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ACTA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
Identificació de la sessió:
Caràcter: Ordinari
Data: 1 de desembre de 2005
Horari: de 20,00 a 23,10 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
MANUEL MARTÍNEZ BALLESTEROS, regidor
ESTEVE RIBALTA SÁNCHEZ, regidor
JOSÉ VEGA VILAR, regidor
TERESA BUIGUES POVEDA, regidora
JOSEP MARTÍNEZ CLAVELL, regidor
JOSÉ JOAQUÍN GRAU RUEDA, regidor
FERRAN GONTÁN FERRER, regidor
JOSEP BADIA TORRENTS, regidor
JOAQUIM BACH FABREGÓ, interventor
FRANCESC ESTEVE BALAGUÉ, secretari
1.- APROVAR ESBORRANY ACTA SESSIÓ ANTERIOR.- El Senyor PRESIDENT
obre la sessió i pregunta als senyors ponents si desitgen realitzar alguna esmena al
contingut de l’acta de la sessió anterior.
No produint-se cap intervenció, es procedeix, per unanimitat dels assistents, a
l’aprovació i signatura de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior.
PRÈVIA.- Pren la paraula el regidor del grup municipal EV, senyor FERRAN
GONTÁN i manifesta: tots els grups de l’oposició varem demanar un informe al senyor
secretari, no sé si l’ha fet. En tot cas, aclarir perquè s’ha canviat el Ple i no complim
l’acord de Ple de 17 de juliol de 2003, en què es va acordar que el Ple s’havia de fer els
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mesos de gener, març, maig, juliol, setembre, novembre de cada any a dos quarts de nou
del vespre. Fa mesos que no complim l’hora, però, a més, ara ja no complim ni el mes.
No sé si el secretari ha fet l’informe per justificar-li a vostè que el Ple no pot ser en
aquesta data i voldríem saber perquè no s’ha convocat en la data acordada.
El Senyor ALCALDE respon: el secretari no li ha fet l’informe, bàsicament perquè
vostè ho ha demanat en forma i temps incorrecta i no ha tingut temps per fer-li. Però
sàpiga que és un tema d’agenda, no és cap altra qüestió important que no li pugui
contestar jo mateix, jo sóc qui té l’obligació de convocar els Plens. De tota manera, els
pregaria que fessin els escrits en temps i forma correcta perquè els hi puguin fer com
Déu mana. No els podem fer d’aquesta manera, la comissió ja saben quin dia és, vostès
poden presentar el que creguin convenient però el que no poden fer és fer-ho fora de la
comissió. Aquest escrit l’han presentat fora de la comissió. D’això en són plenament
conscients, oi? Ho van presentar fora de la comissió, no ho van demanar a la comissió.
L’han fet en temps i forma incorrecta. Ho dic perquè ho faci bé i, després, sens dubte,
els serveis de la Casa podran actuar com vostè exigeix. No facin com l’altre dia que un
recurs el van presentar a Correus en comptes de presentar-lo a l’ajuntament, això crec
que és una falta de comportament de reglament democràtic. La qüestió d’ordre ja està
resolta, ja li he contestat. Si no és un tema d’ordre, no hi ha discussió. Passem al punt de
l’ordre del dia, després, a precs i preguntes, facin la pregunta pertinent, si us plau.
Pren la paraula el regidor del grup municipal GIPF, senyor JOSÉ JOAQUIN GRAU i
manifesta: és una qüestió d’ordre.
El Senyor ALCALDE pregunta: què vol dir un tema d’odre per vostè?
El regidor senyor GRAU respon: què vol dir un tema d’ordre per mi? Doncs, un tema
d’ordre, la mateixa paraula ja ho indica. Al fil del que ha comentat el meu company, i al
fil precisament d’aquest escrit que vàrem entrar a l’Ajuntament que vostè diu que va ser
presentat fora de temps, l’únic comentari que volia fer és dir que és curiós la rigidesa
amb què s’apliquen les normes per a uns i la flexibilitat amb què s’apliquen les
mateixes normes per a d’altres. Només volia dir això.
El Senyor ALCALDE diu: no és un tema d’ordre.
A continuació es passa a estudiar els següents temes que conformen l’ordre del dia:
2.- RATIFICAR DECRET DE L’ALCALDIA.- El senyor SECRETARI dóna lectura
de la part dispositiva del següent Decret d’Alcaldia núm. 1894/2005 dictat en data 21 de
novembre:
ATÈS que s'ha rebut notificació del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de
Barcelona, per comparèixer en el recurs ordinari núm. 502/2005-B, interposat pel
procurador PABLO FEU FONTAÍÑA, en representació de la senyora MONTSERRAT
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FERNANDEZ TORT, contra l’acord del Ple de data 28 de juliol de 2005, pel què es va
desestimar recurs de reposició interposat per la senyora MONTSERRAT FERNANDEZ
TORT contra l’anterior acord del Ple de data 26 de maig de 2005 d’aprovació definitiva
de la ordenació i imposició de contribucions especials als propietaris de les finques
tangents al tram final del carrer Ferrerret del nucli de Llerona de Les Franqueses del
Vallès.
D’ACORD amb el que disposa l'art. 21.1.k) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora
de les bases de règim local, segons la redacció introduïda per la Llei 11/1999, de 21
d'abril, i considerant que les Corporacions locals tenen el deure inexcusable de defensar
el seus béns i drets mitjançant l'exercici de les accions pertinents.
VISTOS els articles 48 a 50 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa en relació a la tramesa de l’expedient
administratiu a l’òrgan judicial.
EN VIRTUT de tot això,
RESOLC:
Primer.- COMPARÈIXER I OPOSAR-ME al recurs ordinari núm. 502/2005-B,
interposat pel procurador PABLO FEU FONTAÍÑA, en representació de la senyora
MONTSERRAT FERNANDEZ TORT, contra l’acord del Ple de data 28 de juliol de
2005, pel què es va desestimar recurs de reposició interposat per la senyora
MONTSERRAT FERNANDEZ TORT contra l’anterior acord del Ple de data 26 de
maig de 2005 d’aprovació definitiva de la ordenació i imposició de contribucions
especials als propietaris de les finques tangents al tram final del carrer Ferrerret del
nucli de Llerona de Les Franqueses del Vallès.
Segon.- REMETRE al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de Barcelona, còpia de
l'expedient administratiu corresponent.
Tercer.- NOTIFICAR als interessats en l’expedient administratiu que queden emplaçats
per a que puguin personar-se en el termini de nou dies com a demandats en el recurs
contenciós-administratiu.
Quart.- DESIGNAR com a lletrada a CRISTINA GÓMEZ NEBRERA de l’Im. Col·legi
d’Advocats de Barcelona.
Cinquè – DESIGNAR com a Procuradors:
-

Per a Granollers:
ANTONIO CUENCA BIOSCA

-

Per a Barcelona:
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ANTONIO Ma. ANZIZU FUREST
-

Per a Madrid:
ARGIMIRO VÁZQUEZ GUILLÉN

Sisè.- DONAR COMPTE d’aquest Decret, en la propera sessió que celebri
l’Ajuntament Ple, per a la seva ratificació.
La PRESIDÈNCIA obre el torn d’intervencions.
Pren la paraula el regidor del grup municipal ERC, senyor JOSEP MARTÍNEZ i
manifesta: tot i que en els anteriors Plens en què s’ha tractat la qüestió del carrer
Ferreret hem estat d’acord amb la proposta de l’equip de govern, creiem que abans
d’arribar a un contenciós-administratiu haurien d’haver intentat forçar més diàleg i una
mica de consens amb l’afectada per tal d’evitar més contenciosos.
Acte seguit, pren la paraula el regidor del grup municipal EV, senyor FERRAN
GONTÁN i exposa: un contenciós més, seguim sense saber la quantitat. Ja he preguntat
dues vegades quants contenciosos estan oberts i que l’Ajuntament hi estigui implicat en
aquests moments i, per tant, ens abstindrem.
Finalitzades les intervencions, la PRESIDÈNCIA dóna pas a la votació.
SOTMESA a votació la ratificació del Decret, és aprovat per tretze vots a favor dels
regidors dels grups municipals CiU, PSC-PM i GIPF i quatre abstencions dels regidors
dels grups municipals ERC, EV i PP, i per tant, amb el quòrum legal.
3.- 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 13 d’octubre de 2005:

PROPOSTA DE SUSPENSIÓ DE L'ATORGAMENT DE LLICÈNCIES A LA
PART SUD-EST DE LA PLAÇA DE LA SAGRERA DE CORRÓ D’AVALL
ATÈS que el Pla General d’Ordenació de les Franqueses del Vallès preveu una
substitució de l’actual tipologia edificatòria en la part sud-est de la plaça de la Sagrera
en el límit del sòl urbà del nucli antic de Corró d’Avall.
VIST l’informe de l’arquitecte municipal en el sentit que la transformació de l’actual
tipologia és incompatible amb el traçat actual dels carrers i que per tant es fa necessari
estudiar adequadament l’ordenació d’aquest sector.
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TENINT EN COMPTE l’article 71 del Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme que es refereix a la suspensió de
tramitacions i de llicències.
AQUESTA Àrea d’Urbanisme proposa a la Junta de Govern Local, de conformitat amb
el que disposa el Decret de l’Alcaldia núm.1091/2003, de 4 juliol l’adopció dels
següents
ACORDS:
Primer.- SUSPENDRE l’atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys,
d’edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, d’instal·lació o
ampliació d’activitats o usos concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes
establertes per la legislació sectorial, en l’àmbit comprès entre els carrers Sant Pere,
carrer del Canari i el camí entre el carrer del Canari i el camí de can Ramon Coix, de
conformitat amb l’article 71 del Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme.
Segon.- PUBLICAR aquest acord en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Tercer.- DONAR compte d’aquests acords en la propera sessió del Ple.

•

La de 20 d’octubre de 2005:

PROPOSTA DE SOL·LICITUD D'ACTUACIONS NECESSÀRIES PERQUÈ EL
MUNICIPI DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS GAUDEIXI DE SERVEI
D'ADSL
ATÈS que el municipi de les Franqueses del Vallès, te deficiències importants per
gaudir del servei d’ADSL en les zones residencials i industrials i que el 80% del terme
municipal no disposa d’aquest servei tant necessari.
ATÈS que la central telefònica que dóna servei majoritàriament al municipi està ubicada
en el terme municipal de Canovelles i la xarxa actual té un excés de distància que fa
molt difícil gaudir d’un servei d’ADSL de qualitat.
ATÈS que per un desenvolupament equilibrat és imprescindible disposar d’uns serveis
de telecomunicacions adequats, que degut a les deficiències estructurals no és possible
obtenir si no es resol adequadament aquesta situació.
AQUESTA Alcaldia proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents
ACORDS:
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Primer.- DEMANAR les actuacions necessàries perquè el municipi de les Franqueses
del Vallès, gaudeixi de servei d’ADSL en el seu terme municipal, atès que degut a la
ubicació de la central telefònica i a la xarxa existent, existeixen greus deficiències
d’aquest servei tant necessari en l’actualitat.
Segon.- TRASLLADAR, aquest acord:
-

President de la Generalitat de Catalunya
Conseller d’Universitat Recerca i Societat de la Informació
Secretaria de Telecomunicacions
President del Govern espanyol
Ministre d’Indústria, Turisme i Comerç
President de Telefònica
Director de Telefònica a Catalunya
Als Grups Polítics del Parlament de Catalunya
Als Grups Polítics del Congrés de Diputats.

•

La de 27 d’octubre de 2005:

PROPOSTA SOL·LICITANT A L'AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA
DUGUI A TERME UNA ACTUACIÓ CONSISTENT EN L'ENDEGAMENT DE
LA RIERA CARBONELL AL SEU PAS PEL NUCLI DE CORRÓ D'AVALL
ATÈS que el passat dia 2 d’agost de 2005, el municipi de les Franqueses del Vallès com
a conseqüència de les fortes pluges es va produir un desbordament de la riera Carbonell
al seu pas per Corró d’Avall, davant la zona esportiva municipal, provocant danys tant a
equipaments de propietat municipal com en terrenys i edificis de titularitat privada.
ATÈS que el desbordament que va succeir el passat mes d’agost posa en evidència la
problemàtica històrica de la seguretat de l’entorn de la riera Carbonell, a la zona urbana
de Corró d’Avall, que queda recollit en el Pla Director de Protecció contra avingudes a
la Conca del Besòs.
ATÈS que l’Ajuntament ha elaborat el projecte d’ “ordenació de la llera de la riera
Carbonell i protecció del seu entorn urbà al seu pas per Corró d’Avall” per tal de
resoldre definitivament el problema de la inundabilitat d’aquesta zona urbana i fer
l’endegament de la llera per evitar possibles inundacions.
Aquesta alcaldia proposa a la Junta de Govern local, l’adopció del següent
ACORD:
Primer.- SOL·LICITAR a l’AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA dugui a terme una
actuació consistent en l’endegament de la riera Carbonell al seu pas per el nucli de
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Corró d’Avall, avançant el que preveu el Pla Director de Protecció contra Avingudes a
la Conca del Besòs.
Segon.- TRASLLADAR el present acord a:
•
•
•
•
•

President de la Generalitat de Catalunya
Conseller de Medi Ambient
President de l’ACA
Consorci del Besòs
Grups polítics del Parlament de Catalunya.

•

La de 27 d’octubre de 2005:

PROPOSTA DE SUSPENSIÓ DE L'ATORGAMENT DE LLICÈNCIES EN
L'ÀMBIT COMPRÈS ENTRE ELS CARRERS MAJOR, CARRER DEL
CANARI, LÍMIT DEL SÒL URBÀ AL SUD I PROLONGACIÓ DEL CARRER
DEL SOL
ATÈS que el Pla General d’Ordenació de les Franqueses del Vallès preveu una
substitució de l’actual tipologia edificatòria en l’àmbit comprès entre els carrers Major,
Carrer del Canari, límit del sòl urbà al sud i prolongació del carrer del Sol al nucli antic
de Corró d’Avall.
VIST l’informe de l’arquitecte municipal en el sentit que la transformació de l’actual
tipologia és incompatible amb el traçat actual dels carrers i que per tant es fa necessari
estudiar adequadament l’ordenació d’aquest sector.
TENINT EN COMPTE l’article 71 del Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme que es refereix a la suspensió de
tramitacions i de llicències.
AQUESTA Àrea d’Urbanisme proposa a la Junta de Govern Local, de conformitat amb
el que disposa el Decret de l’Alcaldia núm.1091/2003, de 4 juliol l’adopció dels
següents
ACORDS:
Primer.- SUSPENDRE l’atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys,
d’edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, d’instal·lació o
ampliació d’activitats o usos concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes
establertes per la legislació sectorial, en l’àmbit comprès entre els carrers Major,
Carrer del Canari, límit del sòl urbà al sud i prolongació del carrer del Sol al nucli
antic de Corró d’Avall, de conformitat amb l’article 71 del Decret legislatiu 1/2005, de
26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme.
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Segon.- PUBLICAR aquest acord en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Tercer.- DONAR compte d’aquests acords en la propera sessió del Ple.
El Senyor ALCALDE pregunta als senyors regidors si desitgen realitzar alguna
intervenció al respecte.
Pren la paraula el regidor del grup municipal ERC, senyor JOSEP MARTÍNEZ i
manifesta: com a President del Consell del Poble de Corró d’Amunt, celebro i
intentarem anar junts per defensar l’ADSL, tant a Corró d’Amunt, com a Marata com a
la resta de zones del municipi que estan mancades d’aquest servei.
Tot seguit, pren la paraula el regidor del grup municipal EV, senyor FERRAN
GONTÁN i exposa: voldria que algú m’expliqués el perquè de la suspensió de
llicències, què hi ha previst, què es vol fer mentre hi ha la suspensió de llicències, tot
plegat.
Acte seguit, el regidor de l’ÀREA D’URBANISME, senyor JOSÉ RAMÍREZ
manifesta: Ferran, en resposta a la teva pregunta, he de manifestar-te que precisament la
suspensió de llicències, en aquest cas, concretament a la zona de la Sagrera, és per
ordenar l’edificabilitat i l’entorn que hi ha en aquesta zona. Si es fa ara, que encara no
està ben definida, com s’han de fer voreres, alienacions i diferents edificacions que
realment necessiten una actuació en aquella zona. Jo et convido personalment, truca’m
quan vulguis i t’ensenyo tot el projecte, què és el que es farà allà. Per què s’han suspès
totes les llicències? Per evitar que cadascú edifiqui de qualsevol forma, que sigui una
mesura alineada i com Déu mana.
No es produeix cap més intervenció en aquest punt.
4.- APROVAR LA VENDA DIRECTA DEL TERRENY SOBRANT DE VIA
PÚBLICA, SITUAT ENTRE L’AMPLIACIÓ DE LA UA-16 I EL CARRER DE LA
PENYA.- El senyor SECRETARI llegeix la part dispositiva de la següent proposta de
l’ALCALDIA:
ATÈS l’expedient tramitat per a l’alteració de la qualificació jurídica, del terreny
sobrant de via pública, situat entre l’ampliació de la UA-16 i el carrer de la Penya,
desafectant-lo del servei públic, per tal de procedir a la seva qualificació com a bé
patrimonial, aprovat pel Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada el dia 26 de juliol de
2001.
VISTA la compareixença del senyor SALVADOR MAS PASTOR, actuant en nom i
representació de l’empresa PERMAS PATRIMONI, SL, de data 21 de novembre de
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2005, en què manifesta la voluntat d’adquirir la parcel·la situada entre l’ampliació de
la UA-16 i el carrer de la Penya de 58,66 m2. de superfície, termenera amb la seva
propietat, per la quantitat total de 7.051,07 euros més IVA.
VIST l’informe de l’arquitecte municipal.
VIST l’informe de secretaria.
DE CONFORMITAT amb el que disposa l’article 199 i següents del Decret legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya i l’article 44.1 del 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el
Reglament del patrimoni dels ens locals.
AQUESTA Alcaldia proposa al Ple de l’Ajuntament, l’adopció dels següents,
ACORDS:
Primer.- PROCEDIR, en virtut del que disposa l'article 44.1 del Reglament del
patrimoni dels ens locals, aprovat pel Decret 336/1988, de 17 d'octubre, a la venda
directa del terreny sobrant de via pública de 58,66 m2. de superfície, situat entre
l’ampliació de la UA-16 i el carrer de la Penya, a l’empresa PERMAS PATRIMONI,
SL, representada pel senyor SALVADOR MAS PASTOR, per la quantitat de 7.051,07
euros mes IVA, segons la valoració efectuada per l’arquitecte municipal.
Segon.- DONAR COMPTE d'aquests acords al Departament de Governació de la
Generalitat de Catalunya abans de la resolució definitiva de l'expedient, per donar
compliment al que disposa l'article 40.1.c) del Reglament (segons la nova redacció que
li dóna l'article 38 del Decret 14/1994, de 14 de juny, pel qual es regulen i s'adeqüen,
d'acord amb la Llei 30/1992, de 26 de novembre, els procediments reglamentaris que
afecten les matèries de règim local), atès que el seu valor no arriba al 25% del
pressupost municipal ordinari.
Tercer.- ANOTAR la venda de la parcel·la a l'inventari municipal de béns a l'efecte
d'actualitzar-lo, d'acord amb l'article 102 del Reglament, un cop finalitzada la venda.
Quart.- NOTIFICAR aquest acord a les persones interessades i comunicar-los que
disposen del termini d'un mes per manifestar-hi la seva conformitat - en aquest cas
s'elevarà l'escriptura pública corresponent -, amb el benentès que totes les despeses que
s'originin aniran a càrrec seu.
La PRESIDÈNCIA obre el torn d’intervencions.
Pren la paraula el regidor del grup municipal GIPF, senyor JOSÉ JOAQUIN GRAU i
manifesta: nosaltres votarem a favor perquè trobem bé i lògic que un sobrant de via
pública es pugui vendre, perquè és un terreny que l’Ajuntament no ha de fer res amb ell.
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Volia fer un matís: dintre de la documentació de l’expedient, he trobat que la valoració
que es va fer d’aquest terreny va ser una valoració feta a l’any 2001 i es ven ara. La
instància de la persona que compra aquest terreny és d’aquest mes de novembre. Penso
que potser s’hauria d’haver actualitzat el preu, ja que han passat quatre anys.
El Senyor ALCALDE manifesta: pot ser que sí i pot ser que no. Tot això és
interpretatiu. Ha de tenir en compte que això és un sobrant de via pública, és un espai
molt reduït i no té cap funcionalitat d’aprofitament, no és una parcel·la de preu de
mercat, que en poguéssim dir que té una valoració. Es podria haver estimat o no, això és
molt potestatiu. El que sí és veritat és que en el seu dia es va fer una valoració sobre
aquest sobrant de tots els veïns afectats, es va donar a conèixer i es va oferir i no s’ha
canviat. La veritat és que pot ser que sí i pot ser que no, però és molt discutible el valor
que pot tenir això. No és una parcel·la de mercat sinó una cosa que no té cap
aprofitament per a ningú. Es podia ampliar com a espai públic, com a vorera, o es podia
haver aprofitat per vendre a la parcel·la colindant que és l’única que pot aprofitar-ho
però, clar, amb un preu totalment residual. És molt difícil de valorar-ho d’aquesta
manera i, per tant, s’ha mantingut el criteri de vendre-ho al mateix preu. Es podria
valorar? Doncs sí o no. És molt discutible. S’ha mantingut aquest criteri.
Finalitzades les intervencions, la PRESIDÈNCIA dóna pas a la votació.
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per unanimitat dels disset membres
assistents, sobre els disset que de dret i de fet componen la Corporació, i per tant, amb
el quòrum legal.
5.- CONCEDIR AL SENYOR JOSEP CAMPAÑA OVIEDO, CAP D'ÀREA
D'ESPORTS, LA COMPATIBILITAT PER AL DESENVOLUPAMENT D'UN
SEGON LLOC DE TREBALL DE CARÀCTER DOCENT A L'ESCOLA DE
POLICIA DE CATALUNYA.- El senyor SECRETARI dóna lectura de la part
dispositiva de la següent proposta de l’ÀREA D’HISENDA:
VISTA la instància presentada pel senyor JOSEP CAMPAÑA OVIEDO, cap d’àrea
d’Esports, en data 21 de novembre actual, RE núm. 2005/11574, en què demana li sigui
concedida la compatibilitat per desenvolupar una activitat pública secundària de caràcter
docent a l’Escola de Policia de Catalunya.
VIST l’informe de Secretaria.
DE CONFORMITAT amb el què s’estableix en la lletra a, de l’apartat 2 de l’article
324 del Decret 214/90, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al
servei dels ens locals, els articles 4, 6 i 8 de la Llei d’incompatibilitats de l’Estat, la Llei
53/84, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les
Administracions Públiques i el contingut de la Llei 21/87, de 26 de novembre,
d’incompatibilitats del personal al servei de l’administració de la Generalitat.
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AQUESTA ÀREA D’HISENDA proposa a l’Ajuntament Ple l’adopció dels següents,
ACORDS:
Primer.- CONCEDIR al senyor JOSEP CAMPAÑA OVIEDO, cap d’àrea d’Esports, la
compatibilitat per al desenvolupament d’un segon lloc de treball de caràcter docent a
l’Escola de Policia de Catalunya, amb una dedicació de 04,25 hores/setmanals, durant
el curs 2005/2006 i successius.
Segon.- COMUNICAR el present acord a l’interessat i al Comitè d’Empresa.
El Senyor ALCALDE pregunta als senyors regidors si desitgen realitzar alguna
intervenció al respecte.
Pren la paraula el regidor del grup municipal ERC, senyor JOSEP MARTÍNEZ i
manifesta: com cada any, celebrem que els tècnics municipals siguin valorats i celebrem
que un tècnic municipal, com en Pep Campanya, contribueixi en la formació dels cossos
de seguretat de Catalunya. Votarem a favor de la proposta.
Tot seguit, pren la paraula el regidor del grup municipal GIPF, senyor JOSÉ JOAQUIN
GRAU i exposa: nosaltres, com cada any, també, però al contrari. Votarem en contra
d’aquesta proposta pels mateixos motius que hem expressat totes les vegades que s’ha
proposat això. Estem parlant d’un cap d’àrea, ja no parlo del nom en concret, seria vàlid
per a qualsevol, és pel lloc de treball, un cap d’àrea, entenem que és un risc que, en tot
cas, està assumint l’Ajuntament perquè en cas d’una baixa o en cas de qualsevol
incidència en aquest sentit, és l’Ajuntament qui hauria de pagar les conseqüències.
Finalitzades les intervencions, el Senyor ALCALDE dóna pas a la votació.
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per setze vots a favor dels regidors dels
grups municipals CiU, PSC-PM, ERC, EV i PP i un vot en contra del regidor del grup
municipal GIPF, i per tant, amb el quòrum legal.
6.- APROVAR INICIALMENT EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS
2/2005.- El senyor SECRETARI dóna lectura de la part dispositiva de la següent
proposta de l’ÀREA D’HISENDA:
VISTA la necessitat de dotar determinades partides pressupostàries per tal de
comptabilitzar adequadament despeses de caràcter específic i determinat que no poden
demorar-se a exercicis ulteriors, i per a les quals tot i existir en l'estat de despeses de
2004 consignacions específiques, aquestes es preveuen insuficients.
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VISTA la memòria que s'ha incorporat a l'expedient de modificació de crèdits 2/2005,
per habilitació de suplements de crèdit.
VIST l'informe d'Intervenció.
VIST l’informe de Secretaria.
D'ACORD amb allò que estableix l'article 177 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5
de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i
l'article 37.3 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el capítol
primer del títol vuitè del precitat text refós, a l’Ajuntament en Ple proposo l'adopció del
següent
ACORD
Primer.- APROVAR inicialment l'expedient de modificació de crèdits del Pressupost de
l’Ajuntament, del Patronat Municipal d’Esports i del Patronat Municipal de Cultura de
l’exercici 2005, núm. 2/2005, per habilitació de suplements de crèdit, segons el detall
que figura en la relació que s'uneix al present acord.
Segon.- EXPOSAR al públic l'esmentat expedient per un termini de quinze dies hàbils,
mitjançant la seva publicació en el BOP. Cas de no presentar-se reclamacions durant
el període d'exposició al públic, l'expedient s'entendrà aprovat definitivament.
La PRESIDÈNCIA obre el torn d’intervencions.
Pren la paraula el regidor del grup municipal PSC-PM, senyor MANUEL MARTÍNEZ i
exposa: nosotros votaremos en contra, como hacemos cada año, y es porque siempre les
pasa igual. Es una falta de previsión, de planificación, ocurre cada año continuamente.
A veces se aprovechan estas modificaciones para pagar algunas facturas de otras
partidas que no tenían presupuesto. La verdad es que no nos parece nada bien.
Tot seguit, pren la paraula el regidor del grup municipal ERC, senyor JOSEP
MARTÍNEZ i manifesta: tot i que podem estar d’acord amb alguna modificació que es
proposa, hi ha modificacions que impliquen partides exagerades i creiem que això és
manca de previsió i, per tant, votarem en contra de la proposta.
A continuació, pren la paraula el regidor del grup municipal GIPF, senyor JOSÉ
JOAQUIN GRAU i diu: en aquest punt seré breu, crec que parlaré una mica més en els
punts següents. Puc dir que de totes les modificacions de crèdit que jo he viscut com a
regidor dintre d’aquest Ajuntament, i des de l’oposició, aquesta és la més salvatge que
he viscut mai i diria que també la més greu. O sigui, ara ja és igual mirar els conceptes
que n’hi ha, només mirar un d’ells que sobresurt en gairebé quatre xifres sobre la resta.
Estem fent un refinançament de deute municipal per valor de dos milions quatre-cents
mil euros, per valor de quatre-cents milions de les antigues pessetes. He dit alguna cosa
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que no sigui correcta? Per tant, no podem votar a favor, evidentment, del que nosaltres
entenem que és hipotecar durant més temps la hipoteca que ja pesa sobre el nostre
municipi.
Acte seguit, pren la paraula el regidor del grup municipal EV, senyor FERRAN
GONTÁN i manifesta: nosaltres entenem que a fi d’any, les institucions pugui o hagin
de fer modificacions de crèdit per adaptar partides. Ara bé, a banda del tema de la
renegociació de crèdits, que entrarem després en el punt concret, i sumant-me al que ha
dit el company Grau, posaré a tall d’anècdota quatre partides que em sembla exagerat la
modificació de crèdit. L’aportació al Consorci de Residus és amb dues partides, una de
cent cinquanta mil i una altre de quinze mil euros, que en relació amb el pressupostat és
un desviament del divuit per cent. Al manteniment de l’enllumenat, són dos-cents mil
euros que es mouen d’una partida i es col·loquen a l’enllumenat i en comparació amb el
que hi havia pressupostat prèviament és un trenta-set i mig per cent. En quant a defensa
jurídica, suposo que com hem dit moltes vegades, si es tingués un tarannà més
dialogant, potser no arribarien tants contenciosos, que espero saber algun dia la
quantitat, hi ha un desviament d’un vint per cent. I en adequació de voreres, ens hem
anat tres-cents mil euros. No entenem aquest desfàs quan teòricament un pressupost és
per preveure i les previsions s’entenen que puguin ser més o menys, però no tant.
Tot seguit, pren la paraula la regidora de l’ÀREA D’HISENDA, senyora NÚRIA
CLAVERIA i exposa: com cada any en aquesta època, es parla del tema de modificació
de crèdit i, com cada any, he de dir que entenem, i tots vostès saben perfectament, que
un pressupost no és pas rígid, preveu i és susceptible de ser modificat en funció de
diferents coses i circumstàncies que es vagin produint al llarg de l’any. Aquest és
l’objectiu i aquesta és la qüestió de la modificació de crèdit. En el cas d’aquesta partida
que el senyor Grau comentava dels dos milions quatre-cents quinze mil euros, diríem
que formaria part de la resposta que li podria donar en el següent punt perquè això és
condició imprescindible: s’ha cancel·lat un préstec per crear-ne un altre. No és que
estiguem fent una modificació de crèdit de dos milions quatre-cents mil euros sinó que
és una condició imprescindible per poder fer l’operació posterior que tractarem al punt
següent. Com a falta de previsió, els hi he de dir que és possible que hagin hagut
algunes partides que s’hagin valorat relativament a la baixa però, com deia abans, totes
les partides de qualsevol pressupost d’una Corporació, com és un Ajuntament o com pot
ser d’una empresa, són susceptibles de ser modificades. També n’hi ha hagut unes altres
que en comptes d’incrementar-se, s’han disminuït i em sembla que d’aquestes ningú de
vostès n’ha dit res.
El regidor senyor GRAU replica: senyora Claveria, quan, en aquest punt, jo he fet
referència al crèdit de refinançament d’aquests dos milions quatre-cents mil euros, crec
que vostè m’ha entès perfectament el que jo vull dir amb això. De totes formes, com que
és el següent punt, crec que m’explicaré molt més clarament.
El regidor senyor GONTÁN manifesta: jo ja no he entrat en el tema dels dos milions
quatre-cents mil euros, això ja en parlarem “largo y tendido” en el proper punt. Ara bé,
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un desviament d’un vint per cent en una partida, jo crec que ja és exagerat, però un
trenta-set i mig en la partida d’enllumenat, quan reiterativament, des del grup d’Els
Verds i d’altres grups de l’oposició se’ls ha dit que analitzin el tema de la despesa
d’enllumenat en el municipi, que busquin alternatives i no ho han fet, en dos anys i mig
que portem de legislatura, jo crec que seguirem en aquest sentit. I el més greu, que és el
divuit per cent, els cent seixanta-cinc mil euros que el dia u de gener de cada any vostès
saben què costarà el Consorci de Residus perquè són tants rebuts d’escombraries, tant es
paga i això es sap abans de l’u de gener. Per tant, ho poden calcular per als
pressupostos. Això és un error, no és una falta de previsió.
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, vuit vots en contra dels regidors dels grups municipals PSC-PM,
ERC, GIPF, EV i PP, i per tant, amb el quòrum legal.
7.- APROVAR LA CONCERTACIÓ D’OPERACIÓ I MODIFICACIÓ DE
CONDICIONS
FINANCERES D’OPERACIONS DE CRÈDIT A LLARG
TERMINI.- El senyor SECRETARI dóna lectura de la part dispositiva de la següent
proposta de l’ÀREA D’HISENDA:
VISTES les operacions de crèdit formalitzades per aquest Ajuntament, amb l’entitat
financera Caixa de Catalunya: Operació d’import de 909.110,22 euros i data de
formalització 20 de juliol de 2000, operació d’import de 420.939,70 euros i data de
formalització de 18 d’abril de 2001, operació d’import de 781.316 euros i data de
formalització de 11 d’abril de 2002, operació d’import de 785.000 euros i data de
formalització de 7 de maig 2003, i operació d’import de 785.000 euros i data de
formalització de 30 de març de 2004.
VISTES les operacions de crèdit formalitzades per aquest Ajuntament, amb l’entitat
financera Banc de Crèdit Local – Banc Bilbao Vizcaya Argentaria: Operació d’import
de 2.534.751 euros i data de 11 d’abril de 2003, operació d’import de 1.200.000 euros i
data de 19 de desembre de 2002, i operació d’import de 2.700.000 euros i data de 7 de
novembre de 2003.
VISTA l’operació de crèdit formalitzada per aquest Ajuntament, amb l’entitat financera
Banco Santander Central Hispano per import de 2.257.000 i data de 14 de maig de
2004.
VIST l’informe d’Intervenció.
ATÈS allò que preveu el Capítol VII 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, respecte a
les operacions financeres.
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A l’Ajuntament en Ple proposo l’adopció del següent
ACORD:
Primer.- CONCERTAR una operació de crèdit a llarg termini amb l’entitat de Caixa
Catalunya per un import de 2.415.185,87 euros, i procedir a l’amortització anticipada
de les operacions vigents següents, i amb les següents condicions:
-

Operació de data 20 de juliol de 2000
Operació de data 18 d’abril de 2001
Operació de data 11 d’abril de 2002
Operació de data 7 de maig de 2003
Operació de data 30 de març de 2004

Import total: 2.415.185,57 euros
Termini: 13 anualitats
Tipus d’interès: Euribor trimestral + 0,10 % sense arrodoniment
Comissió d’estudi: 0,10 %
Segon.- MODIFICAR les condicions financers de les següents operacions a llarg
termini formalitzades per aquest Ajuntament, amb les condicions i estructura financera
que tot seguit es detalla:
Operacions concertades amb Banc de Crèdit Local – Banc Bilbao Vizcaya
- Operació data 11 abril 2003, nova data de venciment 11 abril 2023, tipus
d’interès euribor trimestral + 0,15 %.
- Operació data 19 desembre 2002, nova data de venciment 19 desembre 2022,
tipus d’interès euribor trimestral + 0,15 %.
- Operació data 7 novembre 2003, nova data de venciment 7 novembre 2023,
tipus d’interès euribor trimestral + 0,15 %.
Operació concertada amb Banc Santander Central Hispano
- Operació de data 14 de maig de 2004, nova data de venciment 14 de maig de
2024, tipus d’interès 3,95 % fix.(Aquest preu pot ser objecte de variació donada
l’oscil·lació diària del mercat financer, autoritzant-se la operació si el tipus
d’interès en el moment de formalitzar-se el corresponent contracte no supera el
4,25 %).

Ple 01 12 05 – pàg. 16

Tercer.- COMUNICAR aquest acord a la Direcció General de Política Financera i
Assegurances del Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya,
d’acord amb el que preveu el Decret 94/1995 i l’Ordre de 28 de juny de 1999.
Quart.- AUTORITZAR a l’Alcalde a formalitzar i firmar tota la documentació escaient
fins a la formalització definitiva de la modificació financera proposada.
La PRESIDÈNCIA obre el torn d’intervencions.
Pren la paraula el regidor del grup municipal PSC-PM, senyor MANUEL MARTÍNEZ i
manifesta: nosotros, en este punto, volveremos a votar en contra, como es normal,
porque pensamos que ustedes han ido pidiendo créditos, créditos, créditos muy
alegremente para hacer las obras tan faraónicas que han hecho en algunos sitios y ha
llegado el momento que hay que pagarlas y no hay liquidez. ¿Qué hay que hacer si no
hay liquidez porque nos apremian los pagos? Pues tendremos que alargar los créditos.
¿Qué hemos hecho? Alargar los créditos hasta veinte años, usted nos ha hipotecado el
Ayuntamiento durante veinte años. A parte, no sé si los han hecho en las mejores
condiciones posibles porque veo que siguen tratando con los mismos bancos. Yo creo
que si quieren alargar los créditos, o unirlos, también se pueden hacer en otros bancos.
No lo sé, es una pregunta. Hay otros bancos que podrían asumir esos débitos y
renegociar la deuda. Me parece que el problema es éste: ahora mismo, ustedes se
encuentran sin liquidez y no pueden amortizar esos préstamos como lo tendrían que
hacer. Solución: alargarlos veinte años, no les importa. Pobre de aquel que entre en el
Ayuntamiento dentro de la próxima legislatura, si es que cambia el gobierno, va a tener
tiempo sólo para pagar las deudas que se han generado en este gobierno. Ya lo veremos.
Tot seguit, pren la paraula el regidor del grup municipal ERC, senyor JOSEP
MARTÍNEZ i exposa: és trist que per la seva obsessió d’invertir desmesuradament
anem cronificant l’endeutament d’aquest Ajuntament. No té sentit que anem modificant
crèdits de la manera en què s’estan modificant. Estem parlant de que amb Caixa
Catalunya tindrem un crèdit de dos milions quatre-cents quinze mil euros a tornar
d’aquí al 2018. Amb el Banc Bilbao Vizcaya tindrem tres crèdits a retornar, un de dos
milions i mig, un d’un milió dos-cents i un altre de dos milions set-cents, a retornar al
2023 i al 2022. I amb el Banc Santander Central Hispano, un crèdit de dos milions doscents mil per tornar fins al 2024. És vergonyós.
Acte seguit, pren la paraula el regidor del grup municipal GIPF, senyor JOSÉ
JOAQUIN GRAU i manifesta: utilizando una de las expresiones que usó el señor
Torné, refiriéndose a miembros de la oposición, a los que tachó de mentes
maquiavélicas, creo que es oportuno decir, en este momento, que el significado de
mentes maquiavélicas se ajusta de una forma mucho más precisa al equipo de gobierno
de Convergencia Unió que ha engendrado la idea que hoy debatimos en este punto.
Dado el altísimo nivel de endeudamiento que sufre nuestro municipio, el hecho de
refinanciar préstamos alargando el plazo de amortización de los mismos en una media
de cinco años más de lo previsto inicialmente y yéndonos, en algún caso, hasta el año
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2024, no solamente es maquiavélico e indecente por parte de ustedes, sino que también
es una prueba evidente de la falta de liquidez que sufrimos, acompañada, además, de las
dificultades que existen para hacer frente a los gastos que generan los servicios básicos
que debemos ofrecer a los ciudadanos. Como anécdota, cabe destacar que algunos de
los préstamos que hoy se refinancian eran préstamos con carencia, de los cuales aún ni
siquiera se había pagado la primera cuota y ya se están refinanciando. Lo más
maquiavélico e indecente de este asunto es que al refinanciar la deuda municipal no
solamente la están encareciendo sino que están alargando durante muchos años una
situación que, hoy en día, ya es insostenible debido a la pelota que han generado. Debo
reconocer por mi parte que, a pesar de los años que llevo criticando su gestión
económica y advirtiendo sobre el peligro de la misma, nunca llegué a imaginar que
serían capaces de cometer este tipo de atrocidades. Atrocidad es, para mí, que con el
hecho de bajar las cuotas periódicas de los préstamos a cambio de pagar más dinero
durante más tiempo, encima consiguen dejar de forma impune una puerta abierta a la
posibilidad de aumentar el endeudamiento y, de rebote, con el dinero que ficticiamente,
y quiero dejar claro ficticiamente, se ahorran de esas cuotas y que tendría que ir
exclusivamente a la amortización de las inversiones realizadas, pueden emplearlo en
sufragar parte del gasto ordinario. Para que todo el mundo me entienda, pondré un
ejemplo real: es como si pidiésemos un préstamo hipotecario, pero en lugar de
emplearlo en nuevas instalaciones municipales, lo empleamos en pagar la luz, el agua,
las nóminas de los trabajadores o las suculentas dietas de los regidores. Lo que está
haciendo usted, sin duda, se puede definir, al menos así lo vemos nosotros, como un
disparo en toda regla a la línea de flotación de las arcas municipales.
A continuació, pren la paraula el regidor del grup municipal EV, senyor FERRAN
GONTÁN i manifesta: avui és un Ple divertit i veig que tenim gent. És un Ple divertit
perquè ens hi juguem els calerons de tots, no els calerons de l’Ajuntament que sembla
una cosa etèria. Bé, com ha anat la cosa? Teníem una sèrie de crèdits a Caixa Catalunya,
aquests crèdits s’han de renegociar perquè l’endeutament de l’Ajuntament està a prop
del que limita la Llei, que és el cent deu per cent i, per tant, ara es dediquen a reduir
aquest cent deu per cent per poder endeutar-se més. L’endeutament aproximat que
renegociem en aquests moments és de deu milions d’euros, uns mil sis-cents milions de
pessetes, gairebé mil set-cents. Doncs, a Caixa Catalunya, es cancel·len tots aquests
crèdits perquè per normativa hi ha un crèdit que no es pot renegociar i es demana un
nou crèdit a tretze anualitats, o sigui, a tretze anys, de gairebé dos milions i mig. Doncs,
molt bé, agafen al BBVA, que tenen tres crèdits més fins al 2017 i 2018 i els renegocien
fins al 2022 i 2023, amb les mateixes condicions, però pagant més interessos. Per tant,
els ciutadans de les Franqueses pagarem més interessos perquè han renegociat un crèdit.
I al BSCH fan exactament el mateix, passen a renegociar un crèdit i l’allarguen en el
temps i, per tant, pagarem més interessos tots els ciutadans de les Franqueses. Per què
fan això? Doncs, molt bé, ho fan perquè estan amb l’aigua al coll, com deia el company,
per pagar la despesa ordinària i, a més, per endeutar més al municipi perquè ja no es
podia endeutar més. Aquesta és la trista realitat de l’economia d’aquest municipi, ells
diran, maquillaran, dissimularan, explicaran que els grans economistes veuen bé això.
Però la realitat és que si nosaltres féssim això a casa nostra, ara comprem una casa a
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trenta anys i diem “ui, que no arribo a fi de mes”, doncs, la renegociació a quaranta
anys. Què he aconseguit? Pagar menys diners mensualment però a més termini i pagant
més interessos. És així.
Tot seguit, pren la paraula el regidor del grup municipal PP, senyor JOSEP BADIA i
manifesta: suposo que els meus companys ja ho han dit tot. L’únic que vull dir és el
mateix: els crèdits s’allarguen fins al 2022, 2023, 2024, i bé més i més despeses.
A continuació, pren la paraula la regidora de l’ÀREA D’HISENDA, senyora NÚRIA
CLAVERIA i exposa: jo només els voldria donar-los un parell de dades ja que el
senyor Gontán, molt amablement, ha explicat tot el detall d’aquests crèdits que s’han
renegociat. Evidentment, s’han renegociat amb les millors condicions possibles i aquest
alarmisme que normalment vostès plantegen en aquesta Sala, Ple darrera Ple, etc, jo els
contestaria el següent: pensin, si no tenen la dada, ja els hi dono ara, que des de l’any
1996 fins aquest any, 2005, s’ha invertit en aquest poble un total de vuitanta-dos
milions sis-cents mil euros. En aquests moments, el deute que aquest Ajuntament té en
préstecs és de dotze milions dos-cents mil euros. Això representa un catorze amb
vuitanta-sis per cent de totes les inversions que s’han fet durant aquests últims deu anys
i això, a la vegada, representa un increment del patrimoni municipal net de setanta
milions d’euros. A partir d’aquí, escolti’m, jo ja ho explicat en moltíssimes ocasions,
intentem fer la nostra feina el més bé possible, intentem fer les previsions i portar el
nostre Pressupost el més acuradament possible. Naturalment, cadascú té el seu sistema.
Probablement, si algú de vostès hagués de fer aquesta tasca que fem nosaltres, doncs,
evidentment, no tindríem carrers en bones condicions, potser no tindríem clavegueram,
potser no tindríem un Centre Cultural, potser no tindríem un Centre de Recursos
Agraris, etc., etc. Potser qui vingui després de nosaltres, no sé si es produirà, jo estaria
molt contenta que no es produís, com comprendrà tinc moltes ganes de continuar
treballant per aquest poble, el que es pot arribar a trobar és una amortització d’uns
crèdits. Després, al Pressupost, ja ho comentarem, aquest any és un any important en
quant a pressupost perquè és molt alt, però, a més, s’ha canviat el signe, és a dir, no
creix l’endeutament sinó el contrari i, al final d’aquest any, s’haurà reduït. Contestant al
senyor Martínez, li comentaria que les persones o el grup que vingui al darrera nostre,
es trobarà, evidentment, amb unes quotes que haurà d’anar amortitzant, que el
Pressupost de l’Ajuntament ho permet perfectament, però també es trobarà amb una
dotació d’infraestructures que probablement, fa uns anys enrere, ni ho haurien somiat.
Tot seguit, el regidor senyor MANUEL MARTÍNEZ manifesta: todo lo que está
diciendo la señora Claveria, la entiendo, lo comprendo pero también le pienso decir que
hoy, por ejemplo, se ha subido un cuarto de punto los intereses por el Banco Europeo y
de aquí al año 2024, yo no sé cuánto habrá subido, si habrá estallado o no, y toda esta
deuda que está usted diciendo, el Ayuntamiento debe actualmente doce millones de
euros, no sabemos cuánto se llegará a tener que pagar en base a estos créditos tan largos
que usted ha hecho. Como le digo, hoy ya se ha subido un cuarto de punto, según el
Banco Europeo.
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El regidor senyor JOSEP MARTÍNEZ exposa: dir-vos que, segurament, nosaltres no
faríem aquests pressupostos i, per tant, aquestes partides, aquestes modificacions de
crèdits tampoc les faríem perquè jo crec que amb la situació econòmica de
l’Ajuntament, el que no té sentit és proposar fer un altre teatre-auditori quan tenim el
Teatre Auditori de Bellavista, tenim una Sala d’actes al Centre de Recursos Agraris,
tenim un Casal a Corró d’Avall, i tampoc una de les altres inversions que vostès
proposen: un parc d’atraccions a la zona del Falgar. Nosaltres tampoc faríem aquesta
inversió milionària. Crec que obviant aquestes inversions, ens podríem estalviar molt
d’aquest endeutament i també ens podríem estalviar aquestes modificacions de crèdit.
Tot seguit, el regidor senyor JOSÉ JOAQUIN GRAU manifesta: respecto a los no sé
cuántos millones que ha comentado, no los recuerdo, de inversiones que ha hecho este
equipo de gobierno en los años que lleva de mandato, luego, en el siguiente punto, que
es el Presupuesto, hablaremos, si le parece, de las inversiones que van a hacer para el
próximo año. Respecto al famoso alarmismo, es una palabra que usted ya ha cogido,
creo que es una palabra que le sirve para defenderse, la utiliza en defensa propia, el
alarmismo que tiene la oposición. Si después de demostrar lo evidente, pidiendo un
préstamo para refinanciar deuda, ya no es pedir un préstamo, como nos tenían
acostumbrados para endeudarse más, pues, por ejemplo, porque estaban haciendo algún
tipo de infraestructura sino que es para refinanciar deuda. Cuando se pide un préstamo
para refinanciar deuda, en cualquier banco, cualquier director de banco, cualquier
empleado y cualquier ciudadano sabe que es porque no llega a final de mes. Si ustedes
no son capaces ni siquiera de reconocer este hecho que es evidente para todo el mundo,
exceptuando a ustedes nueve, yo tengo que pensar que nos toman por idiotas
directamente. A mi no me sabe mal que me tomen por idiota, porque cosas peores me
han hecho. Pero a lo mejor a mucha gente sí que le sabe mal. Yo creo que no les queda
otra, que por lo menos admitirlo. Respecto a que tenemos veinte años para ir pagando
todas estas deudas y que se ha hecho muchísima inversión, ¿creen ustedes que en los
próximos veinte años ya no se tiene que hacer nada más aquí? Porque yo creo que lo
que está hecho, hecho está, y hemos reconocido que muchas cosas están bien hechas,
otras, a lo mejor, no nos han parecido bien. No sabemos el que, pero seguro que en los
próximos veinte años habrá unas necesidades que este Ayuntamiento tendrá que cubrir.
Y con la capacidad de endeudamiento que tenemos y con las arcas llenas de telarañas,
me parece que vamos a tener bastantes dificultades, le toque a quien le toque. Si ustedes
siguen gobernando, van a tener el mismo problema. Ahora, de momento, van salvando
la situación, como si fuese una huida hacia delante, con este tipo de tretas. Las
matemáticas deberían de ser exactas, pero a veces con los números, como dijo alguno de
ustedes, se puede hacer magia, pero al final la magia puede explotar delante de las
narices. En este caso, es algo tan evidente que yo no entiendo como ustedes,
directamente, no lo asumen porque son las únicas personas en el mundo, ya no digo en
este municipio, que no son capaces de ver algo así. Ustedes lo saben pero no lo quieren
reconocer.
El regidor senyor GONTÁN exposa: no som alarmistes, per desgràcia nostra només
som cronistes de la realitat que veiem. Si, com a mínim, volguessin explicar els
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pressupostos i defensar-los amb política, doncs, en podríem parlar però aquí s’acabarà.
Espero equivocar-me, al següent punt ho veurem. Aquí, l’oposició presenta els seus
arguments i vostès només intenten rebatre els arguments de l’oposició però no fan cap
discurs polític de defensa. Per tant, nosaltres, només, per desgràcia, som cronistes. Si
poguéssim debatre, potser ens plantejaríem les coses d’una altra manera. Vostè
explicava que vostès han fet vuitanta no sé quants milions d’inversió, a costa de què?
D’hipotecar les generacions futures? D’estirar més el braç que la màniga? Del que se’n
diu “pa per avui, gana per demà”? Miri, aquests crèdits i aquests pressupostos que
vostès fan no són sostenibles ni tampoc les seves inversions. Per entendre’ns, això és
com si jo, amb un sou de cent mil pessetes em volgués comprar una casa de cent
cinquanta milions. Com el sistema de les institucions permet l’endeutament del cent deu
per cent, ho podem fer. Però plantegin-s’ho com si fos vostè a casa seva, a veure si
podria endeutar-se un cent deu per cent. I clar que reduirem el deute, perquè hem
renegociat, no per una altra raó. Miri, els pressupostos són decisions polítiques i si els
pressupostos són dolents, les seves decisions polítiques són dolentes. És el que estem
tractant avui: les seves decisions polítiques són dolentes i que ni tant sols les volen
defensar, simplement intenten llençar pilotes fora.
La senyora CLAVERIA diu: molt breument, voldria dir quatre coses al respecte:
tranquil·litzar al senyor Martínez amb el tema del tipus d’interès, és evident que hi ha
una tendència a pujar, però sàpiga també que les previsions fetes recullen aquesta
possible tendència al marge de que hi ha una partida gairebé al cinquanta per cent
d’aquest endeutament o d’aquest crèdit que està pactat amb un tipus fix que no arriba al
4%. Fins i tot, en el pitjor dels casos, si fos variable, i arribés al 4%, que és bastant
improbable, els pressupostos ja ho recullen. Amb això podem estar tranquils. Inversions
com un parc d’atraccions, jo, senyor Martínez, no he sentit parlar de cap parc
d’atraccions, he sentit parlar d’un equipament que em sembla que serà molt bo per al
municipi. Després, al senyor Grau li diria, primer de tot, que em sembla que sóc una de
les persones més respectuoses, o per dir-ho d’una altra manera millor expressada, que
sent molt respecte per tots els presents en aquesta sala i mai m’atreviria a tractar de no
sé si ha dit “idiota”? Jo personalment i els meus companys de l’equip de govern crec
que estan en la mateixa posició, li dic que, per nosaltres, mereixen molt respecte tots i
cadascun de vostès. Una altra cosa és que discutim, que no hi estiguem d’acord amb una
qüestió o amb una altra, però crec que el respecte no s’ha de perdre mai. Per una altra
banda, no hi ha cap dubte que aquesta prolongació de l’endeutament ens ha de facilitar
una certa comoditat a l’hora de poder fer altres coses que preveiem que voldrem fer,
entén? D’això a dir que estem finançant despesa corrent, doncs, hi ha un gran tret.
Aquest seria un debat molt llarg, ni vostè és tècnic ni jo sóc tècnica i els que estem en
aquesta taula no som el suficientment tècnics com per poder-ho debatre. També li puc
dir, i li dic de veritat perquè ho sento d’aquesta manera i perquè ho visc cada dia,
l’expressió aquesta d’alarmisme la dic, la utilitzo i la seguiré dient sempre perquè jo sí
que hi sóc tots els dies en aquest Ajuntament i veig cada dia com es fan i com
evolucionen les coses. Li garanteixo que no hi ha cap interès per part d’aquest equip de
govern a portar aquesta població a un lloc que no li pertoqui.
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El Senyor ALCALDE manifesta: per tancar el punt, m’agradaria expressar certes
concrecions perquè moltes vegades és molt fàcil dir les coses, però, a vegades, si no es
puntualitzen, sembla que siguin veritat i no ho són. Malauradament, no volia intervenir
perquè jo creia que la regidora ja ho havia expressat, però deixeu-me dir alguna cosa
que realment no han dit correctament. Respecte el tema del parc del Falgar, això no ho
paga l’Ajuntament, suposo que en són conscients, per tant, no diguin coses que no són
perquè això no va a inversions o no es finança com a inversions ordinàries de
l’Ajuntament sinó amb les quotes urbanístiques que paguin els propietaris del polígon.
En definitiva, és un parc gratuït per a l’Ajuntament. Per tant, vista l’errada, jo els
repeteixo que sobretot parlin amb la suficient propietat per no confondre ni a les
persones de dalt ni a les de baix perquè no tenen cap culpa. L’altra qüestió de la que han
parlat alguns de vostès és la mala gestió o el tenir una situació econòmica errònia o
complicada. Li explicaré: l’Ajuntament de les Franqueses és un dels pocs ajuntaments a
Catalunya que no ha tingut o que està dintre dels límits d’endeutament i finançament
correcte, mai ha passat aquests límits ni ha hagut de demanar cap pla de gestió per haver
saltat la possibilitat que té i que li ampara la Llei. Per tant, vostès han de reconèixer i si
no ho reconeixen, que ho sàpiguen que l’Ajuntament de les Franqueses està dintre
d’aquest marge legal que té per gestionar econòmicament de forma correcta el municipi.
Ho dic perquè donat que vostès han dit totalment el contrari, sàpiguen que és això, és
un exemple. Hi ha molts ajuntaments a Catalunya que han superat aquest marge legal i
no són precisament del color polític d’aquest govern municipal, són d’altres, hi ha de
tot. Ho dic perquè també tinguin constància que hi ha molta més gent que s’ha saltat
això i que estan per sobre de les possibilitats de l’endeutament que li marca la Llei. A
l’Ajuntament de les Franqueses això no ha passat. Si realment es porta aquesta operació
de crèdit, és senzillament perquè el govern de l’ajuntament ha cregut necessari fer
aquesta operació que és més beneficiosa per a la gestió econòmica municipal que no pas
deixar de fer certes coses, era l’altra possibilitat, o d’augmentar la pressió fiscal als
ciutadans. Per tant, no és per falta de liquidessa és perquè l’Ajuntament dintre de la
gestió econòmica que està fent, creu oportú fer una actuació en benefici de la gestió
econòmica. Però, en cap moment, primer, no està fora de la legislació de les
administracions locals sobre el seu finançament i la seva capacitat d’endeutament. I això
ha de quedar clar perquè vostès han dit tot el contrari o ho han deixat entreveure.
Després, no té cap problema financer ni de tresoreria per fer aquesta operació, no, és
només una possibilitat que li dóna el marc legal per gestionar millor els seus recursos i
per fer el pressupost que presentarem després perquè realment quadri o puguem prestar
les actuacions que volem. I ja està, cap més problemàtica ni cap més qüestió que es
pugui dir que l’Ajuntament actua indegudament o que faci una transgressió de la
legalitat ni que tampoc tingui problemes econòmics ni financers. És una decisió volguda
dintre del marc legal i dintre de les possibilitats que té de gestió administrativa i fiscal.
Per tant, aquest és un acte de gestió correcta. M’ha preocupat molt que parlessin
d’alarma fiscal i de problemes de venda de patrimoni, tinguin en compte que fa deu
anys, i ho dic amb tot el “carinyo del món “que sóc Alcalde d’aquest ajuntament i des
del primer dia em van dir que m’endeutava i que venia el patrimoni. Deu anys després,
la regidora ho ha explicat molt bé, en aquest municipi hi ha la inversió que hi ha, i hi ha
un augment patrimonial net per al municipi de setanta milions d’euros i, per tant, això és
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per al municipi. Això ha estat gràcies a aquestes actuacions correctes. L’endeutament
està dintre dels marges normals, no hi ha hagut cap problema, tresoreria normal i cada
pressupost el tanquem amb superàvit. Vostè sap quin superàvit va haver-hi l’any passat,
no? Escolti’m, tots els números són molt favorables. El que passa és que moltes vegades
a vostès, i en certa manera és lògic, no els hi agrada, em sembla bé. Però de que no els
hi agradin a que estiguin malament, hi ha un tros abismal. Em penso que ha quedat clar
quina és l’actuació i quina finalitat té, no en té una altra.
El regidor senyor GRAU manifesta: li demano que em deixi....
El Senyor ALCALDE diu: no, ja les ha fet i ha esgotat el seu temps.
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, vuit vots en contra dels regidors dels grups municipals PSC-PM,
ERC, GIPF, EV i PP, i per tant, amb el quòrum legal.
8.- APROVAR INICIALMENT EL PRESSUPOST GENERAL DE LA
CORPORACIÓ PER A L’EXERCICI DE 2006.- El senyor SECRETARI llegeix la
part dispositiva de la següent PROPOSTA DE L’ÀREA D’HISENDA:
VIST el projecte de Pressupostos Generals de la Corporació per a l’exercici de l’any
2006, formats pels de l’Ajuntament, el Patronat Municipal d’Esports, el Patronat
Municipal de Cultura, les societats de capital públic Entorn Verd, S.A. i Dinamització
Econòmica, S.L., als quals s’hi uneix l’annex de personal comprensiu de la plantilla i el
catàleg de llocs de treball, juntament amb tota la documentació preceptiva, de
conformitat amb l’article 169 i següents del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
VIST que l’esmentat projecte de Pressupostos Generals de la Corporació ha estat
informat favorablement per la Intervenció.
VIST allò que disposen els articles 168 i següents del citat Text Refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals.
A l’Ajuntament en Ple proposo l’adopció del següent
ACORD:
Primer.- APROVAR inicialment els Pressupostos Generals de la Corporació, formats
pels de l’Ajuntament, el Patronat Municipal d’Esports, el Patronat Municipal de
Cultura i les societats de capital públic Entorn Verd, S.A. i Dinamització Econòmica,

Ple 01 12 05 – pàg. 23

S.L., juntament amb la plantilla de personal i el catàleg de llocs de treball, per a
l’exercici de l’any 2006.
Segon.- DONAR publicitat al present acord en la forma prevista en l’article 169 del
Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, mitjançant la inserció d’edicte
en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, durant un termini de 15 dies, dins el
qual els interessats puguin examinar la documentació de l’expedient i formular, si
s’escau, al·legacions o reclamacions.
Tercer.- ELEVAR a definitiu el present acord, cas que dins el termini assenyalat en el
dispositiu segon del present acord no es formulin reclamacions.
La PRESIDÈNCIA obre el torn d’intervencions.
Pren la paraula el regidor del grup municipal PSC-PM, senyor MANUEL MARTÍNEZ i
manifesta: para debatir unos presupuestos de un ayuntamiento, unos presupuestos que
este año se van por unas actuaciones especiales que hay a cuarenta millones y que
tengamos tres minutos de tiempo para responderlo... bueno, seis con la contrarréplica.
Me limitaré a leer todo lo que he puesto, no me va a dar tiempo para eso ni para otras
cosas. Nuestro grupo votará en contra de estos presupuestos, como es normal y parece
que ustedes estén empeñados en que votemos reiteradamente “no” a los presupuestos.
Le voy a ser sincero, yo no sé si los presupuestos son buenos o malos, pero por eso
mismo votaremos que no, porque creo que más bien son malos. En realidad, no
podemos votar que sí a algo que no entendemos y que ustedes no hacen nada para que
los entendamos, pues una y otra vez son incapaces de llegar a ningún acuerdo con las
demás fuerzas políticas. A mi parecer, los presupuestos del ayuntamiento deberían ser
aprobados por una amplia mayoría y no solamente por la de ustedes; pero no les importa
aprobarlos con la suya. Yo creo que tiene que ser triste aprobar, una y otra vez,
cualquier cosa que sea importante en este ayuntamiento sólo con sus votos y la
oposición siempre en contra. Esto es culpa suya, ustedes son intolerantes, siempre se
creen en posesión de la verdad. Ustedes nunca dialogan con nadie de la oposición,
aunque luego en los Plenos siempre dicen lo mismo, que no tienen problemas para
hablar con quien lo pida. Pero esto es mentira, pues ustedes que son los que presentan
los presupuestos para que todos los votemos son incapaces de ponerse en una mesa y
llegar a algún pacto. Personalmente creo que ustedes sienten un profundo desprecio
hacia la oposición. Volviendo a los presupuestos, les diré que si son tan perfectos, si son
tan buenos, supongo que también serán transparentes. Si son tan transparentes y no
tienen nada que ocultar, ¿por qué tanto miedo a sentarse en una mesa con las demás
fuerzas políticas y analizarlos? No costaría nada, podemos discendir en muchos de los
problemas pero creo que si nos explicaran verdaderamente el hecho y el significado de
estos presupuestos, en muchas de las cuestiones, votaríamos a favor. Nos duele votar en
contra de muchos aspectos de las cuestiones que ustedes plantean en este Pleno. No
obstante, le voy a decir algunas cosas de este Presupuesto que me gustaría que me
explicaran. Como ya le he dicho, no soy ningún experto en presupuestos, y por el
tiempo que ustedes nos han dado, dos días, o si quieren decir tres días, para analizar
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unos presupuestos en los cuales ustedes deben de haber tenido todo el tiempo del
mundo, todos los analistas que quieran y todos los técnicos para hacerlo, nosotros, sin
expertos, en dos días es imposible. Es materialmente imposible llegar a comprender
estos presupuestos porque casi no nos ha dado tiempo de leerlos. De todas maneras, les
diré alguna de las conclusiones que hemos sacado. Esto es una de las cosas que usted
me dirá que es necesario, tal vez, no lo sé, pero como no me lo han explicado, no lo
entiendo, veo muchísimo gasto en lo que es propaganda, infinidad de gasto de
propaganda. En mantenimiento de equipos de informática, cincuenta y cinco mil euros;
mantenimiento de equipos de oficina, siete mil quinientos; adquisición de material no
inventariable, cuarenta y dos mil euros... ¿Ya se me ha acabado el tiempo? Bueno, luego
sigo.
A continuació, pren la paraula la regidora del grup municipal ERC, senyora TERESA
BUIGUES i manifesta: jo també, en nom del grup, volia agrair la facilitat que ens donen
a l’hora de poder participar en aquests pressupostos, són dos dies i poc més el que tenim
de temps per poder donar-hi un cop d’ull. De tota manera, advocats i procuradors deuen
estar molt contents amb aquest equip de govern. Sembla que s’hagin de querellar amb
mig poble perquè tenen un pressupost de més de cent mil euros, al voltant dels disset
milions de les antigues pessetes i, a vegades, és més important parlar i arribar a acords
amb els veïns que trobar-se sempre als tribunals. Aquestes quantitats parlen de molts
contenciosos. Coincideixo amb el company del PSC que en premsa, comunicacions,
publicacions, etc., de les diverses àrees apareixen sumant més de cent seixanta-set mil
euros, uns vint-i-vuit milions de les antigues pessetes. Evidentment, en aquest
ajuntament, no podrem dir que falta comunicació. De tota manera, ens sembla una
partida exagerada. En quant al deute públic, entre amortitzacions, interessos, cada any
es paga, segons els papers que ens han passat, la respectable quantitat d’un milió cent
quaranta-sis mil euros, al voltant dels dos cents milions de pessetes, el que vol dir uns
catorze milions de pessetes al mes. Amb aquesta maniobra que s’ha fet de la
renegociació, hi ha aproximadament un dinou per cent més de possibilitat
d’endeutament i està clar que aquest ajuntament està hipotecat per molts triennis. El
deute actual, segurament, el pagaran els fills, quan tinguin fills. Als serveis públics
s’aplica una pujada mínima molt discutible del quatre amb tres per cent, mentre que la
pujada als treballadors és del dos per cent que marquen els pressupostos. També cal dir
que es paguen milers i milers d’euros en hores extres i, en canvi, no es cobreixen les sis
places que hi ha vacants a l’ajuntament. I el que ens sembla pitjor, un servei essencial,
com la policia local que continua sent la germana pobre, amb tres places per cobrir que
estan al marge de les sis anteriors. Això ens fa pensar que l’equip de govern pensa més
com a empresa i no com el servei públic que ha ser el més proper al ciutadà. Després ja
acabaré.
Tot seguit, pren la paraula el regidor del grup municipal GIPF, senyor JOSÉ JOAQUIN
GRAU i exposa: el presupuesto que ustedes nos presentan este año es, una vez más, un
presupuesto hecho por ustedes y sin contar absolutamente con nadie, aunque este hecho
dada la situación económica a la que nos están abocando, con la gestión que han llevado
a cabo durante estos diez años de mandato, empieza a ser incluso comprensible a la vez
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que lamentable. A pesar de ello, y en su afán constante de demostrar su enorme sentido
de la justicia i de la igualdad, haciendo cumplir las normas con severa rigidez y
autoritarismo hacia los demás y esas mismas normas saltándoselas ustedes cuando les
da la gana, como hoy y en otras ocasiones han demostrado, nos ofrecen el estudio de los
presupuestos con tan sólo tres días de adelanto a su aprobación. Algo que por otro lado
han hecho siempre con la única intención de dificultar a la oposición el estudio de los
mismos. Un presupuesto de cuarenta millones de euros, como el que nos presentan, sólo
es justificable con alguno de esos pelotazos urbanísticos a los que nos tienen
acostumbrados. En este caso, el pelotazo estrella es el del sector P, que él solito
asciende a veinticuatro millones de euros, es decir, el sesenta por ciento del presupuesto.
Y que además será gestionado por la empresa Les Franqueses. Entorn Verd, SA, donde
ningún grupo de la oposición estamos representados para que, de esa forma, ustedes
puedan hacer y deshacer a su antojo, con el menor riesgo de crítica posible. De este
modo, de los casi veintinueve millones de euros, en total, que ustedes presentan como
inversiones futuras, veinticuatro millones y medio corresponden a cuotas urbanísticas,
es decir, lo pagan los propietarios de los terrenos. Esto representa el ochenta y cuatro
por ciento. Cuatro millones de euros corresponden a venta de patrimonio, representando
el catorce por ciento de la inversión y el dos por ciento restante son pequeñas
subvenciones que reciben de otros estamentos. Por lo tanto, ustedes, en realidad, no
invierten nada. La inversión atribuible a su gestión económica es cero. Sólo se trata del
cemento que ustedes van generando en unos lugares para tapar agujeros de otros. Es
triste que tengan que generar pelotazos urbanísticos para poder permitirse algo tan
básico como renovar aceras o ampliar el cementerio municipal, sin ir más lejos. Espero
también que no se les ocurra argumentar que tienen previsto bajar la deuda municipal
por el hecho de no incluir la solicitud de ningún préstamo en este presupuesto y espero
que no se les ocurra, fundamentalmente, por dos razones: la primera es porque la
tradición nos indica que ustedes, cada año, acaban pidiendo préstamos que no tienen ni
siquiera presupuestados; la segunda es porque he visto el punto anterior que hemos
tratado, sería un insulto por su parte hacia la población de les Franqueses. Quiero
finalizar solicitando, de nuevo, como hago normalmente cada año, y de la forma más
urgente posible, la realización de una auditoria económica que nos indique alguien
técnicamente, que se haga un estudio sobre el camino a seguir económicamente por
parte de este Ayuntamiento.
Acte seguit, pren la paraula el regidor del grup municipal EV, senyor FERRAN
GONTÁN i manifesta: com deia la meva companya, hi ha una partida molt gran en
comunicació però entre els grups municipals, bàsicament de govern cap a oposició, la
comunicació pràcticament és zero, exceptuant en comptades ocasions que des del grup
de l’oposició s’insisteix. Per tant, la inversió no deu anar aquí, amb uns sistemes de
comunicació d’aquest tipus. I això ho dic no per fer “guasa” sinó per una cosa que he
insistit abans i que esperava que s’agafés al vol i s’entengués. A mi m’hagués agradat,
com es fa a tot arreu, quan algú presenta un pressupost, és que l’expliqués i no que ara
es dediqui a llençar pilotes fora sobre el que diem els de l’oposició perquè així sabríem
des del govern perquè es fa aquests tipus de pressupostos, perquè es prenen segons
quines decisions. D’aquesta manera, ho hem d’imaginar, hem de suposar, som
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alarmistes, tota aquesta cosa que ara direm. I, a més, són pressupostos hipotecaris.
Generem inversions, cobrem quotes urbanístiques però resulta que això ens generarà
uns serveis que ara no contemplem però que, després, els haurem de contemplar i, per
tant, és pa per avui, gana per demà. Ni tan sols, i per tercera vegada insisteixo en
aquesta legislatura, han tingut en compte fer pressupostos participatius en una part, ja no
demano que sigui en la totalitat, però sí en una part, que la ciutadania pugui decidir en
què vol invertir els diners o en què vol gastar-se’ls. Ni això, i per tercera vegada
consecutiva no ho faran. Insisteixo per tercera vegada consecutiva que controlin la
despesa en enllumenat, la despesa en aigua, que segueixen sense fer-ho, dos anys i mig
seguits. Per acabar, el sector P genera vint-i-quatre milions d’euros d’inversió teòrica en
urbanització i l’ajuntament rep vint-i-quatre milions d’euros de quotes urbanístiques.
Està previst que tot es cobrarà l’any 2006. Molt bé. Resulta que això ho gestiona Entorn
Verd. Una empresa opaca que es dedica a fer d’immobiliària en aquest ajuntament, vull
dir opaca per a l’oposició. Resulta que només per fer la gestió es queda amb un milió i
mig d’euros, això ara ho vendran com que és benefici per al municipi, sí, però per a qui
compra la nau o per a qui compra qualsevol altra cosa que es faci allà li suposa
especulació i li suposa més diners perquè el promotor que faci allò, cobrarà igualment
aquest milió i mig. Ara ens ho vendran com que és robar als rics per donar-ho als
pobres, però ja veuran com no. En definitiva, aquests pressupostos, amb un titular, són
pressupostos de la dècada dels vuitanta del segle passat. Són els pressupostos del
“pelotazo” que el senyor Mario Conde ens va tenir molt acostumats durant molt temps.
A continuació, el regidor del grup municipal PP, senyor JOSEP BADIA manifesta: els
meus companys ja ho han dit gairebé tot. Torno a reivindicar el mateix: el dilluns a les
set de la tarda vam fer comissió informativa, hem tingut dos dies, tres. Nosaltres
treballem, almenys jo sí que treballo, no m’hi puc dedicar tot el dia, només a estones.
He mirat tot el que he pogut. També li volia donar les gràcies per això: per donar-nos els
pressupostos abans. He mirat uns temes dels pressupostos, per exemple, senyalització
viària, trenta-un mil euros; manteniment de la senyalització, vint-i-cinc mil. Val gairebé
el mateix. Després, amb urbanisme, tenim estudis i treballs tècnics, cent vint mil euros.
Suposo que s’hauria de mirar si ho pot pagar la Diputació o la Generalitat, que tampoc
es mira. Després, despeses bancàries, aquest any tripliquem respecte l’any passat.
També destacar molta quantitat de propaganda, súper elevada. Les hores extres del
personal, si no m’equivoco, súper enorme, més que el sou d’una persona normal. Com
que no hem tingut temps i ningú ens ho explica, haurem de presentar al·legacions ja que
aquest pressupost és gairebé el doble al de l’any passat.
Tot seguit, pren la paraula la regidora de l’ÀREA D’HISENDA, senyora NÚRIA
CLAVERIA i exposa: primer de tot, lamento que disposin de tant poc temps per veure
aquest pressupost. No obstant, els hi recordo, com tots vostès saben, que tenen quinze
dies per fer les al·legacions que considerin oportunes i, per tant, quinze dies per
analitzar i demanar totes aquelles explicacions que necessitin. Però encara els hi
recordaria una altra cosa: a part del que marca absolutament la legislació, és a dir, els
dies previs al Ple i els posteriors per poder presentar al·legacions, jo els hi diria que els
pressupostos no és una cosa que un any sigui quadrat i de color groc i l’altre any sigui
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amb punxes i de color vermell. Cada any és més o menys igual, es va incrementant, es
van modificant algunes partides però té la mateixa estructura. Hi ha tot un any per poder
parlar d’aquest tema, 365 dies. Jo, personalment, que sóc la regidora corresponent, la de
l’àrea d’Hisenda, encara estic esperant que algú de vostès que integren els grups polítics
de l’oposició, em demanin un dia, no dos dies abans del Ple, que seiem per mirar i
analitzar amb calma i tranquil·litat aquest pressupost, la meva proposta seria aquesta,
podríem fer-ho així o d’una altra manera? Jo encara ho estic esperant. Per tant, vostès
mateixos. Jo ara no entraré en el detall de partida per partida d’aquest pressupost. Com
he dit abans, tenen els dies corresponents per analitzar-ho, estudiar-ho i fer les
al·legacions que creguin oportunes. Si necessiten algun aclariment, com sempre he dit,
estic a la seva disposició.
El regidor senyor MANUEL MARTÍNEZ diu: hay una cosa que me ha hecho gracia de
lo que ha dicho la señora Claveria ahora mismo, es referente a que los presupuestos no
es cosa de un año que es flor y nata y al otro año... es verdad, supongo que deben llevar
una consecuencia, uno detrás de otro. Pero supongo que se los mirará y remirará y no se
limitará a coger el de este año y al del año que viene subirle el tres por ciento y, ala, ahí
van todas las partidas. Habrá más, ¿verdad? Por eso, tiene usted todo el tiempo del
mundo para decidir si a una partida no le subirá el tres por ciento y punto, quiero
averiguar el porqué. Luego, usted siempre está con la misma cantinela, está esperando
que nosotros vayamos... oiga, quien presenta los presupuestos es usted, yo no, ¿por qué
no me llama usted para yo decidir si yo estoy conforme o no? Es así. Yo creo que
cuando alguien presenta unos presupuestos, lo dice a quien lo tiene que aprobar, no al
revés de que quien lo tiene que aprobar tenga que ir a preguntar si has terminado de
hacer la partida esta. No creo. Cuando usted tenga el boceto, llame usted a la oposición,
nos sentamos en una mesa y ya le digo, seguro que si usted hace eso, le vamos a aprobar
la mayoría de los presupuestos. Porque de muchas cosas que no entendemos, si usted
me da las explicaciones pertinentes, a lo mejor me convence y le digo que sí. Pero como
usted nunca hace esto. Usted espera que nosotros vayamos a verla, ¿por qué no lo hace
al revés, nos llama y nos dice lo que tenemos que hacer? Hay una cosa que simplemente
le quiero decir: en el tema de Seguridad Social, más o menos, y esto no es que lo sepa
yo, como entenderá, alguien me lo ha dicho, es curioso, como lo hemos sacado por
partida, me han dicho una empresa más o menos normal, esto no sé porque es
administración, quizá cambia un poco, normalmente entre el trabajador y la empresa, a
la Seguridad Social se le suele pagar entre un veintiocho, veintinueve o un treinta por
ciento, yo le estoy diciendo que no es que sea cosecha mía, a mí me lo han dicho.
Entonces diré que las buenas empresas, normalmente, están entre el veintiocho,
veintinueve o treinta por ciento. Es simplemente una pregunta, no es una crítica. Ya le
he dicho que yo no lo sabía, me lo han dicho. Aquí hay partidas en las cuales nos vamos
al treinta y tres, treinta y cuatro por ciento y ¿usted dice que es normal? Vale, si me lo
explica, me lo creo. Otra persona que dice que es economista dice que no es tan normal.
Bueno, tal vez en el ayuntamiento sea normal. Luego seguimos con las partidas. Por
eso, porque necesito que alguien me diga porqué tanto dinero en estas partidas, yo
considero que en algunas partidas falta dinero y en otras sobra dinero. Por ejemplo, en
bienestar social hay una partida que dice ayudas sociales, veintidós mil quinientos
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treinta euros. Yo considero que es baja, se debería poner mucho más dinero porque
solamente en la limpieza de bienestar social nos gastamos veintiocho mil euros. No sé,
¿la limpieza de bienestar social es de las oficinas que hay en Bellavista y el Casal, no?
Me imagino. Las dos cosas. Eso vale veintiocho mil euros y las ayudas sociales a los
ciudadanos sólo veintidós mil euros, yo creo que esto está descompensado. Por ejemplo,
al programa de la dona solamente se le dan dos mil setecientos euros. No le estoy
haciendo la crítica, digo que me gustaría saber el porqué. Considero que también es
poco dinero. Luego hay otra cosa que también me gustaría que me lo explicaran:
cooperación a entidades y grupos de jóvenes, diez mil euros. Convenio con entidades
juveniles, ciento veintiún mil euros. ¿Ya? Hoy se me hace corto el tiempo. Pues como
esas, muchísimas más. Ya que usted me dice que la puedo llamar, seguro que esta vez la
voy a llamar porque me los he mirado bien y quiero que me explique más de una partida
y, tal vez, le de la razón si me convence.
La regidora senyora BUIGUES manifesta: Núria, sincerament, penso que aquí estem al
Ple i és aquí on hauríem de venir amb les idees clares i no pensant en què hi ha quinze
dies per a al·legacions. De tota manera, jo penso que a l’igual que el pressupost s’hauria
de discutir amb els membres de l’oposició, amb els portaveus, amb un cert temps, també
caldria fer-ho amb les associacions ciutadanes que poden opinar, no decidir, però sí
opinar i conèixer els pressupostos municipals. Per exemple, en subministrament
d’energia elèctrica a les dependències municipals que puja més de dos-cents mil euros i
més de sis-cents mil l’enllumenat i el manteniment públic, es podrien fer aportacions
com intentar abaratir tot això, introduint energies alternatives, és a dir, aportant perquè
la cosa funcionés millor. Aquesta partida, per descomptat, no hi és. Tampoc apareixen
al pressupost les millores que ha demanat el Consell del Poble de Corró d’Amunt que
són bastant necessàries. Curiosament, apareixen mil euros per la zona esportiva que és
la mateixa quantitat que ha subvencionat la Generalitat. Crec que aquí ningú està en
contra el poble ni en contra que les coses funcionin millor i que puguem aportar, però és
una idea molt errònia pensar que només vosaltres teniu les idees clares. El tema de la
recollida selectiva està sent un fracàs terrible, mai se’ns va voler escoltar i vam fer
autèntics esforços per dialogar respecte aquest tema. I, ara, cada vegada, cal afegir més
diners perquè no funciona i el poble no està gens content amb el nou sistema. Sou nou,
sou suficients però els altres també representem una part del poble important.
Concretament, el grup d’Esquerra Republicana representa mil veïns de les Franqueses
en edat de votar i crec que se’ns ha de tenir en compte. No volem anar contra el poble ni
contra vosaltres, volem participar, volem conèixer i volem que se’ns tingui en compte
perquè tenir-nos en compte, en el cas nostre, és tenir en compte mil ciutadans de les
Franqueses del Vallès.
El regidor senyor GRAU exposa: voy a tratar de hablar claro. Señora Claveria, respecto
a unas palabras que usted ha dicho y que a mí ya me indignan. Espero que nadie se
moleste. Desde mi punto de vista es tremenda la hipocresía con la cual ustedes
defienden según que cosas. Yo ahora ya no voy a intervenir sobre presupuestos,
simplemente por una cosa que usted ha dicho, y que ya estoy cansando de repetir y al
menos por parte del GIPF, esta noche va a quedar clarísimo para ustedes, para el señor
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Torné, para usted y para el resto del equipo de gobierno, para que no le quepa ninguna
duda. Usted dice: ¿por qué no vienen ustedes a preguntarnos a ver si hablamos del
presupuesto? Mire usted, nosotros, yo al menos, con la experiencia que tengo con lo que
es el diálogo con ustedes, ya tengo asumido que eso es una pérdida de tiempo. Si usted
me dice eso, le vuelvo a repetir lo de antes, usted cree que yo soy idiota y creo que
piensa que el resto de la oposición también, cuando ya le hemos demostrado que no,
porque cuando hemos querido hablar.. Yo creo que directamente se han estado riendo
de nosotros. En definitiva, dígame de las propuestas que se le ha hecho por cualquier
miembro de la oposición, a ver cuáles han aceptado o, incluso, cuáles han escuchado.
Yo creo que pocas. Respecto al GIPF, quiero que les quede claro una cosa: nosotros no
vamos a ir jamás, y cuando ustedes quieran hablar de lo que sea, ustedes, y cualquiera,
nuestra puerta siempre va a estar abierta, téngalo claro pero olvídese, porque nosotros
jamás vamos a ir a tocar la puerta de ustedes para hablar de nada. Y le voy a decir el
porqué: lo que le tengamos que decir ya se lo diremos donde se lo tengamos que decir,
si nos dejan. Ya sabemos que es una pérdida de tiempo y no estamos aquí para perder el
tiempo. Le voy a decir una cosa: si ya no íbamos a ir a hablar con ustedes, cuando
ustedes quieran nos pueden llamar, aun mucho menos, y espero que esto quede claro,
vamos a ir a hablar después del veintinueve de septiembre de este año. ¿Les ha quedado
claro? Creo que no hace falta que explique nada más, ¿verdad?
El regidor senyor GONTÁN exposa: li agraeixo que entengui que tenim poc temps per
d’allò, però també li dic que està al govern, solucioni-ho perquè tinguem aquests
pressupostos abans i els puguem estudiar amb més temps. Està al govern, té aquesta
possibilitat i si hi ha tanta generositat no apliqui rigorosament la llei i ensenyi’ns-ho
abans. No ens pot demanar que siguem nosaltres els que anem, a veure, que si fa falta jo
hi vaig, ja sap que ho he fet amb vostè, amb això i amb altres temes i amb altres
companys seus. Quan ha calgut anar, jo hi he anat. No tinc perquè ser amic de cap de
vostès i ho he fet. És més, algú ni m’ha contestat, però, en fi, això és així. No ens pot dir
això. Vostè no ha volgut ni avui al Ple, que ja m’hagués conformat, explicar
políticament abans de que ningú xerrés perquè aquests pressupostos són així. Crec que
aquesta és la seva obligació, sota el meu punt de vista. Es fa a tots els parlaments, per
què aquí no? Es fa a gairebé tots els ajuntaments en què jo he estat. No ho entenc. I, a
més, que ens acusi de poc dialogants quan el poc diàleg ve d’aquella part. Vostè també
es queixava de que no fem propostes, bé, li diré tres que hem fet, i dues fa tres anys
seguits que les fem: pressupostos participatius, que participi la ciutadania i decideixi
que, per tercera vegada no em faran cas; control de la despesa d’enllumenat, d’aigua,
per tercera vegada no em faran cas; i una que ha vingut aquest any: la nova recollida
d’escombraries, nosaltres hem presentat en aquest Ple per al·legacions i, fins i tot, hem
presentat un nou concurs escrit perquè no s’haguessin de capficar el “tarro” per norantacinc mil euros més barat que el que han fet vostès. Això és estalviar. Encara espero que
algú em debati políticament això. Jo ho he fet, he anat a veure a tots els que ha tocat
veure i si hi ha algú a qui no he anat a veure és perquè no li havia de dir res. Per tant, no
ens demani això, no ens acusi d’això. D’altra banda, si els pressupostos són cada any
més o menys el mateix, com és que s’ha hagut de fer una modificació de crèdit tant
gran? Com és que tenim desviacions de tres-cents vint mil euros en enllumenat? O cent
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seixanta-cinc mil del Consorci de Residus? Insisteixo, no és una desviació, és un error.
Expliquin tot això.
Tot seguit, el regidor senyor BADIA diu: només li vull dir una cosa, jo tinc companys a
altres ajuntaments i de tant en tant parlem. Els pressupostos els tenen molt abans, els hi
deixen i parlen. Són ajuntaments d’aquí al costat: Granollers, Mollet, Canovelles. No
som nosaltres sols.
La regidora senyora CLAVERIA manifesta: jo només vull fer un petit incís i acabo.
Nosaltres, el nostre grup municipal, no té problemes amb el pressupost, nosaltres el
coneixem i l’hem treballat. Són vostès els que tenen problemes amb el pressupost, per
tant, si algú té problemes amb el pressupost, que no el comprèn, no l’entén o necessita
que se li donin explicacions, jo no aniré a buscar-los per explica’ls-hi. Vinguin vostès a
preguntar-m’ho. I els acabo de dir: tenen tres-cents seixanta-cinc dies a l’any, no dos
dies abans del Ple.
El Senyor ALCALDE manifesta: per concloure el debat, explicaré una mica, perquè ho
trobo a faltar, no per res, de què va el pressupost perquè, en certa manera, al final,
parlem de tot menys del pressupost. El pressupost que avui es presenta a aprovació per
l’any vinent té, evidentment, un fort creixement d’un setanta-cinc per cent, té una forta
inversió i, sens dubte, una cosa que ningú ha explicat, no té cap tipus d’operació de
crèdit per endeutament. Això vol dir que hi ha un llistat important. La inversió de totes
les àrees es mantenen o s’augmenten entre un tres a un onze per cent, per tant, totes les
àrees tenen un fort creixement. Després, han dit coses incorrectes, com per exemple que
a la policia no hi posàvem cap més efectiu, l’any que ve hi ha un efectiu més en el
pressupost i en la plantilla del personal, cosa que realment s’haurien d’haver mirat o
preguntar que els haguéssim informat. Està inclosa una previsió d’una plaça que
s’ocupa, les altres vacants són per dues persones que van demanar estar en comissió de
serveis i, per tant, se’ls hi manté la plaça, però estan en altres ajuntaments per comissió
de serveis. Per l’any que ve, hi ha una plaça més per a la policia. Per tant, no és cert tot
el que diuen o realment no és correcte. Hi ha un fort increment no només amb les
inversions, m’agradaria parlar de les inversions socials de les quals ningú s’ha posat a la
boca: fem una nova llar d’infants, es fa el Centre Cultural de Can Font, actuacions en
parcs, en voreres, l’ampliació del cementiri que és obligació, amb moltes actuacions, a
part d’actuacions de desenvolupaments urbanístics previstos al Pla General. Realment,
totes les àrees tenen un fort increment per mantenir els serveis actuals i millorar-los,
sens dubte, això puja aquest setanta-cinc per cent del total, és a dir, passem de vint-i-dos
milions set-cents cinquanta mil vuit-cents euros l’any passat a trenta-nou milions noucents noranta-quatre mil cinc-cents euros als pressupostos d’enguany. Per tant, en
inversions hi ha vint-i-nou milions nou-cents quaranta-cinc mil euros. Escolti’m, es
reforça tot això. Per acabar, li podria llegir les vint i escaig actuacions d’inversió per
seguir potenciant i millorant els equipaments i les infraestructures d’aquest municipi,
però, en tot cas, només recordar-los, perquè algú de la sala ha dit quina és la herència
que quedarà per a aquest municipi, si s’acaba la legislatura d’aquesta manera, sàpiguen
que la herència és una inversió del 1996 al 2005 de vuitanta-dos milions sis-cents
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cinquanta-set mil d’euros en el municipi. D’això, hi ha aquest percentatge d’inversió
amb préstecs de catorze amb quaranta-sis però amb el diferencial queda un total
d’increment patrimonial net municipal del 1996 al 2005 de setanta milions tres-cents
setanta-sis mil sis-cents setanta-tres euros. Per tant, això és una cosa molt important que
queda per al municipi i que en gaudeixen tots els ciutadans en el seu conjunt, en serveis,
en infraestructures i en benestar. Per tant, respecte els alarmismes, em sembla molt bé
perquè és la seva feina, són de l’oposició i que han d’erosionar al govern municipal
però hi ha coses que no es poden obviar ni tampoc es poden esborrar. Jo porto aquí deu
anys actuant, i vuit anys a l’oposició, i m’han dit de tot. Això ningú ho pot esborrar.
M’ho ha dit gent del seu grup, el que abans era el grup del Partit dels Socialistes de
Catalunya que ara es diu GIPF. Aquests em deien de tot, que es venia patrimoni i tal,
doncs, miri, en aquest municipi gaudim de nous serveis, de grans beneficis en benestar i
de millores que realment han comportat molts equipaments i infraestructures per a
aquest municipi. Això és del municipi, no és de ningú més. Això està aquí i se’n pot
gaudir. Per tant, el pressupost que avui es porta a aprovació és interessant, és important,
és de gran benestar i realment segueix potenciant el benefici social d’aquest municipi,
sense cap mena de dubte. Si realment s’havia de fer, s’han fet moltes actuacions en
aquests últims anys. Per tant, jo els demano una mica de respecte pel treball fet que, al
cap i la fi, és aquest, a part de les opinions personals i polítiques que poden tenir que
són molt respectables i que, sens dubte, no els hi trec cap tipus de valor perquè realment
també el tenen. Ara, el que no podem és tergiversar la veritat perquè la veritat és allò
que és, no és una altra cosa.
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, vuit vots en contra dels regidors dels grups municipals PSC-PM,
ERC, GIPF, EV i PP, i per tant, amb el quòrum legal.
9.- PRECS, PREGUNTES I PROPOSICIONS.- El Senyor ALCALDE dóna compte
que hi ha precs, preguntes i propostes d’acord presentades pels grups municipals que el
secretari de la Corporació en donarà lectura.
El senyor SECRETARI llegeix el següent prec presentat en data 18 de novembre, RE
núm. 2005/11463:
“A l’Il·lustríssim senyor alcalde de les Franqueses del Vallès:
Jose Joaquin Grau Rueda, en nom i representació del GIPF (Grup d’Independents
Progressistes de les Franqueses), presento perquè sigui acceptat en el proper Ple
Ordinari el següent Prec:
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Que es trobi una solució immediata al malestar general que s’ha produït entre els pares
del CEIP Joan Camps i Giró referent a la impossibilitat de poder aparcar correctament
els seus vehicles en la franja horària de portar i recollir els seus fills de l’escola.”
La PRESIDÈNCIA obre el torn d’intervencions.
Pren la paraula el regidor del grup municipal GIPF, senyor JOSÉ JOAQUIN GRAU i
manifesta: només dir que l’altre dia que es va celebrar el Consell Escolar ja vam parlar
d’aquest tema. Senyora Claveria, crec que vaig proposar una possible solució i bé, en
qualsevol cas, és un problema que hi ha actualment al col·legi Joan Camps de
Bellavista.
Tot seguit, pren la paraula el regidor de l’ÀREA DE CULTURA I EDUCACIÓ, senyor
FRANCESC COLOMÉ i exposa: la solució que vas proposar no és el que els pares
volen. Recapitulant una mica, els pares volen tenir aparcament per poder anar a buscar
als seus fills; però a la porta de l’escola, no al carrer de baix. Aquí tenim un problema i
és el següent: els mestres de l’IES Lauro arriben a primera hora del matí, són trenta
mestres, tots venen en cotxe, són gent de fora, aparquen. Després, arriben els mestres
del Joan Camps, també aparquen i amb aquest aparcament fix dels mestres, queda
saturat aquell aparcament. Aleshores, els pares que venen a recollir els seus fills haurien
de deixar el cotxe al carrer del baix i pujar cent metres, però això els hi molesta o al
carrer Andalusia que està a cent cinquanta metres i això també els hi molesta. Solució:
els seurem tots a taula i en parlarem. Agafarem al director de l’IES Lauro, agafarem a la
directora del Joan Camps, agafarem a les dues AMPA’s, al regidor de Governació,
seurem i xerrarem. Ja veurem si arribem a un acord perquè els interessos de les parts
que estic anomenant són molt contraposats, però almenys ens asseurem i en parlarem.
El regidor senyor GRAU diu: potser se m’ha interpretat malament, jo, en realitat, en
aquest prec era això el que demanava, que parleu amb qui calgui i intenteu trobar la
solució. L’altre cosa que he dit potser no té massa a veure, que ja ho vam comentar al
Consell Escolar, era referent a la seguretat de la zona, independentment del tema dels
aparcaments, però bé si ja heu quedat per poder parlar, jo me n’alegro i que sigui per bé.
Finalitzades les intervencions, el senyor SECRETARI llegeix la part dispositiva de la
següent proposta d’acord presentada en data 28 de novembre, RE núm. 2005/11862:
“En Josep Martínez Clavell, regidor portaveu del grup municipal d’ERC i en Ferran
Gontán Ferrer, regidor portaveu del grup municipal d’Els Verds,
EXPOSEN:
Atès que, l’estudi que RENFE ha fet arribar al nostre ajuntament per tal d’eliminar el
pas a nivell de la línia de ferrocarril Barcelona-Portbou a l’alçada del camí de Can
Ramon Coix.
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Atès que, aquest estudi contempla només l’opció d’un pas elevat per eliminar el pas a
nivell.
Atès que, aquest estudi planteja un increment irracional de l’amplada del camí veïnal.
Per això,
SOL·LICITEN:
PRIMER: Instar al govern municipal d’aquest ajuntament que realitzi un estudi per
analitzar la possibilitat de cercar alternatives a l’estudi presentat per RENFE per tal
d’eliminar el pas a nivell del camí de Can Ramon Coix.
SEGON: Instar al govern municipal d’aquest ajuntament que en la realització de l’estudi
alternatiu es contempli la possibilitat de soterrar el camí de Can Ramon Coix per sota la
via del ferrocarril de Barcelona-Portbou.
TERCER: Comunicar a RENFE que des de l’ajuntament de les Franqueses s’està duent
a terme un estudi alternatiu a l’estudi que ells han proposat per l’eliminació del pas a
nivell de la línia de ferrocarril Barcelona-Portbou, a l’alçada del camí de Can Ramon
Coix del nostre terme municipal.”
La PRESIDÈNCIA obre el torn d’intervencions.
Pren la paraula el regidor del grup municipal EV, senyor FERRAN GONTÁN i
manifesta: això ve arrel de l’estudi que ha enviat RENFE a l’ajuntament sobre el seu
projecte d’eliminar el pas a nivell del camí de Can Ramon Coix. El seu projecte, sota el
nostre punt de vista, és una mica, per dir-ho suau, exagerat. La idea és que quan
comença a baixar el camí, començaria a pujar i fer un desviament, fer una pujada, un
pont d’entre deu i dotze metres d’amplada i tornar a enllaçar a l’altra banda i això
suposa pilars de formigó, un pont... Paisatgísticament és horrible però, és que, a més, jo
crec que no li calen aquestes necessitats per fer el pas. Creiem que hi ha l’alternativa
que estudiant-la, no ho afirmem perquè no som tècnics, però creiem perquè hem parlat
amb altres tècnics, fins i tot, amb tècnics de la casa que no ho descarten, la possibilitat
de que sigui soterrada i, per tant, generar menys impacte del que generaria l’opció de
RENFE. En el fons, l’únic que demana la proposta és estudiar això: si hi ha la
possibilitat de soterrar el pas a nivell del camí de Can Ramon Coix enlloc de fer-ho en
alçada que generaria una pendent d’un catorze per cent a la banda de la riera Carbonell i
un catorze per cent de pendent és molt elevat.
Tot seguit, pren la paraula el regidor de l’ÀREA D’URBANISME, senyor JOSÉ
RAMÍREZ i exposa: senyor Ferran, al segon apartat de la vostra proposta diu,
clarament, “...es contempli la possibilitat de soterrar...”. Jo us he de dir que
tècnicament és impossible, s’ha estudiat molt bé. Vosaltres coneixeu perfectament
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l’orografia de l’entorn? Si es soterra, s’ha de baixar molt per després tornar a pujar.
Vosaltres coneixeu quina és la pendent màxima admissible de les pujades? Teniu i heu
vist quin seria el desnivell que sortiria fent el soterrament? És tècnicament impossible.
Si s’ha aprovat aquest projecte és perquè és el més viable. Vostè diu que destorbaria la
visibilitat, l’entorn, molt bé. Però és que fer-ho soterrat per després repassar i pujar la
pujada que hi ha de l’orografia. L’orografia no permet aquest soterrament. I us ho
demostraré.
El regidor senyor GONTÁN replica: que heu fet algun estudi que ho demostri? És que,
clar, aquestes afirmacions rotundes, sense haver fet cap estudi, em semblen, com a
mínim, poc prudents. És més, tècnics d’aquesta casa m’han dit que no és cap cosa que
s’hagi aprovat, simplement s’ha enviat un estudi informatiu aquí i l’ajuntament només
ha presentat una al·legació que ve adduïda per un veí. Jo crec que no passaria res, no
crec que ens endeutéssim molt més per fer un estudi, que els propis tècnics de
l’ajuntament fessin un estudi per veure si és possible el soterrament. No afirmem, tal
com diu vostè, només li diem que contempli la possibilitat, no que sigui imperativa la
possibilitat de soterrament. Escolti’m, si no és possible soterrar, no és possible soterrar,
però demostri-m’ho. No digui que això no és possible, així tant contundentment, sense
cap estudi al darrera. D’altra banda, el set per cent d’inclinació que deia que no pot ser
pel soterrament perquè hi ha més d’un set per cent, escolti’m, la proposta que presenta
RENFE és d’un catorze per cent d’inclinació. El doble. Per tant, tampoc és viable. I
expliqui’m com a un camí, el de Can Ramon Coix, què fem amb un pont d’una amplada
de gairebé dotze metres? Això ja no és un camí, s’ha convertit en la ronda. L’únic que
demanem és que, abans de tancar portes, ho analitzem, no crec que suposi un cost
excessiu.
Tot seguit, pren la paraula el regidor del grup municipal ERC, senyor JOSEP
MARTÍNEZ i manifesta: molt senzill, com diu el Ferran, l’únic que demanem és un
informe per estudiar la possibilitat de soterrar aquest pas per sota de la via. Si vostè té
un informe tècnic conforme això no es pot fer, li agrairíem que ens ho facilités per tal
que nosaltres poguéssim ser conscients de que no es pot fer, si és veritat el que diu
aquest informe tècnic.
Intervé el regidor senyor GONTÁN preguntant: ja existeix aquest informe tècnic fet per
l’ajuntament? Si? Li agrairia que ens el facilités.
El Senyor ALCALDE manifesta: escolti’m, jo els hi contestaré perquè, al final, aquí es
posa en boca d’altres coses que no són veritat. Només hi ha un tècnic que ha supervisat
aquest projecte i no el pot haver informat d’aquestes coses perquè això no és veritat.
Dintre de la casa, no n’ha informat cap altre tècnic, només l’arquitecte municipal. Ha dit
coses que no són correctes. RENFE, a petició de l’ajuntament, va fer un estudi de
diverses alternatives i hi va estar treballant conjuntament amb l’ajuntament per buscar
la millor alternativa possible. I, per tant, ell sap, precisament, quin és el procediment
que s’ha fet, les alternatives i els estudis abans de desenvolupar el projecte, perquè no
han presentat un projecte i ja està sinó que han fet un treball d’alternatives. Per tant, el
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que vostè ha dit no és correcte. Treballant amb tot això, s’ha desgranat i li puc explicar
que realment no s’ha trobat adient. Tot i això, queda en aquest percentatge, però, clar,
imagini que si realment no fos per enlaire potser seria un vint per cent. Per tenir un set
per cent o similar, s’hauria d’haver fet com la Ronda, que s’ha hagut de baixar el nivell
de la muntanya uns quaranta o cinquanta metres. L’exemple posterior a aquest està a la
Ronda. Per aconseguir passar per sota, s’ha hagut d’esberlar la muntanya i fer una obra
“faraònica” per resoldre l’impacte, cosa que RENFE, en aquests casos, no pot fer, ni
farà fer aquest tipus d’obres. Per tant, sí que s’han estudiat les diferents alternatives, sí
que s’ha desestimat per una qüestió evident perquè realment era la millor opció
possible, encara que, com diu aquell, pugui haver els matisos que vulgui de que si es
podia fer d’una manera o d’una altra. Si es fa un pont d’aquesta mida és perquè, home,
si es pot fer correcte, no el farem petit i que després hi hagi problemes. És un pont que,
si no passa cap desgràcia, durarà molts i molts anys. No podem posar-lo petit i estret
perquè no passi ningú, ni tampoc sense voreres. Fem un pont segur, que tingui voreres i
que hi hagi les condicions perquè realment duri molts anys. No el farem petit per demà i
que després l’haguem d’eixamplar, com el tenim a Llerona que no passa ni un camió,
als passos per sobre de la via. Per tant, sàpiga que ha passat això. Escolti’m, si vol, li
dono tots els informes que vulgui. El que sí és veritat és que no farem cap estudi ni cap
alternativa perquè això ja s’ha fet amb un treball conjunt, que es va fer per optar al
millor projecte possible que és al que s’ha donat el vistiplau i s’ha fet l’informe
favorable. L’altra alternativa s’ha desestimat per inviable, per l’orografia, no per altra
cosa.
El regidor senyor JOSEP MARTÍNEZ replica: em permet? No és qüestió d’opinions. El
projecte que nosaltres hem vist només contempla aquesta alternativa. Per tant,
òbviament, si no ho veiem en el projecte que se’ns ha facilitat, no podem saber que s’ha
realitzat aquest estudi. Per tant, ja ho hem dit abans, si tenen aquest estudi, els agrairíem
que ens ho facilitin per tal de desistir en la nostra proposta.
El regidor senyor GONTÁN replica: matisant, si s’ha entès que el senyor arquitecte
municipal va dir que no s’han fet estudis alternatius, jo no he volgut dir això, crec que
no he dit això. El que he dit és que davant el projecte presentat per RENFE que se’ns ha
ensenyat, del que vostès han fet un informe favorable, fet per l’arquitecte municipal,
només s’havia presentat una modificació que era unir els veïns que viuen a l’altra banda
de la riera Carbonell i connectar-ho allà. I, a més, he dit que el tècnic no ha posat cap
objecció o no ha descartat la possibilitat de soterrament. Jo no he dit que no hagi estat
estudiant altres alternatives, és més, això sí que m’ho va dir, però no va comentar res del
soterrament. Només és per matisar. De debò, li agrairé que ens ho ensenyi. En tot cas, jo
retiraria la proposta a expenses de veure l’informe.
El Senyor ALCALDE diu: si vol l’informe dient el que han informat, no hi ha cap
problema. Ara, el que no farem és cap estudi alternatiu del projecte.
El regidor senyor GONTÁN diu: li estic dient que retirarem aquesta proposta, però ens
agradaria veure les alternatives que vostès diuen que s’han estudiat. Voldríem veure
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sobre què s’han estudiat. Jo no sóc cristià, però és que no puc tenir fe. Entengui’m, vull
veure coses palpables.
Finalitzades les intervencions, el senyor SECRETARI llegeix la següent pregunta
presentada en data 18 de novembre, RE núm. 2005/11464:
“A l’Il·lustríssim senyor alcalde de les Franqueses del Vallès:
Jose Joaquin Grau Rueda, en nom i representació del GIPF (Grup d’Independents
Progressistes de les Franqueses), presento perquè sigui acceptada en el proper Ple
Ordinari la següent pregunta:
Existeix algun estudi fet referent a l’organització dels diferents llocs de treball de
l’Ajuntament?”
El Senyor ALCALDE pregunta als senyors regidors si desitgen realitzar alguna
intervenció al respecte.
Pren la paraula la regidora de l’ÀREA D’HISENDA, senyora NÚRIA CLAVERIA i
manifesta: sí, existeix aquest treball. És un estudi molt complet, molt exhaustiu, encara
no s’ha acabat però hi estem treballant. És més, s’estan aplicant algunes de les qüestions
aportades en aquest estudi. Està a la seva disposició per quan el vulgui consultar.
Finalitzades les intervencions, el senyor SECRETARI llegeix la següent pregunta
presentada en data 18 de novembre, RE núm. 2005/11465:
“A l’Il·lustríssim senyor alcalde de les Franqueses del Vallès:
Jose Joaquin Grau Rueda, en nom i representació del GIPF (Grup d’Independents
Progressistes de les Franqueses), presento perquè sigui inclosa en el proper Ple Ordinari
que es celebri la següent pregunta:
Quina previsió hi ha per substituir el Cap de la Policia Local, després que aquest hagi
presentat la seva dimissió?”
La PRESIDÈNCIA obre el torn d’intervencions.
Pren la paraula el regidor de l’ÀREA DE GOVERNACIÓ, senyor JOAQUIM
MÉNDEZ i manifesta: en data 19 d’octubre de 2005, el senyor Joaquim Martin
Sanjuan, inspector de la Policia local, presenta un escrit en el registre de l’ajuntament
pel qual comunica que ha sol·licitat la .... És que no hi veig.
Intervé el regidor del grup municipal GIPF, senyor JOSÉ JOAQUIN GRAU i diu: si
voleu, faig la pregunta oral, és molt senzilla.
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El Senyor ALCALDE diu: vostè ja ha fet la pregunta, li han de donar la resposta.
El regidor senyor MÉNDEZ respon: ha sol·licitat la reincorporació al servei actiu a
l’Ajuntament de Barcelona, on té la condició de funcionari de carrera amb situació
d’excedència voluntària per incompatibilitat, sol·licita el seu cessament com a
funcionari interí de la policia local de les Franqueses del Vallès en data 31 de desembre
de 2005. La Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 10 de novembre de 2005
va adoptar l’acord d’aprovar la convocatòria de concurs lliure a l’ajuntament amb les
bases que hauran de regir la provisió d’una plaça d’inspector de la Policia local amb
caràcter d’interí. Als efectes de donar publicitat, s’ha publicat els edictes al Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona número 281 de data 24 de novembre; al diari de La
Vanguardia, el 27 de novembre de 2005 i a El 9 Nou, el 25 de novembre de 2005. El
termini per a la presentació dels aspirants finalitza el dia 20 de desembre. Un cop
analitzades les sol·licituds dels aspirants, es preveu que en el termini legal preceptiu, es
pugui reunir el Tribunal per avaluar els currículums i realitzar les intervencions dins de
la primera quinzena de gener i posteriorment, segons el que estableixen les bases, els
aspirants proposats disposaran del termini d’un mes per presentar, jurar o prometre, el
càrrec per incorporar-se al servei de la Corporació. Res més.
Finalitzades les intervencions, el senyor SECRETARI llegeix la part dispositiva de la
següent proposta d’acord presentada en data 30 de novembre, RE núm. 2005/12013:
“Ferran Gontán Ferrer, en representació del grup municipal Els Verds
EXPOSO que demà dia 1 de desembre de 2005 hi ha Ple ordinari de l’Ajuntament.
Atès que al ser Ple ordinari, es poden realitzar preguntes en el darrer punt de l’ordre del
dia.
Atès que les preguntes realitzades vint-i-quatre hores abans del Ple per escrit s’han de
contestar en el mateix Ple que es realitza.
DEMANO que se’m doni resposta a la següent pregunta:
Quina quantitat de contenciosos administratius, en aquests moments, estan esperant
resolució o estan en tràmits contra l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès?”
La PRESIDÈNCIA obre el torn d’intervencions.
El Senyor ALCALDE manifesta: senyor Ferran, li diré una cosa amb tot el “carinyo”
del món, quan demani una informació d’aquest importància, si us plau, demani-ho amb
temps i forma correcta perquè sinó és molt difícil donar-li. No, home, hi ha respostes
que es poden fer i d’altres que s’han de recopilar una informació que no està disponible.
Per tant, vostè demana unes coses complicades. De totes maneres, com que tenim uns
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serveis de Secretaria que funcionen molt bé, me’ls han pogut facilitar. Vostè demana
contenciosos o actuacions que han posat altres persones contra l’Ajuntament, els que
tenim vius són els següents: l’any 1997, un; l’any 1998, cinc; 1999, zero; 2000, un;
2001, nou; 2002, onze; 2003, vuit; 2004, quinze i 2005, onze. Això és el que està viu i
alguns d’ells són d’una mateixa actuació. Els Gorgs n’han presentat deu o quinze del
mateix tema. No és que cada contenciós sigui d’un tema diferent. Aquesta és la seva
pregunta sobre les actuacions pendents.
Finalitzades les intervencions, el Senyor ALCALDE dóna pas al torn de precs i
preguntes orals, tot recordant als senyors ponents que indiquin a quin regidor van
adreçades, per tal de facilitar la intervenció, si és el cas.
Inicia el torn el regidor del grup municipal PSC-PM, senyor ESTEVE RIBALTA i
manifesta: abans de passar al torn de precs i preguntes, volia felicitar a la regidora Rosa
Colomé, perquè finalment han portat a terme una cosa que portàvem un any demanant i
que ens semblava de molta importància, encara que sembli un detall, i era l’anonimat de
les prestacions i dels ajuts que es donen pels serveis socials. Ja m’havia informat de les
dificultats legals que trobava, però ens sembla que aquesta petició que nosaltres vam
formular a sol·licitud de ciutadans de les Franqueses, ens congratulem que realment
l’hagin pogut portar a terme i hem pogut comprovar que el tema ja està resolt.
El regidor senyor RIBALTA formula els següents precs:
Primer.- Dins de l’àrea de Benestar Social, no sé si els companys d’Esquerra
Republicana treuran el tema, no sé si en volíeu parlar, però sé que ells reiteradament
respecte aquest programa de fibromialgia que està endegant l’ajuntament, ho dic perquè
aquesta comanda dels companys no sé si es porta a terme o no, però ens sembla que el
preu d’aquest programa no és assequible a tota la població afectada per aquesta malaltia
i, per tant, com que ja ho han repetit més d’una vegada i des del nostre partit també ho
havíem demanat en algun altre àmbit, i sembla ser que, fins ara, no s’havia portat cap
actuació, ens sembla que s’hauria de fer de forma que fos assequible per a totes les
persones afectades, m’estic referint a nivell econòmic. És un preu que potser és
assequible per a algunes persones però per a altres, no. I, per tant, ens sembla que abans
de tirar endavant tot el projecte, hi ha d’haver aquesta previsió de fer-ho arribar a tota la
població.
Segon.- Al senyor Josep Maria Dia, respecte la remodelació de la zona verda de
Bellavista, al costat de l’IES. Hi ha coses de l’actuació que ens semblen correctes, però
ja que és una zona que ha de ser d’accés per a tota la població, hi ha un detall que ens
han demanat alumnes i professors de l’IES Lauro i és que a l’hora del pati, està tancat,
abans els que sortien al carrer anaven a jugar a basquet o al pati, però ara no poden
perquè la instal·lació ha quedat tancada. No sé si pot haver-hi alguna solució, però que
es miri perquè em sembla que està bé que els nanos a l’hora del pati accedeixin a la
pista de basquet i ara no poden fer-ho. Ho dic perquè està bé promocionar l’esport, és a
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dir, és millor que a l’hora del pati vagin a jugar a basquet que no pas que facin una altra
cosa. En definitiva, demanar si es pot solucionar aquest tema.
El regidor senyor RIBALTA formula les següents preguntes:
Primera.- Al senyor Bru li volia preguntar si s’ha solucionat el tema, que ja vam
comentar en un altre Ple, al carrer de la Serra amb Tagamanent, que els camions del
polígon anaven a buscar la Ronda per allà i això provocava una situació de que es
ratllaven cotxes, que es trencaven retrovisors i com que hi ha veïns que ens han tornat a
insistir, no sé si s’ha prohibit el gir per aquella zona.
Segona.- Una altra pregunta que hem fet en algun altre Ple i tampoc se’ns ha contestat
és si el xiprer de l’església de Santa Eulàlia té una malaltia o si s’ha fet un estudi perquè
és un arbre que pensem que hauria d’estar inclòs en el catàleg d’arbres i no hi està. Els
dos xiprers de fora de l’església per la seva monumentalitat. Però un d’ells està malalt o
no sé. Des de fa temps, esperem una resposta d’aquesta pregunta i espero que em
contestin.
Tercera.- Al senyor Francesc Colomé, li volia preguntar, com és que des del Patronat de
Cultura no es continuen alguns projectes que s’havien fet anys abans, com és el tema de
publicacions locals, la col·lecció local i el tema de premis a la recerca i tot això.
Quarta.- També al senyor Francesc Colomé, si està previst habilitar alguna sala del
municipi, algun dels espais que tenim o algun dels espais que es construiran en un futur
per a la realització d’aquests concerts. Ho dic perquè alguna entitat del municipi que ha
organitzat alguna activitat ha hagut de sortir fora del municipi per buscar un local, ha
sortit del Consell del Poble de Llerona i em sembla que seria d’interès que algun dels
nous espais que es construeixen al municipi fossin polivalents o tinguessin aquesta
doble possibilitat.
Cinquena.- També volia saber com està la rehabilitació del safareig del camí de Can
Ramon Coix perquè també és un tema que s’ha pactat al Ple. No sabem si s’ha endegat
alguna actuació.
Sisena.- Al senyor Alcalde li volia preguntar quan té previst la creació del Consell de
l’Audiovisual de les Franqueses perquè fa un any que el vam aprovar en aquest Ple i
encara no ens ha dit res ni ens ha contestat ni sembla que tingui intenció de crear-lo. Fa
un any, per exemple, també vam dir que els serveis socials havien de ser anònims i això
s’ha fet, però, en canvi, veiem que no ens respon ni ens diu res.
Setena.- També esperàvem que realitzés l’homenatge als vint-i-cinc anys d’ajuntaments
democràtics i a tots els regidors que han passat per aquest ajuntament, no sé si espera
que facin els cinquanta anys, quan vencin els préstecs, però em sembla que no ho farà.
Contesti’m si ho farà o no, perquè ens diu que ho farà, però el temps passa i ja no són
vint-i-cinc anys, haurem de celebrar els vint-i-sis anys.
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Inicia el torn el regidor del grup municipal ERC, senyor JOSEP MARTÍNEZ qui passa
a formular les següents preguntes:
Primera.- Al senyor Bru. Com a recordatori, m’agradaria saber com està l’expedient de
tramitació de l’ordenança per aplicar l’energia solar a les Franqueses del Vallès, que es
va aprovar en el Ple d’aquest ajuntament.
Segona.- M’han comentat que els contenidors de recollida de residus antics, els de color
verd, estan emmagatzemats o mal emmagatzemats a la zona del mirador de Bellavista.
Es preveu fer-ne algun ús? Quan es preveu treure’ls d’aquella zona?
El regidor senyor JOSEP MARTÍNEZ continua formulant els següents precs:
Primer.- Volia fer un prec a tots els regidors de l’equip de govern i també als de
l’oposició. Quan es presenti una proposta, seria d’agrair que abans de tractar-la i
discutir-la al Ple, l’expliquéssiu. Jo crec que des de l’oposició quan presentem
propostes, expliquem quina orientació estem donant a la proposta, seria bo que des de
l’equip de govern es prengués aquest mètode.
Segon.- En un altre Ple també vaig demanar que quan els senyors de l’equip de govern
portin una proposta al Ple, facin el favor signar-la. Fa molt mal als ulls rebre unes
propostes de Ple que no estan signades pel regidor de l’àrea pertinent.
Tercer.- He vist que tots els membres del Consistori hem reiterat en moltíssimes
ocasions la nostra oposició al Quart Cinturó, els faig avinent un adhesiu per al cotxe a
tots vostès perquè allà on vagin amb el seu vehicle, posin de manifest la seva oposició a
aquesta infraestructura. Aquí els teniu, al secretari i a l’interventor també els hi faig
arribar. En tinc més per a tots els assistents, si en volen, al final els hi dono. També us
vull fer arribar un altre material de campanya contra el Quart Cinturó que ha sortit
aquesta tardor que ha anat encarat a reivindicar millors trens, millor transport públic, els
adjunto la nota de premsa de la campanya més l’adhesiu que reivindica aquesta activitat.
Inicia el torn el regidor del grup municipal GIPF, senyor JOSÉ JOAQUIN GRAU qui
passa a formular el següent prec:
Primer.- Adreçat al senyor Alcalde. Donat que vaig presentar una proposta que no va ser
acceptada per aquest Ple, volia demanar-ho com a prec. Us pregaria que consideréssiu i
que féssiu el possible perquè qualsevol grup aquí representat pugui tenir representació
dintre de l’empresa Les Franqueses. Entorn Verd, SA, donada la importància dels diners
que mou aquesta empresa i, sobretot aquest any que serà d’un seixanta per cent del
pressupost de l’ajuntament.
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El regidor senyor GRAU continua formulant la següent pregunta:
Primera.- Adreçada també al senyor Alcalde i també referida a Entorn Verd. Ens podria
dir el motiu pel qual ha estat substituït del Consell d’Administració el senyor Àngel de
Riquer?
Inicia el torn el regidor del grup municipal EV, senyor FERRAN GONTÁN qui passa a
formular les següents preguntes:
Primera.- No sé ben bé a qui va adreçada. Es pensa fer alguna actuació en quant a
voreres a les passeres que hi ha al riu Congost que uneixen els polígons? Ho dic perquè
cada vegada hi ha més gent que hi va a treballar i ve a buscar el tren i bé, cada vegada hi
ha més risc per a les persones que travessen aquell pas. Esperi que jo acabi de formular,
no em contesti abans, és que em pren els segons. Jo crec que s’haurien de fer voreres o,
com a mínim, una il·luminació perquè allà no es veu a la nit. Ahir un camió va tocar a
una senyora, li va anar d’un pèl no caure al riu. S’ha de controlar perquè, a vegades,
coincideixen dos camions al mateix tros. Hi ha una proposta que és fer un sentit per una
passera i l’altre sentit per l’altra passera i així evitaríem aquest tipus de problema. Ja sé
que no ho farà perquè m’està insistint però jo no li faig.
El regidor senyor GONTÁN continua formulant els següents precs, manifestant: tots
són per vostè, senyor Alcalde.
Primer.- Referent a la prèvia que he fet. És cert que nosaltres ho vam fer amb poc
temps, però no crec que calgués presentar-la a la informativa perquè no era cap
proposta, cap prec ni cap pregunta. També ha comentat que nosaltres vam presentar
unes al·legacions fora de temps, no, miri, concretament les al·legacions dels PPN’s van
ser presentades en temps i forma, segons marca la Llei. Potser poc elegant, però dins de
la Llei. Vostè tampoc és gens elegant ni massa democràtic quan es salta els acords de
Ple ni tant sols, per educació, comunicar-ho als grups de l’oposició. I amb això em
refereixo a què ha modificat l’horari, sense previ avís, ha modificat l’acord de Ple pel
qual s’havien de fer els Plens els mesos imparells, sense previ avís, tant sols hagués
estat una comunicació i no ho ha fet. Tots tenim problemes d’agenda, tots sabem quan
toca Ple. Si ho vol modificar, tingui en compte que aquí hi ha altres agendes.
Segon.- Per altra banda, agrair-li l’explicació del pressupost, llàstima que hagi estat al
final del punt del pressupost perquè així els de l’oposició no podem debatre.
Tercer.- Fer un prec-proposta perquè modifiquin el ROM per tal de fer un debat
monogràfic sobre els pressupostos cada any. Un debat com cal, per poder debatre
políticament. Ja sé que en aquest també em dirà que no, però, en fi.
Quart.- La pregunta que he fet en el torn de precs i preguntes per escrit, ha estat en
temps i en forma absolutament correcta, segons marca el ROM i la legislació vigent. A
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més, la pregunta no és nova, ha tingut quatre Plens per respondre-la perquè jo l’he
preguntada i no s’ha contestat. I vostès, segons el ROM i la Llei, tenen l’obligació que
quan es fa una pregunta des de l’oposició i no la poden respondre en aquell moment,
respondre-la en el Ple següent. Això, sistemàticament no ho fan, perquè vaig haver de
recordar-ho a un altre regidor que no ho feia. Això és l’evidència que la inversió en
comunicació que han previst per a aquest any en el pressupost té raó de ser, perquè
millorem la comunicació entre tots.
Inicia el torn el regidor del grup municipal PP, senyor JOSEP BADIA qui passa a
formular les següents preguntes:
Primera.- Adreçada al senyor José Ramírez. Com està el tema de la Ronda?
Segona.- Al senyor Bru. Les obres que s’estan fent al carrer Eivissa de Bellavista, quin
control es porta? Els veïns es queixen perquè no poden entrar al garatge. Tinc entès que
va caure una dona.
Tercera.- Una altra pregunta per al senyor Bru. Com estan funcionant els contenidors
nous?
El regidor senyor BADIA continua formulant el següent prec:
Primer.- Adreçada al regidor senyor Joaquim Méndez. Al Passeig de la Calma, en un
tros de carrer, hi ha dos pàrquings on tanquen vint o trenta cotxes. M’agradaria que
miressis si es pot canviar de sentit perquè per entrar ho tenen molt malament.
Tot seguit, pren la paraula el regidor de l’ÀREA D’OBRES, SERVEIS I MEDI
AMBIENT, senyor JOSEP BRU i contesta a la primera pregunta formulada pel regidor
del grup municipal PSC-PM, senyor ESTEVE RIBALTA, relativa a la problemàtica de
circulació del carrer de la Serra amb Tagamanent. La veritat és que actualment no tinc
constància de que hi hagi massa conflicte, per tant, imagino que s’està circulant bé. A
més, amb el senyor Méndez no hi ha hagut cap mena de conversa respecte aquest punt.
De totes maneres, ho parlarem, ho mirarem i ho analitzarem.
El regidor de l’ÀREA D’OBRES, SERVEIS I MEDI AMBIENT, senyor JOSEP BRU i
respon a la segona pregunta formulada pel regidor del grup municipal PSC-PM, senyor
ESTEVE RIBALTA, relativa als xiprers de l’església. Potser sí que ho havies comentat,
però jo no en tenia constància. Ho parlaré amb la Teresa de Medi Ambient per mirar-ho
i fer una anàlisi per veure si està malalt o no, a veure què els hi passa a aquests arbres.
Em comprometo a mirar-ho.
El regidor de l’ÀREA D’OBRES, SERVEIS I MEDI AMBIENT, senyor JOSEP BRU i
respon a la primera pregunta formulada pel regidor del grup municipal ERC, senyor
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JOSEP MARTÍNEZ, referent a l’expedient de tramitació de l’ordenança de l’energia
solar. Segurament, dins d’aquest mes de desembre, se’ls convocarà per reunir-nos pel
tema de les plaques solars com a alternativa energètica. És un tema que ja ho estem
movent amb el secretari i, simplement, és qüestió que, tal com vam quedar, convocar,
reunir-nos i poder parlar sobre aquest tema.
El regidor de l’ÀREA D’OBRES, SERVEIS I MEDI AMBIENT, senyor JOSEP BRU i
respon a la segona pregunta formulada pel regidor del grup municipal ERC, senyor
JOSEP MARTÍNEZ, relativa als contenidors vells. Dir-vos que estaven al costat del
camp de futbol de Corró d’Avall, els vells es van retirar perquè els cotxes poguessin
aparcar bé, que no fos cap inconvenient. Progressivament s’estan retirant i se’ls estan
emportant l’empresa que tenim contractada i en breus dies desapareixeran perquè no
han d’estar ubicats en altres llocs sinó fora del municipi.
El regidor de l’ÀREA D’OBRES, SERVEIS I MEDI AMBIENT, senyor JOSEP BRU i
respon a la segona pregunta formulada pel regidor del grup municipal PP, senyor
JOSEP BADIA, relativa a les obres del carrer Eivissa. Comentar-li que s’estan arreglant
unes voreres del carrer Eivissa i altres carrers del voltant, és una actuació que està fent
Entorn Verd. I, efectivament, quan es fan uns arranjaments d’aquest tipus, sempre hi ha
alguna problemàtica, que si s’han de fer entrades per a algun gual, sempre s’intenta
posar les planxes pertinents perquè puguin entrar els cotxes perquè no hi hagi
problemes, posar les tanques oportunes, etc. Però, evidentment, sempre pot haver-hi
algun cas de que algú caigui o no caigui, si algú passa per on no correspon o el que
sigui. De totes maneres, sempre al arreglar unes voreres o una zona determinada,
implica haver d’aixecar-ho tot i després veure el resultat positiu. Per tant, aquí tots ens
hem d’adaptar quan ens toca, a la zona que ens toca.
El regidor de l’ÀREA D’OBRES, SERVEIS I MEDI AMBIENT, senyor JOSEP BRU i
contesta a la tercera pregunta formulada pel regidor del grup municipal PP, senyor
JOSEP BADIA, relativa a com funcionen els nous contenidors. Va bé que em preguntis
això perquè abans també hi ha hagut una al·lusió de la senyora Teresa, ella enlloc de
preguntar, deia que està sent un desastre. Va bé per lligar una mica aquest aspecte
perquè tot just fa dos mesos que està funcionant el tema de la recollida de la brossa
orgànica, crec que encara és un temps molt curt per poder-ho valorar i dir si és un
desastre o no, com tampoc ho podríem dir si enlloc de ser aquest sistema hagués estat
un altre dels proposats, si realment seria un desastre o no en només dos mesos. Per tant,
considero que lògicament falta que tots ens anem conscienciant cada vegada més, tots
els ciutadans i ciutadanes d’aquest municipi, que cada vegada més anem fent ús de les
opcions que tenim, tenint present que de no tenir-ho ara ho tenim. Per tant, això ja és
una millora. I si l’alternativa és positiva o no ho és, jo crec que encara ens hem de
deixar un marge de temps per comprovar-ho perquè cada vegada tots siguem més
conscients d’això. Jo, abans, a l’hora de reciclar la brossa orgànica la llençava a la de
rebuig i, ara, tinc l’opció de poder-ho classificar i si ho faig jo, ho pot fer qualsevol altra
persona, si vol. Suposo que mica en mica això s’anirà fent i, per tant, serà una millora
més. Si més no, és una opció que tenim que abans no teníem. Per tant, crec que si que
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ens podem haver trobat amb alguna problemàtica en quant a la ubicació d’alguns
contenidors. Hem de reconèixer que amb el senyor que porta el camió, en alguns llocs,
això tots ho haurem vist en algun carrer, doncs, potser aquest contenidor està una mica
més sortit del compte o aquest altre hauria d’estar més endintre. Tot això són coses que
s’han d’anar llimant però lògicament hi ha un procés: un cop s’ha fet la implantació, ara
s’està fent el procés següent que consisteix en què realment estiguin ben ubicats, si s’ha
de fer alguna recol·locació o fer el que sigui per tal que sigui el menys traumàtic
possible aquesta nova implantació que sempre és problemàtica perquè acabem amb la
frase de sempre, tots ho necessitem, però ningú ho vol tenir davant de casa seva o al
costat. Això genera una problemàtica però, en el fons, tots volem llençar les
escombraries i fer-ne ús. Per tant, jo diria que és una implantació que és la que hi ha, ja
està establerta, almenys ara per ara, jo crec que cada vegada tots serem més conscients i
ho anirem fent servir de la manera més adequada. La valoració positiva l’haurem de
veure en qüestió d’uns mesos o un cert temps. Perquè sigui el més positiu possible, hem
de començar per cadascú de nosaltres. I nosaltres pregonar-ho i ajudar a la gent, si fa
falta, evitar que la gent pengi la bossa, enlloc de posar-la dintre, no la posi just al ferro
del costat perquè així quan arribi el camió no pugui carregar, per exemple. Si pot ficar
les restes als llocs que corresponen en comptes de posar-ho expressament fora. Per
aconseguir tot això, amb la lluita d’això, entre tots suposo que aconseguirem demostrar
que és un sistema de funcionament que pot ser bo per tots plegats.
Tot seguit, pren la paraula el regidor de l’ÀREA DE CULTURA I EDUCACIÓ, senyor
FRANCESC COLOMÉ i contesta a la tercera pregunta formulada pel regidor del grup
municipal PSC-PM, senyor ESTEVE RIBALTA, relativa a la continuïtat de determinats
projectes del Patronat Municipal de Cultura. T’has avançat una setmaneta perquè la
propera setmana sortirà la nova publicació local que és “Les Franqueses carrer de
Barcelona”. El tècnic de Cultura hi ha estat treballant, l’hem feta amb l’historiador
Dantí i aquesta serà la que realitzarem aquest any. Tenim pendent de realitzar, i és un
problema de pressupost, l’Enric Garcia Pey va fer un treball excel·lent sobre les masies,
el pressupost se’ns dispara, buscarem fórmules imaginatives perquè una part es pugui
publicar l’any que ve i l’altra part, l’altre any. Pel que fa als premis de recerca, jo he
tingut un diàleg important amb el meu tècnic i el meu tècnic m’ha fet un informe dels
darrers anys i de la participació que hi ha hagut. L’objectiu dels premis de recerca i
estudis locals era motivar i donar rellevància a treballs de recerca, dins de l’entorn i
qüestions relacionades amb el nostre municipi. L’any 2000 vam tenir quatre
participants; l’any 2001, un participant; l’any 2002, quatre participants; l’any 2003, cinc
participants i l’any 2004, dos participants i va quedar desert. És molt poca participació
pels esforços que estem realitzant. Crec que ens ho hem de replantejar. Jo vaig parlar
amb el director de l’institut i amb els directors de les escoles per tenir la seva
col·laboració. N’he tingut pel que fa a la confecció de conferències, també he tingut
perquè la participació durant Sant Jordi augmenti i no només sigui una escola la que
participi sinó totes les escoles del municipi, però en aquest cas no l’he tingut. Aleshores,
això em fa replantejar aquest premi, una cosa que no funciona, potser és millor deixar-la
reposar, no esmerçar-hi esforços i esmerçar esforços en altres coses que siguin molt més
productives.
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El regidor de l’ÀREA DE CULTURA I EDUCACIÓ, senyor FRANCESC COLOMÉ i
respon a la quarta pregunta formulada pel regidor del grup municipal PSC-PM, senyor
ESTEVE RIBALTA, referent a la utilització de sala per a concerts. Jo no tinc cap
constància de que jo hagi negat a ningú. Si m’ho expliques després, en parlarem. Però jo
no he negat la sala a ningú ni a mi m’ho han sol·licitat. Espais, n’hi ha i si la proposta és
atractiva, en trobarem. Per fer un concert, també es pot deixar un pavelló d’esports, si el
concert és idoni. Sempre ens hi trobaran.
El regidor de l’ÀREA DE CULTURA I EDUCACIÓ, senyor FRANCESC COLOMÉ i
contesta a la cinquena pregunta formulada pel regidor del grup municipal PSC-PM,
senyor ESTEVE RIBALTA, relativa a la rehabilitació del safareig del camí de Can
Ramon Coix. Recordar que és una petició que ja m’havíeu fet quan era regidor d’Obres,
Serveis i Medi Ambient, jo vaig fer una carta a la propietat sol·licitant que en tinguessin
cura del manteniment. Penseu que és una propietat privada i que l’ajuntament no hi pot
intervenir. Des de l’Àrea d’Obres, Serveis i Medi Ambient, crec recordar que vam fer
una carta a la propietat explicant que en el Ple s’havia sol·licitat que s’arrangés i que
tinguessin cura d’aquest manteniment.
A continuació, pren la paraula el regidor de l’ÀREA D’ESPORTS, senyor JOSEP
MARIA DIA i contesta al primer prec formulat pel regidor del grup municipal PSCPM, senyor ESTEVE RIBALTA, relatiu al preu del programa de la fibromialgia. És un
tema que ja va sortir dintre d’aquesta mateixa setmana, al Consell d’Administració.
Reitero el que vaig dir: és una enfermetat, fins avui, poc coneguda, i hem cregut
convenient posar-ho en marxa des del Complex Esportiu. Començarà al mes de gener,
es farà conjuntament amb els Centres de salut del municipi i amb l’Hospital de
Granollers. El preu aproximadament surt sobre uns cinquanta euros al mes i el programa
són vint hores mensuals. Amb aquestes vint hores representa que aquesta persona que té
aquesta enfermetat pot anar cada dia a la piscina una hora i cada dia fa una cosa diferent
que ajuda a aquesta enfermetat. Sempre és discutible si és car o barat, jo crec que
l’important és que hi hagi un servei per aquesta enfermetat que, fins ara, no era
coneguda i que es pugui acudir a un centre que crec que no n’hi ha enlloc i que,
d’alguna manera, estem derivant aquest programa als diferents centres de salut. Crec
que discutir si és car o és barat seria molt llarg.
El regidor de l’ÀREA D’ESPORTS, senyor JOSEP MARIA DIA i contesta al segon
prec formulat pel regidor del grup municipal PSC-PM, senyor ESTEVE RIBALTA,
relatiu a la zona esportiva de Bellavista. Dir-vos que és veritat que s’ha tancat, és una
zona que crec que ha quedat molt correcta, s’ha posat gespa artificial. Això es regula
amb un conserge que obre i tanca, conjuntament amb un conveni amb el Club de Futbol
Bellavista Millán. En aquest cas, pels nanos de l’escola jo diria dues coses: dir-vos que
a la part de dalt hi ha una zona que es fa servir bastant perquè jo hi passo, normalment,
cada dia quan vaig a casa i sempre hi ha gent, hi ha nanos jugant, en hores, evidentment,
que hi ha llum. També es podria parlar amb l’escola per signar un conveni, a Esports en
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tenim signats d’altres per a l’ús d’aquest espai, seria l’altra alternativa que, en tot cas, es
podria fer amb l’escola.
A continuació, pren la paraula el regidor de l’ÀREA DE DINAMITZACIÓ
ECONÒMICA, senyor FERRAN JIMÉNEZ i manifesta: jo voldria fer un afegit a la
contesta que ha fet el Colomé a l’Esteve Ribalta sobre els grups municipals. Jo puc ferte un aclariment que ve del grup de rock de Llerona. Al Consell se li va demanar, o
sigui, ell va consultar que havien hagut d’anar a presentar les maquetes prèvies pel
concurs a Lliçà i jo, com a President del Consell del Poble, li vaig demanar el perquè ho
havien fet i havien anat, tenint la possibilitat de fer-ho en equipaments de les
Franqueses, o bé de Llerona o bé dels altres municipis de les Franqueses. La resposta va
ser que aquesta vegada ho havien de fer a Lliçà perquè tenien un compromís perquè
havien coincidit en unes dates i havien de compensar d’alguna forma aquesta
coincidència. No obstant, aquí hi ha altres persones que formen part del Consell de
Llerona i poden manifestar que se’ls hi va fer l’oferiment, a més, es va fer amb la forma
de que mai haguessin de sortir a fora. Per tant, ara ens sobta el fet que algú hagi
manifestat que no hi ha la possibilitat de cedir espais o de col·laborar amb ells.
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,
senyor JOSEP BADIA, relativa a l’estat actual de la Ronda. És un tema bastant espinós
i li diré el perquè: per arribar al final, he de fer una mica de memòria. Un dia l’alcalde
de les Franqueses i el regidor d’Urbanisme vam ser citats per la Direcció General de
Política Territorial d’Urbanisme de Barcelona, la nostra gran sorpresa, i ho dic una altra
vegada més, va ser que quan vaig arribar a aquella taula, em vaig trobar al regidor
d’Urbanisme de Granollers, a l’alcalde de Granollers i a l’arquitecte de Granollers, amb
uns plànols de la Ronda en el tram de la rotonda de Can Mònic a la rotonda del final del
carrer del Pont. Uns plànols, fets per l’arquitecte de Granollers, de com volien ells
aquell tram. Vergonyós! Que a casa nostra vulguin fer altres coses gent que no és de les
Franqueses. Contra aquest plànol, nosaltres vam presentar una sèrie d’al·legacions i vam
tenir dues o tres reunions posteriors i, al final, va acabar amb un nou projecte, fet per les
Franqueses. En aquest projecte es va incloure una sèrie de passos de vianants però al
projecte no se’n contempla cap. És més, una passera que anava des de Can Mònic a la
zona esportiva, que al projecte anterior ja estava adjudicada, la van treure. Totes les
peticions que ha fet les Franqueses i les al·legacions que hem fet al projecte de
soterrament de la Ronda, a més de demanar tres carrils en sentit ascendent enlloc de
dos, però les principals al·legacions que ha fet les Franqueses anaven adreçades a la
seguretat de les persones. Tothom coneix el projecte i les al·legacions que va presentar
les Franqueses: pas de vianants amb botó, un altre més, soterrament de la riera d’un pas
de vianants, un altre elevat, concretament, però, a més, una connexió de la Ronda al
polígon V, sota la via. A més de tres carrils enlloc de dos. Molt bé, però de la resta, que
em diguin que tres no és possible, és possible tècnicament i nosaltres ho vam demostrar
en aquest nou projecte, dintre de les al·legacions presentades per les Franqueses. Ara bé,
ja no entro en la qüestió de si dos o tres carrils. Però la resta d’al·legacions són totes
factibles i tècnicament viables. Què ha passat en el transcurs del temps? Les Franqueses
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s’assabenta pels diaris, en el Diari de la Generalitat, que aquestes obres ja han estat
adjudicades a una empresa constructora i encara hem rebut contestació a les nostres
al·legacions i no ha quedat ... per articles i notícies que jo, personalment, he donat a
diversos diaris. Esperem que alguna vegada em truquin i em diguin alguna cosa però
sempre “fum, fum i fum”. Precisament, senyor Badia, resta de companys i públic, avui
he rebut del nostre diputat del Parlament i, torno a dir, vergonyós, haver de recórrer al
nostre diputat del Parlament per saber alguna cosa d’aquestes al·legacions. Us dic el que
diu aquest senyor: fum, fum, fum. La pregunta que fa el nostre diputat: quin ha estat el
motiu de no haver contestat les al·legacions fetes per l’Ajuntament de les Franqueses en
relació al projecte de soterrament de la Ronda Nord? El Conseller respon: actualment
s’estan analitzant per poder atendre el màxim de les seves peticions que siguin
tècnicament possibles i no estiguin en contra de la filosofia... queda clar que el govern...
Res. Aquesta és la resposta a una pregunta d’un diputat nostre que pregunta perquè
encara no s’ha contestat a les al·legacions de les Franqueses. Per suposat, nosaltres hem
encarregat a un bufet d’advocats de Barcelona que defensi els interessos de les
Franqueses, en definitiva, els interessos dels ciutadans de les Franqueses, la seguretat
d’aquestes persones. Badia, espero que amb aquesta explicació quedi satisfeta la teva
pregunta.
Tot seguit, pren la paraula el regidor de l’ÀREA DE GOVERNACIÓ, senyor
JOAQUIM MÉNDEZ i respon al primer prec formulat pel regidor del grup municipal
PP, senyor JOSEP BADIA, relatiu al canvi de sentit del Passeig de la Calma. Canviar
un carrer de sentit no és tant fàcil perquè, a vegades, canvies un carrer de sentit i el que
fas és perjudicar a altres carrers adjacents a aquest, per un tema d’aparcament. No
obstant, ens ho mirarem i segurament trobarem alguna solució que no sigui canviar de
sentit un carrer. No és que sigui impossible, però entra dintre del que es pot mirar.
Mirarem aquest tema a veure què es pot fer. Però pensa que canviar de sentit un carrer
implica que la circulació vagi malament a altres carrers adjacents. S’ha de fer un estudi i
quan sapiguem alguna cosa, ja t’ho diré.
Pren la paraula la regidora de l’ÀREA DE BENESTAR SOCIAL, JOVENTUT I
SANITAT, senyora ROSA COLOMÉ manifesta: les coses hi ha vegades que es
demanen moltes vegades i que sembla que no se’n facin cas, però, al final a còpia
d’insistir arriben a un bon port i s’acaba tot bé.
El regidor senyor DIA manifesta: volia afegir una cosa respecte el preu del programa de
fibromialgia, abans m’he descuidat de dir-ho. Concretament, el que es va dir al Consell
d’Administració és que actualment hi ha un únic preu, que és el que he explicat abans, i
el compromís que he agafat és que estudiarem si aquest preu es pot modificar a la baixa
per a les persones grans, tal i com tenim els preus al Complex esportiu, on hi ha un preu
per a adults i un preu per a gent gran. Això va ser a petició de la Teresa, que està dintre
del Consell d’Administració i el que vaig dir va ser que estudiaria aquesta possibilitat de
posar un preu inferior per a la gent gran.
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Tot seguit, el Senyor ALCALDE respon a la sisena pregunta formulada pel regidor del
grup municipal PSC-PM, senyor ESTEVE RIBALTA, relativa a la creació del Consell
de l’Audiovisual. Es va presentar una moció, totes les mocions s’adrecen a l’àrea
pertinent i aquesta és qui, en el moment en què ho cregui oportú, ho porta a terme, si és
possible. En aquest cas, aquesta va anar a l’àrea de Cultura i suposo que més tard o més
d’hora això podrà ser efectiu d’una manera o d’una altra.
El Senyor ALCALDE respon a la setena pregunta formulada pel regidor del grup
municipal PSC-PM, senyor ESTEVE RIBALTA, referent als vint-i-cinc anys
d’ajuntaments democràtics. Per diverses raons, s’ha postergat, espero que ho podem
organitzar més tard o més d’hora.
El Senyor ALCALDE respon a la primera pregunta formulada pel regidor del grup
municipal EV, senyor FERRAN GONTÁN, referent a la passera del riu Congost. Li
deia que no, bàsicament, perquè a les passeres això no és habitual o no ens ho permeten
fer per un tema de normativa. Això s’ha de resoldre amb el nou pont que es farà al riu.
Escolti’m, ja està en concurs. El pont vindrà ràpid. El concurs es resoldrà el dia 13,
s’obriran les pliques, suposo que s’adjudicarà aquest mes de desembre i les obres
podran començar en un mes o dos. Ha de tenir en compte que no fa gaire temps aquestes
passeres, una no hi era i l’altra era la meitat; i no fa gaire temps que a banda i banda
d’aquestes passeres només hi havia fang, terra, en el sentit que en poc temps ha millorat
molt i si ara poden passar per aquestes passeres és perquè existeixen i tenen unes
condicions molt lloables, que no són les millors per determinats aspectes, no li trec la
raó; però sàpiga que ha millorat molt aquest entorn en comparació a com estava fa uns
mesos o anys. Aquesta qüestió no li desestimo perquè això seria més fàcil que fer una
actuació dintre del riu que no ens ho permeten, en canvi, fer això, des d’una punta fins a
l’altra, posar uns focus, podria ser més potable. Miri, a vegades, té bones idees. Ho dic
en conya però amb tot el “carinyo” del món.
En resposta a una intervenció d’una persona assistent, el Senyor ALCALDE diu: no he
acabat, perdoni, deixi’m contestar. Nosaltres també. Escolti’m, a vegades, acabem a les
dotze i a la una i ho fem perquè tenim l’obligació i el deure de fer-ho, no es pensi vostè
que ho fem per tocar la gaita. És la nostra feina i aquí, moltes vegades, no s’acaba així
com així. Si és la primera vegada que venen a un Ple, em sembla molt bé, que em digui
que sempre acabem més tard... Això és que no li han explicat prou bé. A la televisió
dura cinc minuts, en canvi, aquí dura una miqueta més.
Tot seguit, el Senyor ALCALDE respon al primera pregunta formulada pel regidor del
grup municipal GIPF, senyor JOSÉ JOAQUIN GRAU, relativa al nomenament d’un
membre del Consell d’Administració de l’empresa Les Franqueses. Entorn Verd, SA.
S’ha fet des d’Entorn Verd, suposo que s’ha demanat per qüestions d’un costat i de
l’altre i s’ha substituït per una persona de la casa, de sobrada solvència i implicat en tots
els projectes que porta Entorn Verd. S’ha intentat de buscar la millor solució a aquesta
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situació. No sé si la meva resposta li satisfà la seva pregunta, però és la que li he de
donar.
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.

