hem plantejat i, de fet, no podem
aplicar un criteri únic i exclusiu en la distribució d’aquestes quotes perquè cada vegada
les situacions són diferents. A Llerona hi ha una situació. Als Gorgs és una altra. I en
una altra actuació, en serà una altra. Cada vegada haurem de decidir en funció del que
he comentat ara.
Finalitzades les intervencions, la PRESIDÈNCIA dóna pas a la votació.
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per nou vots a favor dels regidors del
grup municipal CiU, sis abstencions dels regidors dels grups municipals PSC-PM, ERC,
EV i PP, i per tant, amb el quòrum legal.
14.- RESOLDRE AL·LEGACIONS I ELEVAR A DEFINITIU L’ACORD
D’ORDENACIÓ I IMPOSICIÓ DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS PEL
FINANÇAMENT DE LES OBRES CONTEMPLADES EN EL PROJECTE DE
PAVIMENTACIÓ DEL PASSATGE MARTÍ I POL.- El senyor SECRETARI dóna
lectura de la part dispositiva de la següent proposta de l’ÀREA D’HISENDA:
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ATÈS que el Ple en sessió celebrada en data de 31 de març de 2005, aprovà
provisionalment l’acord d’ordenació i imposició de contribucions especials als
propietaris de les finques tangents al Passatge Martí i Pol, amb el següent literal,
“Primer.- APROVAR provisionalment l’ordenació i imposició de contribucions
especials als propietaris de les finques tangents al Passatge Martí i Pol, de
conformitat amb les bases següents, de conformitat amb les bases següents:
1. Cost previst de l’actuació.
Els costos de l’actuació estaran constituïts per la totalitat de despeses a
contreure per l’Administració actuant en ordre a l’efectiva execució de
les obres:
a) Els costos de redacció dels estudis tècnics.
b) Els costos d’execució de les obres.
c) Els anuncis oficials
d) Els costos de gestió econòmica de l’actuació a satisfer a favor
de l’Organisme de Gestió Tributària (ORGT) de l’Excma.
Diputació Provincial de Barcelona, de conformitat amb les
estipulacions del conveni subscrit amb l’esmentada institució.
Passatge Martí i Pol

Cost

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

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

TOTAL Cost actuació

25.814,60

2. Base de repartiment.
La base de repartiment estarà costituïda per la participació dels veïns en
el cost de l’obra que es fixa en el 60 per cent del cost total previst,
percentatge inferior al 90 per cent del cost de l’actuació, de conformitat
amb allò que estableix l’article 31 del esmentat Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals.
3. Criteri de repartiment.
De conformitat amb allò que disposa l’article 32 del precitat Text Refós
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, les contribucions
especials adoptaran com a mòdul de repartiment la superfície edificable
de les finques beneficiades per les obres.
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4. Terminis de pagament.
Les quotes líquides resultants, obtingudes pels criteris descrits més
amunt descrits en la base tercera, es fraccionarà en dos pagaments, amb
els següents meritaments:
1er.- En el moment de l’adjudicació de les obres.
2on.- Un cop acabades les obres.
Segon.- APROVAR el padró provisional de quotes individualitzades de les
contribucions especials imposades per al finançament de les obres del Passatge
Martí i Pol, que figura en l’annex que forma part del present acord.
Tercer.- EXPOSAR l’expedient a informació pública en el tauler d’anuncis de
l’Ajuntament i publicar-lo al BOP durant 30 dies hàbils, dins els quals els
interessats poden constituir-se en associació administrativa de contribuents, així
com examinar l’expedient i presentar les reclamacions que creguin oportunes,
en cas que no se’n produeixin l’acord esdevindrà definitiu.
Quart.- NOTIFICAR el present acord als propietaris afectats, i a l’Organisme
de Gestió Tributària de l’Excma. Diputació Provincial de Barcelona.
Cinquè.- APLICAR l’Ordenança General de Contribucions Especials en tot el
que no estigui previst en aquest acord.
ATÈS que l’esmentat acord ha estat exposat al públic per un termini de trenta dies
hàbils, mitjançant anunci 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 per tal que poguessin reclamacions o bé constituir-se en associació
administrativa de contribuents.
ATÈS que la Junta de Govern Local en data de 14 de juliol de 2005, aprovà el canvi de
titularitat del padró individualitzat de contribucions especials, assenyalant com a nou
propietari a la mercantil QUELOTECA, S.L., notificant-se aquest acord, juntament amb
l’acord d’ordenació i imposició de contribucions especials, als efectes del que preveu
l’article 34.4 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLHL).
ATÈS que durant l’esmentat termini s’ha presentat escrit amb NRE 2005/8848 i data de
8 de setembre de 2005, per part del senyor JOSE MARIA PASTOR ORTIZ, en qualitat
d’Administrador, i actuant en nom i representació de la mercantil QUELOTECA, S.L.,
mitjançant el qual, presenta recurs de reposició contra el referit acord d’ordenació i
imposició de contribucions especials aprovat de manera provisional pel Ple de la
Corporació en data de 31 de març de 2005.
ATÈS que les pretensions de la recurrent es fonamenten en que la notificació de l’acord
s’ha realitzat en un domicili no assenyalat pel recurrent, sol·licitant la nul·litat de
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l’expedient per si interessa a aquest la constitució d’associació administrativa de
contribuent, que el cost de l’actuació és superior al preu de mercat, que en el llistat de
contribuents no hi consta un propietari la finca del qual també obté un benefici, que el
criteri de repartiment és restrictiu i no proporcional.
QUANT a l’adreça de notificació, aquesta és la que consta com a seu social de la
mercantil en el Registre Mercantil en la data de l’adquisició de la finca en qüestió, però
en cap cas es pot parlar d’indefensió, doncs el fet que el titular hagi presentat recurs de
reposició, i dins del termini atorgat, demostra que la notificació ha estat degudament
practicada.
QUANT a la sol·licitud de nul·litat de l’expedient administratiu, cal dir que no concorre
cap dels supòsits previstos en l’article 62 de la Llei 30/1992, de 26 novembre, de Règim
Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú
QUANT a la possibilitat de constituir-se en associació administrativa de contribuents,
cal dir que no s’ha donat cap circumstància que hagi privat al recurrent de poder-la
constituir.
QUANT al cost de l’actuació, a part de les apreciacions que es fan en l’informe emès
per l’Arquitecte Municipal, el Projecte de Pavimentació del Passatge Martí Pol, redactat
per GESA, S.L., fou aprovat de manera definitiva, després d’aprovar-se de manera
inicial, i exposant-se al públic, essent durant aquest termini quan s’haurien d’haver fer
aquestes consideracions.
QUANT a la manca d’una finca en el padró de contribucions especials, de l’informe de
l’Arquitecte Municipal se’n desprèn que la finca a que es refereix no té un benefici
directe per l’actuació objecte de contribucions especials.
QUANT a les objeccions al criteri de repartiment, l’Ajuntament ha aplicat l’article
32.1.a) del TRLHL, que preveu “ la base imposable es repartirà entre els subjectes
passius......a) amb caràcter general s’aplicaran conjunta o separadament, com a
móduls de repartiment, els metres linials de façana, la seva superfície, el seu volum
edificable i el valor cadastral a efectes de l’Impost sobre Béns Immobles”.
VIST l’informe emès per l’Arquitecte Municipal.
ATÈS el que disposa l’article 17 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
AQUESTA Àrea d’Hisenda proposa a l’Ajuntament Ple l’adopció del següents
ACORDS:
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Primer.- DESESTIMAR les al·legacions presentades per part del senyor JOSE MARIA
PASTOR ORTIZ, en qualitat d’Administrador, i actuant en nom i representació de la
mercantil QUELOTECA, S.L., mitjançant el qual, presenta recurs de reposició 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 Passatge Martí i Pol, de conformitat amb els fonaments recollits
a la part expositiva del present acord i l’informe emès per l’Arquitecte Municipal.
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 Passatge Martí i Pol.
Tercer.- 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.
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: ... se’n beneficien d’una actuació, se’n beneficien d’una manera o d’una
altra, però facilitar un accés sigui per la porta del davant o per la porta del darrera,
pensem que ha de participar en aquestes contribucions especials. Si el percentatge ha de
ser diferent, doncs, es pot estudiar. Però considerem encertades les al·legacions que
vostès han desestimat perquè ens sembla que per l’asfaltat de dos-cents metres quadrats
és excessivament car. I per aquests dos motius votarem que no.
Tot seguit, pren la paraula la regidora del grup municipal ERC, senyora TERESA
BUIGUES i manifesta: nosaltres pensem que les al·legacions de l’administrador de
l’empresa Queloteca, SL, assenyalen un problema recorrent de l’equip de govern, que
atorga obres directament sense tenir en compte la lliure competència que, com en aquest
cas, podria beneficiar als veïns. El gerent de Queloteca, SL assegura que les obres del
passatge Martí i Pol tenen un preu de mercat, i està disposat a demostrar-ho, de només
quinze mil euros mentre que l’empresa anomenada Àrids fixa el cost total en vint-i-tres
mil vuit-cents trenta quatre euros amb set cèntims. Pot ser que per no tenir problemes,
l’ajuntament aporta aquest 40% que deixa la quantitat total a pagar entre els veïns en
quinze mil quatre-cents vuitanta-vuit amb setanta-sis euros. Per altra part, l’empresa
Vallès, SA, haurà de pagar quaranta metres de façana, és una valla. Joan Cutrina, deu
metres. Antoni Clavell, disset. Queloteca, tretze i Josep Bufí Gesa, amb un mur de cinc
metres, que aquest matí l’he estat veient, i una porta de garatge, no pagarà res perquè
sembla que la seva propietat en aquests cinc metres de carrer asfaltat no obté cap
benefici. Nosaltres entenem que una propietat, tingui o no tingui la porta d’entrada en
un lloc, si ocupa una part, ha de pagar perquè aquesta propietat guanya, no és el mateix
una entrada de cotxe i cinc metres de mur amb terra que asfaltat. Per tant, no ho
entenem. No sabem si aquesta actitud i aquesta valoració correspon a amiguisme, a fer
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favors o a no sé què. No ho entenem, ens agradaria saber-ho. I, evidentment, pensem
que les al·legacions fetes per Queloteca estan fonamentades i el nostre vot serà negatiu.
A continuació, pren la paraula el regidor del grup municipal EV, senyor FERRAN
GONTÁN i exposa: per no allargar-me i no repetir, si no es fessin les adjudicacions a
dit, no hi haurien dubtes.
Tot seguit, el Senyor ALCALDE manifesta: miri, jo no ho entenc. A vegades, en una
proposta demanen diàleg, consens, un comportament que contemporitzi les situacions.
La veritat, quan un rep una acusació rera l’altra, és difícil contestar pausadament i en
l’altra fer com si no hi hagués passat res. Al final, a l’Alcalde que els presideix en una li
diuen que és un dictador; en l’altre, que tergiversa els preus; en l’altra, que és una
qüestió de dit. És una sospita i una acusació rera l’altra. Difícilment vostès aconseguiran
res amb aquesta actitud, que no sigui res més que el menyspreu i el total descrèdit de la
seva actuació. A partir d’aquí, només contestar les intervencions. El tema del projecte
públic funciona per un projecte aprovat i una intervenció de totes les parts en aquest
projecte. Si hi hagués alguna qüestió mal feta o mal valorada en un projecte, algú ho
hagués dit, tant siguin partits com particulars. Ningú ha dit res per aquest concepte, per
tant, li demano que retiri la primera observació perquè és totalment errònia. És una
acusació molt forta. Per què es desestimen les al·legacions? Perquè es considera que la
parcel·la abans era del mateix propietari i, per tant, ja està sufragat. El nou constructor
que acaba de comprar... Clar, diguem les coses com són. Aquí no està al·legant un
ciutadà que hi ha viscut durant molts anys, és un constructor que acaba de comprar la
finca per tirar-la a terra i fer-hi nous habitatges. Ho sabem que aquest senyor és un
constructor que acaba de comprar i que vol enderrocar aquella finca per fer nous
habitatges, per fer-ne més dels que hi ha?. Es queixa de que se li fa pagar el passatge,
doncs, sí senyor, el passatge i tot el que hauria de pagar per fer una reconversió
d’aquest tipus. Estem defensant coses que, a vegades, són indefensables. Per tant, està
molt clar: aquest senyor acaba de comprar la finca i vol intentar estalviar-se uns diners
d’urbanitzar el passatge, que és la seva obligació. No el defensin, si us plau, això és
indefensable. Una altra cosa seria un ciutadà que no tingui recursos, però un promotor
que ha comprat la finca perquè vol fer el doble o el triple dels habitatges que hi ha...
Hauria de donar gràcies perquè s’urbanitzi el passatge del darrera que, a més, és la seva
obligació. Per tant, no el poden defensar. L’equilibri del repartiment de les quotes està
per això. El senyor Bufí era el propietari de tota aquella finca del costat i s’ha considerat
que ja estava suficientment repartit i, per tant, es troba correcte la distribució de les
quotes. S’ha de resoldre un passatge que no està asfaltat, que no té serveis i que s’està
urbanitzant. Ara, sàpiguen que l’al·legació que estan dient és d’un senyor que acaba de
comprar una finca i la vol enderrocar per construir més habitatges, aprofitant
l’edificabilitat del Pla General. Per tant, li demano que les seves paraules es tinguin en
compte que hi ha persones al darrera i que hi ha coses que no les poden aguantar.
La regidora senyora BUIGUES replica: sincerament, no m’agrada dir paraules fora de
to. En tot cas, el que porta aquestes paraules és el desconeixement i el no entendre la
facilitat amb què una sèrie d’empreses de diferents tipus es beneficien de les coses que
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es poden fer sense haver de passar obligatòriament per concurs públic, que és la manera
més clara d’actuar. Com que no sabem ni entenem tot això, no ens desacreditem, senyor
Torné.
El Senyor ALCALDE contrareplica: no insulti i no em falti el respecte.
La regidora senyora BUIGUES continua dient: si es dona el cas, jo demano disculpes.
Per una altra part, aquí no estem defensant a les persones de Queloteca. Aquest senyor,
pel que jo he entès de les al·legacions, no es nega a pagar sinó que diu que no és
correcte que ells hagin de pagar una part de cinc metres que no els hi correspon i que,
efectivament, quedarà asfaltada. Precisament, el que reclama és el que vostè acaba de
dir: que tots paguin, això és el que reclama i això ho compartim.
Finalitzades les intervencions, el Senyor ALCALDE dóna pas a la votació.
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per nou vots a favor dels regidors del
grup municipal CiU, cinc vots en contra dels regidors dels grups municipals PSC-PM,
ERC i EV, una abstenció del regidor del grup municipal PP, i per tant, amb el quòrum
legal.
15.- RESOLDRE AL·LEGACIONS I ELEVAR A DEFINITIU L’ACORD
D’ORDENACIÓ I IMPOSICIÓ DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS PEL
FINANÇAMENT DE LES OBRES CONTEMPLADES EN EL PROJECTE
“XARXA DE DISTRIBUCIÓ D’AIGUA POTABLE AL NUCLI DE LLERONA,
FASES I i II”.- 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 28 de juliol de 2005, aprovà
provisionalment l’acord d’ordenació i imposició de contribucions especials als
propietaris afectats per les obres de la xarxa de distribució d’aigua potable al nucli de
Llerona, amb el següent literal,
“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.
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
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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
Anuncis
Projecte
Costos gestió cobrament ORGT

91.112,68
300,00
3.030,27
1.487,48

SUBTOTAL
( - ) Subvenció del Pla Únic d’Obres i Serveis
(PUOSC)
TOTAL COST SOPORTAT AJUNTAMENT

95.930,43
30.000,00
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.
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.
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Tercer.- EXPOSAR l’expedient a informació pública en el tauler d’anuncis de
l’Ajuntament i publicar-lo al BOP durant 30 dies hàbils, dins els quals els
interessats poden constituir-se en associació administrativa de contribuents, així
com examinar l’expedient i presentar les reclamacions que creguin oportunes,
en cas que no se’n produeixin l’acord esdevindrà definitiu.
Quart.- NOTIFICAR el present acord als propietaris afectats, i a l’Organisme
de Gestió Tributària de l’Excma. Diputació Provincial de Barcelona.
Cinquè.- APLICAR l’Ordenança General de Contribucions Especials en tot el
que no estigui previst en aquest acord.”
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 per tal que poguessin reclamacions o bé constituir-se en associació
administrativa de contribuents.
ATÈS que durant l’esmentat termini s’han presentat els següents escrits,
Primer.- Escrit amb NRE 2005/8387 amb data de 12 d’agost de 2005, presentat per part
de la senyora ESTER PENA BAIXERAS, actuant en nom propi, mitjançant el qual
sol·licita la seva inclusió en el padró de contribucions especials.
Segon.- Escrit amb NRE 2005/8535 amb data de 24 d’agost de 2005, presentat per part
de la senyora ROSER VALLS I SURROCA, actuant en nom propi, mitjançant el qual
sol·licita la seva inclusió en el padró de contribucions especials.
Tercer.- Escrit amb NRE 2005/8528 amb data de 24 d’agost de 2005, presentat per part
de la senyora MARIA GURI ROGE, actuant en nom propi, mitjançant el qual sol·licita
la seva exclusió en el padró de contribucions especials, al·legant que les obres objecte
de contribucions especials no afecten a la finca de la seva titularitat.
Quart.- Escrit amb NRE 2005/8552 amb data de 25 d’agost de 2005, presentat per part
del senyor JOSEP JORDANA LLEONART, actuant en nom propi, mitjançant el qual
sol·licita la seva exclusió en el padró de contribucions especials, al·legant que aquesta és
la primera comunicació que rep al respecte, i que en cap cas ha optat per afegir-se a la
connexió, i per tant sol·licita no connectar-se.
Quant a l’al·legació de la senyora ESTER PENA BAIXERAS, cal dir que una vegada
revisada la documentació aportada i verificada en les dades que consten en el padró de
l’Impost sobre Béns Immobles de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de
Barcelona, cal dir que efectivament la finca amb referència cadastral número
2001/00DG41A queda afectada i beneficiada per les obres objecte de l’expedient i s’ha
d’incloure en el padró individualitzat de contribucions especials.
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Quant a l’al·legació de la senyora ROSER VALLS I SURROCA, cal dir que una vegada
revisada la documentació aportada i verificada en les dades que consten en el padró de
l’Impost sobre Béns Immobles de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de
Barcelona, cal dir que efectivament la finca amb referència cadastral número 2118
queda afectada i beneficiada per les obres objecte de l’expedient i s’ha d’incloure en el
padró individualitzat de contribucions especials.
Quant a l’al·legació de la senyora MARIA GURI ROGE, cal dir que una vegada
realitzada una inspecció ocular in situ, es detecta un error en les dades del cadastre, i
aquesta finca no corresponent a la senyora MARIA GURI ROGE, sinó que el titular de
la mateixa és el senyor PERE LLOREDA GARRIGA, en conseqüència, s’haurà
d’estimar plenament l’al·legació i s’haurà de regularitzar el padró individualitzat de
contribucions especials amb la inclusió d’aquest nou titular.
Quant a l’al·legació del senyor JOSEP JORDANA LLEONART, cal dir que la finca de
la seva titularitat que és objecte de les contribucions especials queda beneficiada de
manera evident, d’acord amb el que preveu 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, atès que es dóna un augment evident del valor de la finca en
qüestió, independentment que el subjecte passiu faci, o no, ús de la connexió a la xarxa
d’aigua potable.
Cal dir, així mateix, que les contribucions especials, en quant a tributs, són prestacions
coactives de caràcter pecuniari, això implica que el subjecte passiu no es qui decideix
voluntàriament si ha de pagar o no el tribut, sinó que és el supòsit de fet previst per la
legislació vigent, en aquest cas l’acord aprovat del Ple de l’Ajuntament, el que delimita
definint el fet imposable del tribut, si és o no subjecte passiu, per tant s’ha desestimar la
pretensió del recurrent.
ATÈS el que disposa l’article 17 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
AQUESTA Àrea d’Hisenda proposa a l’Ajuntament Ple, l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- ESTIMAR les al·legacions presentades per part de les senyores ESTER PENA
BAIXERAS, ROSER VALLS I SURROCA i MARIA GURI ROGE, contra l’acord de Ple
de data de 28 de juliol de 2005, mitjançant el qual s’aprovà provisionalment
l’ordenació i imposició de contribucions especials als propietaris de les finques
afectades per les obres de la xarxa de distribució d’aigua potable al nucli de Llerona, i
en conseqüència modificar el padró individualitzat de contribucions especials.
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Segon.- DESESTIMAR les al·legacions presentades per part del senyor JOSEP
JORDANA LLEONART, contra el referit acord de Ple de data de 28 de juliol de 2005,
de conformitat amb els fonaments recollits a la part expositiva del present acord.
Tercer.- ELEVAR A DEFINITIU l’acord de Ple de data de 28 de juliol de 2005,
mitjançant el qual s’aprovà provisionalment l’ordenació i imposició de contribucions
especials als propietaris de les finques afectades per les obres de la xarxa de
distribució d’aigua potable al nucli de Llerona.
Quart.- 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.
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 quinze membres
assistents, sobre els disset que de dret i de fet componen la Corporació, i per tant, amb
el quòrum legal.
16.- PRECS, PREGUNTES I PROPOSICIONS.- 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 JOSÉ VEGA qui passa a
formular els següents precs:
Primer.- A la sortida 10 de la Ronda a Bellavista, hi ha hagut molts accidents, que jo
hagi vist, perquè hi passo cada dia, en tinc comptabilitzats vuit accidents, però suposo
que n’hi ha hagut més. Ja sé que això és per excés de velocitat, perquè sinó no saltarien
per sobre, però crec que s’ha de modificar aquesta sortida i senyalitzar-la una mica
millor de com està actualment. Al vespre, encara que vagis poc a poc, la vorera que
queda a l’esquerra no es veu i és molt fàcil que si et deixes anar una mica cap a
l’esquerra, acabis pujant a la vorera. Això anant poc a poc, així que quan vas una mica
ràpid, te la menges. Suposo que aquí s’hauran de posar senyals, s’haurà de posar algun
ressalt, s’haurà de fer la sortida més recta perquè no quedi tant a la dreta. Després,
respecte les dues rotondes que hi ha, el problema que hi ha és d’espai pels camions. Jo
he vist molt camions de tres eixos que tenen veritables problemes per no pujar-se a la
vorera, perquè fan maniobres, si no es portarien els senyals. Jo crec que la solució
podria ser fer més petita la rotonda del mig per deixar més espai.
Segon.- A les actes de la Junta de Govern Local es continuen posant els noms i
cognoms de les persones que reben ajuts econòmics. La Llei de Benestar Social de la
Generalitat preveu l’anonimat d’aquestes persones, que només consti el número
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d’expedient. Si l’ajuntament vol tenir nom i cognoms, està molt bé, però creiem que no
han de sortir fora.
Tercer.- Al carrer Cardedeu amb el carrer Aragó de Bellavista, els embornals que hi ha
actualment són petits. N’hi havia un més gran, no sé perquè es va treure, que tenia més
capacitat que els que hi ha ara. Ara, quan plou una mica fort, allò es tapa i quan passes
per allà, el que no sap nedar, es pot ofegar.
Inicia el torn la regidora del grup municipal ERC, senyora TERESA BUIGUES qui
passa a formular la següent pregunta:
Primera.- Adreçat al senyor Bru. Demanar en quin termini normal de dies es contesten
les instàncies que són adreçades al seu servei.
La regidora senyora BUIGUES continua formulant el següent prec:
Primer.- Adreçat també al senyor Bru. Seria la possibilitat de col·locar caixes en els
diferents pisos i edificis municipals per tal de recollir el paper i poder-lo reciclar. He
vist moltes papereres molt plenes de paper i penso que és una pena. Col·locar caixes per
reciclar paper als diferents edificis municipals.
Tot seguit, inicia el torn el regidor del grup municipal PP, senyor JOSEP BADIA i
formula la següent pregunta:
Primera.- Adreçada al senyor Ramírez. És el tema de la Ronda. M’agradaria saber
perquè no es va obrir al principi aquesta Ronda en les dues direccions? Vull saber de qui
és la culpa, si es pot saber. El motiu és que a la sortida 10, els trailers tenen un problema
grandiós. Hi ha molts accidents. Es passa molt malament per girar i, fins i tot, algun no
ha pogut girar i ha hagut de tornar enrera.
A continuació, inicia el torn el regidor del grup municipal EV, senyor FERRAN
GONTÁN i formula la següent pregunta:
Primera.- Els Plens queden assignats a les vuit? Ho dic perquè com va dir allò de
l’horari d’estiu i, ara, ja estem a la tardor... Només és per saber-ho, per planificar
agendes.
El regidor senyor GONTÁN continua formulant el següent prec:
Primer.- Senyor Alcalde, no tingui la pell tant fina. De moment, l’única persona que ha
sortit insultada he estat jo. No tingui la pell tant fina perquè ningú l’ha acusat de res.
Tot seguit, pren la paraula el regidor de l’ÀREA D’OBRES, SERVEIS I MEDI
AMBIENT, senyor JOSEP BRU i contesta el primer prec formulat per la regidora del
grup municipal ERC, senyora TERESA BUIGUES, referent al tema de les caixes per
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reciclar el paper. En principi, Teresa, ja n’hi ha. Potser fem una revisió i si en falta
alguna més, es col·locarà.
El regidor de l’ÀREA D’OBRES, SERVEIS I MEDI AMBIENT, senyor JOSEP BRU i
contesta la primera pregunta formulada per la regidora del grup municipal ERC, senyora
TERESA BUIGUES, relativa a la resposta d’instàncies. Es va contestant quan es pot i
quan es creu convenient. De totes maneres, s’intenta contestar el més ràpidament
possible, no hi ha cap intenció en demorar ni amagar cap tema estrany en aquest
aspecte. Tot el contrari, s’intenta contestar tot el més aviat possible, ja vingui d’un
responsable polític com de qualsevol ciutadà o ciutadana de les Franqueses.
El regidor de l’ÀREA D’OBRES, SERVEIS I MEDI AMBIENT, senyor JOSEP BRU i
contesta al tercer prec formulat pel regidor del grup municipal PSC-PM, senyor JOSE
VEGA, relatiu als embornals que hi ha al carrer Cardedeu amb el carrer Aragó. Suposo
que deu ser per aquestes últimes tempestes del diumenge. No podem oblidar que
Bellavista té una orografia molt clara i el punt on esteu dient, carrer Aragó amb carrer
Cardedeu, és just a la part d’avall del tot, on, evidentment, quan hi ha unes pluges
d’aquestes característiques passa en aquest punt i potser en d’altres. De totes maneres,
els embornals es van netejant amb una periodicitat que s’intenta que es faci no només a
Bellavista, sinó que també a la resta del municipi. Si més no, parlaré amb els tècnics per
acabar de donar un cop d’ull per si es pot fer alguna acció que millori i que no es torni a
repetir, si més no, amb unes pluges normals, que pel que jo tinc constància no passa
això. De totes maneres, en prenc nota.
Tot seguit, pren la paraula el regidor de l’ÀREA D’URBANISME, senyor JOSÉ
RAMÍREZ i respon a la primera pregunta formulada pel regidor del grup municipal PP,
senyora JOSEP BADIA, referent a l’obertura dels dos sentits de la Ronda. Crec que al
principi d’aquest Ple ha quedat molt clar, segons les manifestacions del senyor Vega qui
és el que no vol. Aprofito aquesta pregunta teva per preguntar-li al regidor senyor Vega,
vostè és regidor de les Franqueses o de Granollers? Li dic perquè ha repetit la frase
sencera, fins a la coma, que dies passats va repetir el senyor Terrades a la Televisió de
Granollers. Escolta, jo sóc regidor de les Franqueses i he de defensar les prioritats, les
necessitats del meu poble. Vostè ha dit que ha passat moltes vegades per la Ronda, per
la rotonda de la sortida de Bellavista, i no es troba aglomeracions de cotxes per sortir a
Bellavista? I algun camió, com vostè ha dit, travessat, sobre la vorera, sense el
conductor perquè el conductor està preguntant com sortir de Bellavista? La resposta ja
la has tingut, és Granollers. En aquestes entrevistes que fan de la Revista del Vallès, ho
he dit públicament: és Granollers. La Televisió de Granollers també m’ha fet una
entrevista i també ho he dit: és Granollers. És Granollers, fins a tal punt que, fa un parell
o tres de mesos, aproximadament, l’Alcalde i jo vam tenir una entrevista amb el
Director General de Carreteres, també amb el Conseller de Política Territorial, i la meva
sorpresa, ja no dic del senyor Alcalde, va ser quan vaig arribar a la sala i em trobo al
regidor d’Urbanisme de Granollers, a l’Alcalde de Granollers i al tècnic, l’arquitecte, de
Granollers, amb uns projectes i uns plànols de com volen la travessia, el carrer del Pont
de Can Calet. Escolta, és molt greu. Amb senyals i amb tot. Escolta, jo em vaig
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controlar per respecte al meu Alcalde perquè aquell dia vaig sortir molt acalorat. Què
pinta Granollers? Per sota, soterrada, serà de la Generalitat. Escolta, és casa nostra! I,
per això, les Franqueses demana l’obertura total de la Ronda fins a Cal Mònic. Per què?
Per facilitar la circulació, per facilitar-ho a aquesta gent que et trobes a Bellavista
demanant com sortir d’allà. El més greu, que m’ha passat avui mateix quan venia al Ple,
al pont petit hi havia una furgoneta, amb quinze cotxes al darrera, tirant marxa enrera
perquè s’havia perdut. Les Franqueses, cap allà, doncs, cap allà. És per això que les
Franqueses demana l’obertura, és les Franqueses qui ho demana. Granollers s’oposa
totalment i l’explicació és aquesta.
El Senyor ALCALDE manifesta: jo només contestaré un parell de coses per donar més
informació. Això del carrer Aragó és un tema més complicat que s’estudiarà amb
l’empresa que fa els estudis de les avingudes dels col·lectors, per veure si podem
millorar la situació. No és fàcil. Tenim la sospita de que el problema no és dels
embornals sinó que és de capacitat de sortida del col·lector general cap al riu. A partir
d’aquí, la situació de l’estació ho ha agreujat una mica perquè abans ho decantava a les
vies, com a sortida d’emergència. Per tant, hem de buscar si hi ha solucions alternatives
que millorin aquesta situació i això és el que s’està estudiant. Mirarem a veure si es pot
resoldre d’alguna manera. L’altra petició que heu fet sobre el tema de Benestar Social
està sobre la taula, els serveis tècnics estan mirant si poden millorar-ho. Sí que hi ha una
possibilitat legal de posar-ho amb referència, és un tema que s’està estudiant, no us puc
concretar més perquè ens ho estem mirant. De les coses importants que s’han posat
sobre la taula, hi ha el de la Ronda que ja s’ha explicat, és un tema que penso que és
bastant més complex. El tema de la ronda de Bellavista, que és una competència de la
Generalitat, nosaltres el que podem fer és traslladar-ho al constructor incompetent de la
via que millori aquesta situació. Sapigueu que en la majoria dels casos, els accidents
que hi ha hagut no han estat només per velocitat. La majoria dels casos ha estat per
velocitat i alguna altra cosa més. Si vol, li puc dir el 0 i escaig que hi havia de més.
Entre nosaltres, parlem-ne clar perquè així no ens enganyarem. Els conductors normals
no han patit aquests accidents. En aquests casos, han estat suplementats per alguna
coma més del permès. Deixi’m que li digui, amb tot el “carinyo” del món, que potser sí
que es poden millorar certes coses amb llums i senyalitzacions, però a la majoria dels
accidents, li diré el noranta i escaig per cent per no dir-li el cent per cent, hi havia
alguna cosa més, no només la velocitat o la senyalització, anava amb alguna coma de
més i algun grau més.
El regidor senyor VEGA replica: només li volia dir al senyor Ramírez que jo no veig la
Televisió de Granollers, entre d’altres coses, perquè veig molt poc la televisió. Per tant,
és una casualitat. Abans de dir-li això a vostè, com tots vostès diuen que consulten amb
el seu grup polític, jo també ho he fet i m’han dit el perquè. Si aquest Consistori havia
pres alguna mesura envers això. Si hi ha un senyor que porta un excés de velocitat, el
que no farem és posar-li un mur allà perquè s’estavelli i es mati. Traiem el mur i fem un
forat perquè passi. Passaran un o passaran vint. Però passaran dos-cents o passaran mil,
que aniran a la velocitat adequada. Aleshores, vostè, senyor Alcalde, com viu a
Bellavista, suposo que la seva memòria no li falla, al carrer Aragó, temps enrera, abans
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que es fes la modificació que s’ha fet, l’embornal que hi havia allà es menjava tota
l’aigua, treien quan hi havia masses cartrons.
El Senyor ALCALDE contrareplica: li he de dir que jo sí que tinc memòria i antiguitat a
la plaça, per dir-li que el problema que he explicat del carrer Aragó va estar variat amb
l’estructura de la via. Què vol dir això? Doncs, que quan es va construir la via, el forat
de solució en casos d’avinguda, perquè el carrer Cardedeu era l’antiga riera a Bellavista,
tenia un forat que anava a les vies perquè realment era el sobreeixidor d’aquell carrer.
Com a conseqüència de la construcció de l’estació, aquest sobreeixidor s’ha tapat. Això
és així. I el forat que hi havia ja no feia de sobreeixidor perquè anava a baix, no a les
vies. Per tant, jo ho he intentat explicar, però no he explicat d’aquesta manera perquè
pensava que quedava clar. Aquest sobreeixidor era natural o forçat, que quan estava ..
el col·lector, anava a les vies, l’aigua anava via dalt, però amb l’estació s’ha tapat. És a
dir, s’ha variat l’estructura. És un col·lector de metre amb vint en el carrer Aragó, més
amunt, que va anar a parar a la riera Carbonell. Però, amb unes actuacions al carrer
Aragó en què es va canviar un col·lector que estava malament per fer uns sobreeixidors,
tot això, sembla que, en casos puntuals, no n’hi ha prou. Ara, l’actuació pertinent és
veure, amb els que fan els estudis del clavegueram i de les avingudes, si hi ha una
solució bona per millorar aquesta situació per a casos puntuals d’avingudes
excepcionals. Era el cas del sobreeixidor de la via que ara ja no existeix, no pel forat
que es va variar, sinó que quan es va fer l’estació, va desaparèixer. L’estació ha anul·lat
el sobreeixidor de la via. Tenim una situació nova en la què hem de veure si amb el
col·lector nou que es va fer de metre amb vint a dalt del carrer Aragó i que va a la riera
Carbonell, sembla que no n’hi ha prou. A veure si hi ha una solució alternativa que
millori aquesta situació, no sé com, si fer un altre sobreeixidor, fer-ne dos o fer no sé
què, amb aquest estudi de capacitats veurem quina possibilitat tenim per millorar
aquesta situació. Ara no li puc donar la solució màgica perquè no la tinc, li puc
identificar o el puc orientar respecte quin és el problema plantejat que és la capacitat
d’un col·lector, però no les solucions que podem adoptar per millorar aquesta situació.
La solució d’emergència de les vies ara ja no hi és.
I no havent-hi més assumptes per tractar, el Senyor PRESIDENT, aixeca la sessió, de la
que s’estén la present ACTA, la qual després de llegida i trobada de conformitat, és
signada pel que hi ha intervingut, i de què com a SECRETARI, CERTIFICO.

