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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
Identificació de la sessió:
Caràcter: Ordinari
Data: 26 de gener de 2006
Horari: 20:00 a 22:00 hores
Lloc: Sala d’Actes de la Casa Consistorial
Hi assisteixen:
FRANCESC TORNÉ VENTURA, President
JOSEP MA. DIA GRAU, tinent d’alcalde
FERRAN JIMÉNEZ MÚÑOZ, tinent d’alcalde
FRANCESC COLOMÉ TENAS, tinent d’alcalde
JOSÉ RAMÍREZ ALAYA, tinent d’alcalde
JOAQUIM MÉNDEZ ORTIZ, tinent d’alcalde
JOSEP BRU ALBIÑANA, regidor
NÚRIA CLAVERIA SOLER, regidora
ROSA COLOMÉ SOLER, regidora
MANUEL MARTINEZ BALLESTEROS, regidor
JOSÉ VEGA VILAR, regidor
JOSEP MARTINEZ CLAVELL, regidor
MA TERESA BUIGUES POVEDA, regidora
JOSÉ JOAQUÍN GRAU RUEDA, regidor
FERRÁN GONTÁN FERRER, regidor
JOSEP BADIA TORRENTS, regidor
JOAQUIM BACH FABREGÓ, interventor
FRANCESC ESTEVE BALAGUÉ, secretari
S’ha excusat:
ESTEVE RIBALTA SÁNCHEZ, regidor
El President, obre la sessió, i a continuació es procedeix a l’aprovació i signatura de
les actes de les sessions anteriors dels dies 1 i 20 de desembre de 2005.
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 les actes de les sessions anteriors.
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No produint-se cap intervenció, es procedeix, per unanimitat dels assistents, a
l’aprovació i signatura de l’esborrany de les actes de les sessions anteriors.
A continuació es passa a estudiar els següents temes que conformen l’ordre del dia:
2.- DONAR COMPTE ACORD JUNTA DE GOVERN LOCAL.- El senyor
SECRETARI llegeix la part dispositiva del següent acord, adoptat per la Junta de
Govern Local en la sessió de 22 de desembre de 2005:
PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL CONVENI A SUBSCRIURE ENTRE EL
DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I
L'AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS PEL QUAL ES
FORMALITZA EL COMPROMÍS DE CREACIÓ DE PLACES PER A INFANTS DE
0 A 3 ANYS, EN LLARS DE TITULARITAT MUNICIPAL
VIST l’escrit de data 1 de desembre de 2005 (RE: 2005/12244) del Departament
d’Educació de la Generalitat de Catalunya, en el que tramet el conveni a subscriure
entre aquest Departament i l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès per tal de
formalitzar el compromís de creació de places per a infants de 0 a 3 anys, en llars
d’infants de titularitat municipal.
VIST que el Conveni preveu el compromís de dur a terme la creació de, com a mínim,
60 places previstes al “Mapa de llars d’Infants de Catalunya 2004-2008”, per a infants
de 0 a 3 anys en llars d’infants de titularitat municipal, per part de l’Ajuntament de les
Franqueses del Vallès, i el compromís del Departament d’Educació de finançar a partir
de l’inici del curs 2005-06 la despesa corrent de les places de les llars d’infants de
titularitat de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès a 1.800,00 € per alumne
equivalent.
ATÈS que la en la Junta de Govern Local, en la sessió de 22 de juny de 2005, va
acordar assumir el compromís de dur a terme les actuacions per a la creació de, com a
mínim, 60 places previstes al “Mapa de llars d’infants de Catalunya 2004-2008”, per a
infants de 0 a 3 anys en llars d’infants de titularitat municipal abans de la fi del curs
2008-09.
VIST l’informe favorable del Cap d’Àrea de Cultura i Educació.
VIST l’informe de l’Interventor
AQUESTA Alcaldia proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents
ACORDS:
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Primer.- APROVAR el Conveni a subscriure entre el DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA i l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès
pel qual es formalitza el compromís de creació de places per a infants de 0 a 3 anys, en
llars d’infants de titularitat municipal, que s’incorpora com annex i que forma part del
present acord.
Segon.- FACULTAR al Senyor Alcalde per signar aquest Conveni de col·laboració.
Tercer.- TRASLLADAR aquest acord, juntament amb el Conveni degudament signat, al
DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA.
El Senyor ALCALDE pregunta als senyors regidors si desitgen realitzar alguna
intervenció al respecte.
Pren la paraula el regidor del grup municipal PSC-PM, senyor MANUEL MARTÍNEZ
i manifesta: nosotros queríamos decir que estamos totalmente de acuerdo con este
acuerdo con el Departament d’Ensenyament, pero esperamos que ustedes sigan
haciendo más guarderías infantiles porque tal como va creciendo el pueblo, se van a
necesitar más plazas.
Tot seguit, pren la paraula el regidor de l’ÀREA DE CULTURA I EDUCACIÓ,
senyor FRANCESC COLOMÉ i exposa: fer esment que a l’acord diu que, com a
mínim, 60 places, però us he de comentar que l’escola bressol que tenim prevista el
projecte de la qual ja el tenim fet i aprovat preveu 115 places, és a dir, el doble de les
que aquí figuren, amb bones paraules atenent a la teva petició de tenir previsió en els
futurs anys amb el creixement del municipi.
No es produeix cap més intervenció en aquest apartat.
3.FORMULAR
AL·LEGACIONS
AL
PROJECTE
DE
PLA
D'INFRAESTRUCTURES DE TRANSPORT DE CATALUNYA (PITC).- El
senyor SECRETARI llegeix la part dispositiva de la següent proposta de l’ÀREA
D’URBANISME:
ATÈS que el Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de
Catalunya ha elaborat el projecte de Pla d’Infraestructures de transport de Catalunya
(PITC), que és el Pla territorial Sectorial que defineix la xarxa d’infraestructures viàries
i ferroviàries necessàries per a Catalunya, en coherència amb les directrius del
planejament territorial vigent i amb una visió sostenible de la mobilitat.
ATÈS que dins del PITC hi figuren dues actuacions en l’apartat de xarxa viària que
afecten al terme municipal de les Franqueses del Vallès :
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-

Xarxa transeuropea. Corredor Mediterrani: Nova autovia A-7: entre
Vilafranca i Sant Celoni.

-

Xarxa bàsica primària. Eixos a l’entorn metropolità de Barcelona. Eix Vallès
Oriental – Maresme (C-60 – Les Franqueses-Mataró. C-60: perllongament
des de la Roca del Vallès a les Franqueses (Marata).

VIST que ambdues actuacions previstes fan referència directa i indirectament a la
denominada Autovia Orbital de Barcelona (IV Cinturó), infraestructura a la qual aquest
Ajuntament i moltes entitats del municipi han mostrat reiteradament el seu rebuig i
oposició.
VIST que l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès ha adoptat, d’uns anys ençà, un
seguit de resolucions contràries a aquestes infraestructures projectades, en concret:
1. Acord del Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada el dia 11 d’octubre de
1994, pel qual es va acordar rebutjar la construcció de l’autovia anomenada
Eix Prelitoral, així com la construcció del Quart Cinturó, previst en el Pla de
Carreteres aprovat per Decret 311/1985, de 25 d’octubre.
2. Acord del Ple de l’Ajuntament de data 28 de febrer de 1997, pel qual es va
acordar la formulació d’un seguit de suggeriments i alternatives al projecte
d’autovia orbital de Barcelona i s’informava desfavorablement l’Estudi
Informatiu previ a l’estudi d’impacte ambiental tramès pel Ministeri de Medi
Ambient.
3. En data 21 d’octubre de 2003, l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès va
presentar un recurs d’alçada davant del Conseller de Política Territorial i
Obres Públiques contra l’acord de la Comissió d’Urbanisme de Barcelona de
data 9 d’abril de 2003 mitjançant el qual es donava conformitat al text refós
de la revisió del Pla general d’ordenació de Les Franqueses del Vallès, amb
la incorporació d’ofici d’un seguit de prescripcions entre les quals s’incloïa
la previsió de la reserva urbanística del traçat del IV Cinturó en els plànols
de la sèrie 5 de la documentació gràfica, així com les determinacions que es
desprenen de l’informe emès per la Direcció General de Carreteres.
4. Acord del Ple de l’Ajuntament de data 31 de març de 2005 pel qual es va
resoldre reiterar el rebuig al projecte anomenat “Tancament de l’Autovia
Orbital de Barcelona (IV Cinturó), així com, fer arribar al Ministeri de Medi
Ambient les mancances i els impactes negatius mediambientals de l’estudi
informatiu del projecte esmentat.
ATÈS que la construcció de Nova autovia A-7: entre Vilafranca i Sant Celoni, i
conseqüentment el perllongament des de la Roca del Vallès a les Franqueses (Marata)
tindria un gran ventall d’impactes que afectarien seriosament al medi més immediat i
especialment als components hidrològics, atmosfèric i humà, disminuint bruscament la
viabilitat de l’explotació de les finques afectades i per tant, dificultant la supervivència
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de les activitats agrícoles tradicionals, en les que hi treballa un percentatge molt elevat
de la població del nostre municipi.
TENINT EN COMPTE que
és de preveure que la construcció d’aquestes
infraestructuras viàries posi en perill espècies amenaçades d’extinció, que modifiqui el
paisatge perdent la seva fisonomia natural característica i que incrementi la pressió
urbanística facilitant l’ocupació contínua del territori amb urbanitzacions, polígons
industrials vulnerant directament els conceptes de desenvolupament urbanístic
sostenible i utilització racional del territori que propugna el recent Decret Legislatiu
1/2005, de 28 de juliol, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme de
Catalunya i que figura, a més, com a un dels objectius estratègics del propi Pla
d’Infraestructures de transport de Catalunya (PITC).
VIST l’informe elaborat per l’empresa MEDIATEC, en relació a l’estudi informatiu del
tancament de l’autovia orbital de Barcelona (Clau EI.4-B-16) tramès per la Direcció
General de Qualitat i Avaluació Ambiental del Ministeri del Medi Ambient, que es
transcriu parcialment a continuació:
“1. Geologia i edafologia:
L’estudi no ha caracteritzat suficientment la geologia i l’edafologia del territori a les
Franqueses del Vallès
2. Hidrologia:
2.1 Hidrologia superficial:
En la descripció dels diferents lleres interceptades per la zona de corredors no fa
esment en cap moment als següents torrents:
Riera Carbonell:
Torrent de Sta Margarida
Torrent de Can Roc
Torrent del Foguerà
Torrent de Can Guilla
Torrent de Can Rovira de Villar
En l’estudi no recull la ’importància ecològica de les lleres tant de riu Congost que és
un element connector ecològic de primer ordre com altres lleres, cas de la riera
Carbonell que és un element connector ecològic des del Montseny fins al Congost.
2.2 Hidrologia subterrània:
L’estudi no ha caracteritzat suficientment els aqüífers del territori a les Franqueses del
Vallès
3. Vegetació:
No s’ha considerat a l’estudi la zona forestal de les Franqueses del Vallès, que el 25%
de la seva superfície pertany a les comunitat vegetals de major importància, com són
els boscos mixts d’alzina (Quercus ilex) i de pi blanc (Pinus halepensis) i altres
espècies com el carrasc (Quercus cocifera), amb un ric sotobosc
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També hi ha matollars, de diferent grau d’estructuració, i herbassars que formen part
del ric mosaic que te el municipi
A l’estudi no es menciona la zona forestal típica de ribera amb formacions riparies amb
verns als trams alt i mig de la riera Carbonell que es troben molt ben conservats.
L’estudi no recull altres hàbitats com els estanys naturals amb herbassars higròfils,
jonqueres i herbassars graminoides humits, que són hàbitats d’interès comunitari
4.Cultius:
En la descripció dels cultius, fa referència a diferents tipus de cultius entre d’altres els
de secà i regadiu, però no fa referència que a les Franqueses del Vallès, el 50% del sòl
és d’ús agrícola amb conreus herbacis de secà , i un percentatge menor ( 13.8%) però
important de cultiu de regadiu.
5. Fauna:
A l’estudi s’han identificat 5 habitats com són: la fauna de l’alzinar, la fauna dels
pinars i comunitats secundàries, la fauna de bosc de ribera i medi aquàtic, la fauna de
zones de cultiu i la fauna del medi antròpic, no obstant l’inventari de fauna no s’ha
particularitzat ni fa referència en cap d’ells al municipi de les Franqueses que es força
ric en tots els hàbitats descrits.
6. Paisatge:
A l’estudi es descriuen diferents unitats de paisatge i es classifiquen segons la seva
qualitat i fragilitat davant d’un impacte.
En les 8 unitats paisatgístiques que es troben descrites al estudi, en les Franqueses del
Vallès podem trobar com a mínim 3 unitats paisatgístiques amb qualitat i fragilitat
alta, i mitja com són :
“Bosques cerrados” amb una qualitat alta i una fragilitat alta.
“Agrarias Diversas”: una qualitat alta i fragilitat alta
“Agrarias abiertas”: una qualitat mitja i fragilitat mitja
En la localització que es fa de cada una d’elles no es fa cap referència al municipi de
les Franqueses
7. Àrees d’interès:
En aquest punt de l’estudi es consideren les àrees d’interès amb caràcter ambiental que
es poden veure afectades per l’infrastructura. No s’ha tingut en compte que les
Franqueses del Vallès està disposat justament en el corredor prelitoral, entre les
serralades prelitoral i litoral.
La disposició entre els espais "Massís del Montseny i "La Conreria - Sant MateuCellecs" fan que el municipi estigui situat estratègicament pel que fa a la connectivitat
ecològica necessària entre els dos espais protegits (PEIN) relativament propers, i te un
paper cabdal i rellevant en el manteniment de les necessàries connexions biològiques
entre espais PEIN
Així, doncs, des d'una perspectiva de connectivitat ecològica aquest municipi és clau
per tal d'assegurar el bon funcionament present i futur d'aquests espais i també per a la
xarxa d'espais protegits de Catalunya , aspecte que no es recull en aquest estudi.
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8. Patrimoni cultural:
En l’estudi hi ha un llistat de jaciments arqueològics i monuments històric artístics i,
referència a la gran proximitat que es troben del traçat encara que no hi són tots
recollits, falten per exemple:
Jaciments arqueològics com: Ca l’Ollé, Can Xico, Torre de Seva, Torre de nova
Safareig de Can Bruguera, entre d’altres.
Pel que fa als monuments històrics no es troben entre d’altres: Can Tarafa, Can
Suquet, Capella de la Mare de Deu del Pla, Can Ramis, Casa Macià.
9. Aprofitament del sòl:
Més de 50% de l’ús del sòl a les Franqueses del Vallès s’utilitza per a desenvolupar-hi
activitat agrícola majoritàriament amb correu de secà, que ocupa aproximadament
1394ha de superfície del municipi.
La població ocupada al sector agrícola es proper al 4%, i és el municipi amb més
pagesos censats de la comarca, això demostra que les Franqueses del Vallès és un
municipi agrícola,
L’aspecte de diversitat d’usos del sòl no queda demostrat en aquest estudi.
L’estudi no fa referència a l’activitat ramadera, a les Franqueses del Vallès, que és
força diversa, però que té en el bestiar boví i porcí les espècies predominats quant a
unitats ramaderes.
Altres aspectes no recollits en aquest estudi:
Aquest estudi no es recull l’impacte ambiental produït per la contaminació acústica que
pot produir la infrastructura.
Aquest estudi no es recull l’impacte ambiental produït per la contaminació
atmosfèrica.”
Conseqüentment, aquesta Àrea d’Urbanisme proposa al Ple de la Corporació l’adopció
dels següents,
ACORDS:
Primer.- FORMULAR AL·LEGACIONS al projecte de Pla d’Infraestructures de
transport de Catalunya (PITC) elaborat pel el Departament de Política Territorial i
Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya i sol·licitar l’exclusió de les dues
actuacions contemplades en l’apartat de xarxa viària i que afecten al terme municipal
de les Franqueses del Vallès, en concret:
-

Xarxa transeuropea. Corredor Mediterrani: Nova autovia A-7: entre
Vilafranca i Sant Celoni.
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-

Xarxa bàsica primària. Eixos a l’entorn metropolità de Barcelona. Eix
Vallès Oriental – Maresme (C-60 – Les Franqueses-Mataró. C-60:
perllongament des de la Roca del Vallès a les Franqueses (Marata).

Segon.- MANIFESTAR l’oposició i el rebuig de l’Ajuntament de les Franqueses del
Vallès a les dues actuacions esmentades.
Tercer.- INSTAR al Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la
Generalitat de Catalunya a sol·licitar al MINISTERIO DE FOMENTO que elimini les
partides pressupostàries destinades a aquestes dues actuacions.
Quart.- TRASLLADAR el present acord al Departament de Política Territorial i Obres
Públiques de la Generalitat.
La PRESIDÈNCIA obre el torn d’intervencions.
Pren la paraula el regidor del grup municipal ERC, senyor JOSEP MARTÍNEZ i
manifesta: a mi m’agradaria fer un parell de correccions i fer una esmena. Respecte les
correccions, a la pàgina 2 del document, diu “VIST l’informe elaborat per l’empresa
MEDIATEC, en relació a l’estudi informatiu del tancament de l’autoria...”, diu
“autoria”, s’hauria de posar una “v”. I continua dient “...l’autovia orbital de
Barcelona..” i jo posaria amb el “codi EI.4-B-16”, perquè tinguin referència de què
anaven aquestes al·legacions, i de l’estudi presentat pel Ministeri de Foment, al
desembre de 2004, perquè no s’entén que aquest seguit de comentaris que es fan a
continuació són respecte l’estudi que va presentar el Ministeri de Foment. L’esmena o la
proposta que volia afegir és a la part dels acords, proposar un acord que digui “Instar al
Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya a
sol·licitar al Ministerio de Fomento que elimini les partides pressupostàries destinades a
aquests dos vials.” És a dir, al Pla d’Infraestructures fan un resum del pressupost del
Ministerio i de la Generalitat que destinen a cadascuna de les carreteres, en concret,
destina set-cents vuitanta-un euros a l’autovia A-7 i em sembla que són trenta-sis euros
a la C-60. Per tant, m’agradaria que s’instés al Govern de la Generalitat a que sol·liciti
al Departament que retiri aquestes dues partides pressupostàries.
Tot seguit, pren la paraula el regidor del grup municipal EV, senyor FERRAN
GONTÁN i manifesta: bàsicament, per acord del Ple, es van cedir totes les al·legacions
o possibles controls que es fessin sobre el IV Cinturó al Consell de la Pagesia. El
Consell de la Pagesia va acordar que el dia 2 de febrer faríem un monogràfic sobre el
Pla d’Infraestructures de Catalunya i, per tant, jo demanaria al Ple que s’acceptés el que
surti del Consell de la Pagesia i s’afegís en aquest document.
El Senyor ALCALDE manifesta: com vaig dir a la comissió, respecte el tema que
s’havia canviat la resolució del Consell de la Pagesia, donat que estem en un recull
d’opinions o de posicionaments d’entitats, no té cap qüestió més enllà que l’aprovació
formal, no hi ha cap problema. Això ja es va dir a la comissió i, per tant, segueix igual.
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Referent a l’esmena de concreció que ha fet, si vostès la volen votar o la donen per
adquirida, nosaltres no hi tindríem cap tipus de problema en admetre l’al·legació. Hi ha
algun grup que demani que aquesta esmena hagi d’anar a votació per assumir-la dintre
del text? No? La deixem així? Doncs passaríem a votació de la proposta amb l’esmena
de l’aportació que ha fet el senyor Martínez.
Finalitzades les intervencions, la PRESIDÈNCIA dóna pas a la votació.
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per unanimitat dels setze membres
assistents, sobre els disset que de dret i de fet componen la Corporació, i per tant, amb
el quòrum legal.
4.RESOLDRE
AL·LEGACIONS
I
APROVAR
DEFINITIVAMENT
L'EXPEDIENT D'ORDENACIÓ I IMPOSICIÓ DE CONTRIBUCIONS
ESPECIALS PER A LA XARXA D'AIGUA POTABLE A LA URBANITZACIÓ ELS
GORCS.- El senyor SECRETARI llegeix la part dispositiva de la següent proposta de
l’ÀREA D’HISENDA:
VIST que el Ple de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, en sessió celebrada el dia
29 de setembre de 2005, va adoptar l’acord d’aprovar provisionalment l’ordenació i
imposició de contribucions especials als propietaris de les finques que tindran accés de
connexió a la xarxa d’aigua potable contra incendis a la Urbanització Els Gorgs.
ATÈS que l’expedient ha estat sotmès a exposició pública mitjançant la inserció
d’edictes al Butlletí Oficial de la província de Barcelona núm. 247 de data 15/10/2005,
al tauler d’edictes de la Corporació i mitjançant notificació individual a tots els
interessats.
VIST que durant el termini d’exposició pública s’han presentat les següents
reclamacions:
a) Senyor LLUÍS GARCIA I FORTUNY (RE. 2005/12255) en data 7/12/05, el
qual manifesta que en el padró de quotes provisionals se li assigna la finca
amb referència cadastral 1828723, quan la superfície d’aquesta ja està
inclosa en la finca amb referència cadastral 1828722, i sol·licita que s’esmeni
l’error.
b) Senyor MANEL BARÓ MONTAÑA (RE. 2005/11207) en data 14/11/05, el
qual sol·licita que s’esmeni l’error detectat en la finca núm. 29 (Referència
cadastral 1831417), a la qual se li assignen 5.185 m2 quan segons les dades
registrals en té 3.399,20.
c) Senyors RAMON ANTON BROSSA i GLÒRIA LLOREDA PIÑA (RE
2005/10504); LUIS TOMAS CARRERAS (RE2005/11127); PEDRO
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SALVADOR TRIGUERO ROLDÁN (RE 2005/10625); RAFAEL VICENS
BALACIART (RE 2005/10680); MIQUEL ANGEL RAMÍREZ
MARTÍNEZ i MONTSERRAT MONTASELL I SABATES (RE
2005/10615); JOSÉ Ma. PI TORRENTE i ROSA M. PALOMÉS
SELLARÈS (RE 2005/10676); JOAN ENRIC DE SOLÀ I CAMPS i ANA
MARIA GONZÁLEZ EGEA (RE 2005/10670); JESUS JURADO CRUZ i
AIDA CÁRDENAS CUEVAS (RE 2005/10771); GABRIEL MONTAGUD
GALÁN i PILAR BLAS FABREGAT (RE 2005/10752); MONTAJES
CÁRDENAS, SL (RE 2005/10770); JOSÉ GINESTA FERRER i
MONTSERRAT MONTES MONTILLA (RE 2005/10805); FRANCISCO
GARRELL SALÓ i MONTSERRAT CORBERA PALAU (RE
2005/10800); ANTÒNIA RIERA CASAS (RE 2005/10848); FRANCESC
BOSCH I FERRÉ i MARIA DEL PILAR BALACIART GALÍ (RE
2005/10795); MARIA GONZÁLEZ CARREIRA (RE 2005/10858); MARTÍ
PUIG TORROELLA i ARIADNA CARRERAS CANALS (RE
2005/10869); ENRIC DOMÈNECH PARDO (RE 2005/10865); CRISTINA
BUJALDÓN RUIZ i PERE PASCUA BOTE (RE 2005/10864); JOAQUIM
SOLÉ I CUCH (RE 2005/10798); PASCUAL PONSETI I VALLS i
MERCÈ VIAPLANA I SANTAMARIA (RE 2005/10773); JOSEP
ARRUEBO BUSOM (RE 2005/10782); JORDI GENEVAT RIBAS (RE
2005/10911); FRANCESC GENEVAT RIBAS i MARTA FANDOS I
RAICH (RE 2005/10912); MARIA ELENA BARÓ RIERA (RE
2005/10873); LUIS GARCIA EGEA (RE 2005/10937); ÁLVARO
RODRÍGUEZ DE CASTRO i PETRA SANTA CRUS ALARCIA (RE
2005/10886); ALFRED BARÓ I ARTIGAS (RE 2005/10960); NÚRIA
ARTIGAS MARGENAT (RE 2005/10959); ANA ISABEL LLEONART
MARGALL (RE 2005/10999); ASUNCIÓN IZQUIERDO DÍAZ (RE
2005/11024); LLUÍS GARRIGA FORTUNY i OLGA SOLSONA
REQUENA (RE 2005/10997); Ma. IMMACULADA POUS SERRA (RE
2005/11029); PERE LLEONART GANDUXE (RE 2005/11000); MANEL
BALCELLS I DÍAZ i Ma. TERESA VENTURA I CLAVERA (RE
2005/11001); ANTONIO CAÑAS ALCÁNTARA i VILU LATORRE
MARTÍNEZ (RE 2005/11002); SEBASTIÀ VIÑALS SUBIRANA i ANNA
BOIXADER CAMPRUBÍ (RE 2005/11003); JOSEP LLEONART
GANDUXÉ (RE 2005/11031); RITA PATAU YBREN i JUAN FAJEDA
PLA (RE 2005/11019); RAFEAEL CANALS PELAEZ i Ma. CARMEN
BARRÚS BONELL (RE 2005/11050; JOSEP COMAS CASTELLSAGUÉ
(RE 2005/11091); ISABEL VALERA MONTES i EMÍLIO GALISTEO
RODRÍGUEZ (RE 2005/11134); FELIX JORBA GRACIA i ANA TOMAS
CARRERAS (RE 2005/11129); LLUIS TOMAS BENEDICTO (RE
2005/11128); ANTONIO PONS CARRANCÁ i ROSARIO RODRÍGUEZ
CASTRO (RE 2005/11239); Ma. ANGELA MARGALL ESTRADA (RE
2005/11197); MARIANO JOSÉ PUIG MONTAGUD, MÓNICA SERRA
PUIG, BIBIANA PUIG MONTAGUD i JOSÉ LUIS SERRA PUIG (RE
2005/11291); NÚRIA BALCELLS ORONA (RE 2005/11384); ANTONI
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JIMÉNEZ SISTACHS (RE 2005/11603); ELS GORCS S.A. (RE
2005/11581); JORDI HERRERA MARTÍN i ROSA Ma. MARTÍNEZ
SÁNCHEZ (RE2005/12896), juntament amb senyors VICTORIANO
PÉREZ FERRER i MARIA PILAR RUIZ BAILE (RE 2005/11511);
VÍCTOR PÉREZ RUIZ i MARIA TERESA RIU GARCÍA (RE
2005/11513), que han presentat reclamacions juntament amb un aval bancari.
Els escrits de reclamació presentats fan referència, suscitament, als següents
extrems:
-

-

-

-

El projecte d’obres aprovat definitivament per l’Ajuntament té un títol
diferent al que figura en l’edicte pel qual s’exposa al públic l’expedient
d’ordenació i imposició de contribucions especials pel finançament de les
obres, i així mateix, l’import del projecte ascendeix a la quantitat de
430.940,23 euros i en l’expedient es reparteix una quantitat total de
451.154,82 euros.
El projecte aprovat conté dues actuacions inversores , una d’elles referida a
la instal·lació d’una xarxa d’hidrants contra incendis i una altra referida al
subministrament d’aigua potable a les finques del sector, conseqüentment,
sol·liciten separar les despeses imputables a cada actuació i incloure en la
relació provisional de subjectes passius i quotes individualitzades a les
entitats o societats asseguradores que han operat al llarg de l’any 2004 en el
terme municipal de les Franqueses del Vallès.
L’ordenança general de Contribucions Especials vigent a l’Ajuntament
expressa la impossibilitat d’aplicar contribucions especials quan hi hagi el
servei preexistent a la zona d’aplicació de l’expedient de contribucions
especials.
Manifesten la seva voluntat de constituir-se en Associació Administrativa de
contribuents.

d) Senyors ANTONIO PONS CARRANCÀ i ROSARIO RODRÍGUEZ
CASTRO (RE 2005/11310); Ma ELENA BARÓ RIERA (RE 2005/11381);
MARTÍ PUIG TORROELLA i ARIADNA CARRERAS CANALS (RE
2005/11517); PASCUAL PONSETI I VALLS i MERCÈ VIAPLANA I
SANTAMARIA (RE 2005/11435); PEDRO SALVADOR TRIGUERO
ROLDAN (RE 2005/11512); MIQUEL ANGEL RAMÍREZ MARTÍNEZ
(RE 2005/12062); GRABRIEL MONTAGUD GALÁN i PILAR BLAS
FABREGAT (RE 2005/11672); CRISTINA BUJALDÓN RUIZ i PERE
PASCUA BOTE (RE 2005/11675); FRANCESC BOSCH I FERRÉ i
MARIA DEL PILAR BALACIART GALÍ (RE 2005/11060); JOAQUIM
SOLÉ I CUCH (RE 2005/11179); ÁLVARO RODRÍGUEZ DE CASTRO i
PETRA SANTA CRUZ ALARCIA (RE 2005/11353); MARIANO JOSÉ
PUIG MONTAGUD, BIBIANA PUIG MONTAGUD, MÓNICA SERRA
PUIG i JOSÉ LUIS SERRA PUIG (RE 2005/11344); JOAN ENRIC DE
SOLÀ I CAMPS i ANA MARIA GONZÁLEZ EGEA (RE 2005/11341);
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ALFREDO BARÓ ARTIGAS (RE 2005/11402); NÚRIA ARTIGAS
MARGENAT (RE 2005/11400); ALFREDO BARÓ ARTIGAS (RE
2005/11401); NÚRIA ARTIGAS MARGENAT (RE 2005/11399); NÚRIA
ARTIGAS ARGENAT (RE 2005/11398); JOSEP ARRUEBO BUSOM;
NÚRIA BALCELLS I ORONA (RE 2005/11387); ASUNCIÓN
IZQUIERDO DÍAZ (RE 2005/11385); MARIA GONZALEZ CARREIRA
(RE 2005/11432); ANTONINA RIERA CASAS (RE 2005/11433);
ENRIQUE DOMÉNECH PARDO (RE 2005/11424); LUIS TOMAS
CARRERAS (RE 2005/11413); JOSEP MARIA PI TORRENTE i ROSA M.
PALOMÉS SELLARÈS (RE 2005/11457); FELIX JORBA GRACIA i ANA
TOMAS CARRERAS (RE 2005/11470); LUIS TOMAS BENEDICTO (RE
2005/11459); CARLOS CÁRDENAS CUEVAS (RE 2005/11458);
ANTONI JIMÉNEZ SISTACHS (RE 2005/11515); JESÚS JURADO CRUZ
i AIDA CÁRDENAS CUEVAS (RE 2005/11605); RAMON ANTON
BROSSA i GLÒRIA LLOREDA PIÑA (RE 2005/11731); VICTORIANO
PÉREZ FERRER i MARIA PILAR RUIZ BAILE (RE 2005/11784);
VÍCTOR PÉREZ RUIZ i MARIA TERESA RIU GARCIA (RE
2005/11509); LLUÍS GARRIGA I FORTUNY i OLGA SOLSONA I
REQUENA (RE 2005/11514), que han presentat recurs de reposició
acompanyant un aval bancari, i senyors FRANCISCO GARRELL SALÓ i
MONTSERRAT CORBERA PALAU (RE 2005/11569); JORDI GENEVAT
RIBAS; JOSEP COMAS CASTELLSAGUÉ (RE 2005/11566);
FRANCESC GENEVAT RIBAS (RE 2005/11494); RAFAEL CANALS
PELAEZ i Ma. CARMEN BARRIOS BONELL (RE 2005/11510); ISABEL
VALERA MONTES i EMILIO GALISTEO RODRÍGUEZ (RE
2005/11370), que han presentat recurs de reposició sense aval o garantia
bancària.
Els recursos presentats es fonamenten bàsicament en els següents motius:
-

-

Donen per reproduïts els arguments esgrimits en els escrits de reclamació
presentats.
Reiteren que el projecte d’obres aprovat definitivament per l’Ajuntament té un
títol diferent al que figura en l’edicte pel qual s’exposa al públic l’expedient
d’ordenació i imposició de contribucions especials pel finançament de les obres,
i així mateix, l’import del projecte acendeix a la quantitat de 430.940,23 euros i
en l’expedient es reparteix una quantitat total de 451.154,82 euros.
Es reitera també que el projecte aprovat conté dues actuacions inversores , una
d’elles referida a la instal·lació d’una xarxa d’hidrants contra incendis i una altra
referida al subministrament d’aigua potable a les finques del sector,
conseqüentment, sol·liciten separar les despeses imputables a cada actuació i
incloure en la relació provisional de subjectes passius i quotes individualitzades
a les entitats o societats asseguradores que han operat al llarg de l’any 2004 en el
terme municipal de les Franqueses del Vallès.
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-

Es fixa la base de repartiment de l’expedient en 406.154,82 euros, sense que
figuri en l’expedient certificació emesa pel secretari general sobre si s’han rebut
o no subvencions de persones privades o públiques pel finançament de les obres.
Manifesten de nou la seva voluntat de constituir-se en Associació
Administrativa de Contribuents.

Legislació aplicable i consideracions jurídiques.
Primera.- Qüestió prèvia en relació a la possibilitat d’interposar recurs de reposició
contra l’acord del ple de l’Ajuntament de data 29 de setembre de 2005 i en relació als
avals o garanties bancàries presentades per alguns reclamants i/o recorrents.
L’Article 116.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú disposa:
1. Los actos administrativos que pongan fin a la vía administrativa podrán ser recurridos
potestativamente en reposición ante el mismo órgano que los hubiera dictado o ser impugnados
directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.

ATÈS que l’acord impugnat no posa fi a la via administrativa tenint en compte que
l’objecte d’aquest era aprovar provisionalment l’ordenació i imposició de contribucions
especials als propietaris de les finques que tindran accés de connexió a la xarxa d’aigua
potable contra incendis a la Urbanització Els Gorgs, aprovar el padró provisional de
quotes individualitzades de les contribucions especials imposades i exposar l’expedient
a informació pública en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i publicar-lo al BOP durant
30 dies hàbils, donant l’oportunitat als interessats per poder-se constituir en associació
administrativa de contribuents, així com examinar l’expedient i presentar les
reclamacions que creguessin oportunes, amb l’advertiment exprés que, en cas que no
se’n produïssin l’acord esdevindria definitiu.
VIST que l’article 34.4. del Real Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals disposa que una
vegada adoptat l’acord concret d’ordenació de contribucions especials, i determinades
les quotes a satisfer, seran notificades individualment a cada subjecte passiu, i els
interessats podran formular recurs de reposició davant l’ajuntament, que podrà versar
sobre la procedència de les contribucions especials, el percentatge de despeses que
hagin de satisfer les persones beneficiàries o les quotes assignades.
ATÈS que en el present cas, no s’ha adoptat encara l’acord concret d’ordenació de les
contribucions especials, ni estan determinades les quotes a satisfer, tant sols
l’Ajuntament ha exposat al públic i ha notificat individualment un acte administratiu
que conté un acord provisional d’ordenació, acte merament intern, regulat en l’article 17
del Real Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals d’aplicació a tots els tributs potestatius, i aquest
període d’exposició pública té per objecte que els interessats puguin examinar i
presentar les reclamacions que estimin oportunes i constituir l’associació administrativa
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de contribuents, com a instrument col·lectiu de col·laboració amb l’administració
municipal. És a dir, contra l’acord pel qual es resolguin les al·legacions i reclamacions
presentades i s’aprovi definitivament l’expedient d’ordenació i imposició de les
contribucions especials, un cop realitzada la notificació individual de les quotes ja
determinades a satisfer, serà el moment processal en el qual es podrà presentar el recurs
potestatiu de reposició, i igualment, atès que les quotes ja estaran determinades, es
podrà presentar garantia o aval bancari.
ATÈS que no obstant la improcedència de la presentació de recurs de reposició contra
l’acord del Ple de l’Ajuntament adoptat en sessió de data 29 de setembre de 2005, en
virtut del principi anti-formalista, el contingut d’aquests ha de ser objecte de valoració i
resolució.
ATÈS que pel que fa al títol del projecte i la quantitat total de l’actuació a repartir entre
els beneficiaris, certament, la Junta de Govern Local en data 14 de juliol de 2005, va
aprovar inicialment el projecte d’obra ordinària anomenat “Xarxa d’aigua potable contra
incendis a la urbanització Els Gorchs”, el qual fou aprovat definitivament per Decret
d’Alcaldia de data 22 de setembre de 2005 (n. 1560/2005) i que en sessió celebrada el
dia 29 de setembre de 2005, la Junta de Govern Local va adoptar l’acord d’aprovar la
modificació del títol del projecte esmentat, anomenant-lo “Xarxa d’aigua potable de la
Urbanització els Gorchs”, tenint en compte que es tractava d’una modificació de la
denominació del projecte, que en absolut afecta al seu contingut i considerant-se,
conseqüentment, com una modificació no substancial.
VIST que el títol del projecte d’obra no pot afectar a l’expedient de contribucions
especials quan no hi pot haver cap mena de dubte de que es tracta del mateix projecte, el
títol del qual s’ha modificat per adequar-lo més acuradament al seu contingut, però
sense cap incidència ni en l’objectiu ni en la finalitat, ni en el pressupost, ni en cap altre
element que pugui induir a confusió.
ATÈS que pel que fa al pressupost de l’actuació, efectivament no coincideix el
pressupost d’execució per contracte del projecte aprovat amb la quantitat total de
l’actuació a repartir entre els beneficiaris, tenint en compte que, el projecte d’obra
aprovat té un pressupost d’execució per contracte de 430.940,23 euros, mentre que el
cost total suportat per l’Ajuntament és superior, perquè a la despesa d’execució de
l’obra s’hi han d’afegir els honoraris tècnics de redacció i direcció de les obres, així com
la coordinació de seguretat i salut durant l’execució, i altres despeses que, com a
conseqüència de l’execució de l’obra l’ajuntament haurà de suportar.
VIST que el projecte aprovat per l’Ajuntament, en la seva memòria contempla un doble
objectiu en el desenvolupament del projecte. Per una banda, la instal·lació d’una xarxa
d’aigua per resoldre la insuficiència d’abastament d’aigua potable en el sector, i per
l’altra, la instal·lació d’uns hidrants, inexistents en l’actualitat, per tal de protegir la
urbanització del riscos d’incendis.
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VIST el que disposa l’article 30.2.c) del Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals.
ATÈS que en l’expedient tramitat, objecte de les reclamacions, no s’han inclòs com a
subjectes passius especialment beneficiats, les companyies d’assegurances que
desenvolupin la seva activitat en el ram en el terme municipal de les Franqueses del
Vallès, sinó que l’import total de l’actuació s’ha repartit entre els propietaris
especialment beneficiats.
ATÈS que, conseqüentment, s’escau desglossar l’actuació en dues fases, constituint la
primera fase la part de l’obra projectada destinada a la construcció i implantació del
servei d’aigua potable, i la segona, la instal·lació dels hidrants, repartint les despeses de
la primera fase entre els propietaris especialment beneficiats, i no així les despeses de la
segona fase.
VIST que el tècnic redactor del projecte d’obra aprovat per l’Ajuntament ha emès un
informe en data 13 de desembre de 2005, per determinar el cost de les obres per la
instal·lació dels hidrants, prenent com a base el pressupost del projecte aprovat,
contemplant els amidaments detallats referents a la instal·lació dels hidrants, respectant
les partides i els preus definits, obtenint un cost de l’obra de la segona fase de 19.973,70
euros, IVA inclòs.
ATÈS que Així doncs, les despeses desglossades imputables a la primera fase
(descomptades les despeses d’instal·lació dels hidrants) i finançades amb contribucions
especials serien:
Primera fase.
Costos de l’actuació provisional:
Anuncis
Projecte
Altres despeses

410.966,53
450,00
11.319,83
7.529,67

Total cost suportat ajuntament:

430.266,03 euros

TENINT EN COMPTE que la base de repartiment està constituïda per la participació
dels veïns en les despeses de l’obra que es fixa en un 90 per 100 del cost total previst a
assumir per la Corporació, de conformitat amb el que estableix l’article 31 del Text
Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, la base de repartiment es fixa en la
quantitat de 387.239,42.
ATÈS que sobre la impossibilitat d’aplicar contribucions especials en el present supòsit,
al·legada pels reclamants, la pròpia Ordenança Fiscal núm. 5, reguladora de les
Contribucions Especials, vigent a l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, disposa en
el seus articles 1 i 3 habiliten expressament a l’Ajuntament per tal que, potestativament,
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pugui acordar l’ordenació i imposició de contribucions especials per les obres de
renovació o substitució de xarxes de distribució de l’aigua.
ATÈS que en relació a la voluntat de constitució d’una associació administrativa de
contribuents, el propi Ajuntament, en l’acte administratiu aprovat en sessió plenària el
dia 29 de setembre de 2005 i notificat individualment a totes les persones interessades, i
en l’edicte publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona concedia
expressament un termini de 30 dies per tal que es constituís l’Associació Administrativa
de Contribuents, però no consta que cap reclamant hagi acreditat la constitució formal
d’aquesta entitat mitjançant acord adoptat amb el quòrum necessari establert en l’article
37 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
ATÈS que respecte l’al·legació presentada pel senyor LLUÍS GARCIA FORTUNY
(RE. 2005/12255) en data 7/12/05, s’ha pogut constatar per part dels tècnics municipals
que en el padró de quotes provisionals se li assigna la finca amb referència cadastral
1828723, quan la superfície d’aquesta ja està inclosa en la finca amb referència
cadastral 1828722, conseqüentment caldrà procedir a esmenar l’error.
ATÈS QUE respecte l’al·legació presentada pel senyor MANEL BARÓ MONTAÑA,
no es pot estimar perquè les dades que presenta no són correctes, tenint en compte que
en el padró provisional s’assigna a la parcel·la amb referència cadastral 1831417 una
superfície de 1.110 m2 i no de 5.185, doncs suposem que per error del reclamant,
aquesta és la superfície que s’imputa a la finca del costat propietat del senyor
GREGORIO FIORE GIUSSEPE NICCOLA.
VIST l’informe emès pel secretari i l’interventor.
AQUESTA ÀREA D’HISENDA proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels
següents
ACORDS:
Primer.- ESTIMAR íntegrament l’al·legació presentada pel senyor LLUÍS GARCIA
FORTUNY (RE. 2005/12255) en data 7/12/05.
Segon.- DESESTIMAR íntegrament l’al·legació presentada pel senyor MANEL BARÓ
MONTAÑA (RE. 2005/11207) en data 14/11/05.
Tercer.- ESTIMAR PARCIALMENT les reclamacions presentades, bé en forma d’escrit
d’al·legacions, bé en forma de recurs de reposició, pels senyors RAMON ANTON
BROSSA i GLÒRIA LLOREDA PIÑA (RE 2005/10504); LUIS TOMAS CARRERAS
(RE2005/11127); PEDRO SALVADOR TRIGUERO ROLDÁN (RE 2005/10625);
RAFAEL VICENS BALACIART (RE 2005/10680); MIQUEL ANGEL RAMÍREZ
MARTÍNEZ i MONTSERRAT MONTASELL I SABATES (RE 2005/10615); JOSÉ Ma.
PI TORRENTE i ROSA M. PALOMÉS SELLARÈS (RE 2005/10676); JOAN ENRIC DE
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SOLÀ I CAMPS i ANA MARIA GONZÁLEZ EGEA (RE 2005/10670); JESUS JURADO
CRUZ i AIDA CÁRDENAS CUEVAS (RE 2005/10771); GABRIEL MONTAGUD
GALÁN i PILAR BLAS FABREGAT (RE 2005/10752); MONTAJES CÁRDENAS, SL
(RE 2005/10770); JOSÉ GINESTA FERRER i MONTSERRAT MONTES MONTILLA
(RE 2005/10805); FRANCISCO GARRELL SALÓ i MONTSERRAT CORBERA PALAU
(RE 2005/10800); ANTÒNIA RIERA CASAS (RE 2005/10848); FRANCESC BOSCH I
FERRÉ i MARIA DEL PILAR BALACIART GALÍ (RE 2005/10795); MARIA
GONZÁLEZ CARREIRA (RE 2005/10858); MARTÍ PUIG TORROELLA i ARIADNA
CARRERAS CANALS (RE 2005/10869); ENRIC DOMÈNECH PARDO (RE
2005/10865); CRISTINA BUJALDÓN RUIZ i PERE PASCUA BOTE (RE 2005/10864);
JOAQUIM SOLÉ I CUCH (RE 2005/10798); PASCUAL PONSETI I VALLS i MERCÈ
VIAPLANA I SANTAMARIA (RE 2005/10773); JOSEP ARRUEBO BUSOM (RE
2005/10782); JORDI GENEVAT RIBAS (RE 2005/10911); FRANCESC GENEVAT
RIBAS i MARTA FANDOS I RAICH (RE 2005/10912); MARIA ELENA BARÓ RIERA
(RE 2005/10873); LUIS GARCIA EGEA (RE 2005/10937); ÁLVARO RODRÍGUEZ DE
CASTRO i PETRA SANTA CRUS ALARCIA (RE 2005/10886); ALFRED BARÓ I
ARTIGAS (RE 2005/10960); NÚRIA ARTIGAS MARGENAT (RE 2005/10959); ANA
ISABEL LLEONART MARGALL (RE 2005/10999); ASUNCIÓN IZQUIERDO DÍAZ
(RE 2005/11024); LLUÍS GARRIGA FORTUNY i OLGA SOLSONA REQUENA (RE
2005/10997); Ma. IMMACULADA POUS SERRA (RE 2005/11029); PERE LLEONART
GANDUXE (RE 2005/11000); MANEL BALCELLS I DÍAZ i Ma. TERESA VENTURA I
CLAVERA (RE 2005/11001); ANTONIO CAÑAS ALCÁNTARA i VILU LATORRE
MARTÍNEZ (RE 2005/11002); SEBASTIÀ VIÑALS SUBIRANA i ANNA BOIXADER
CAMPRUBÍ (RE 2005/11003); JOSEP LLEONART GANDUXÉ (RE 2005/11031);
RITA PATAU YBREN i JUAN FAJEDA PLA (RE 2005/11019); RAFEAEL CANALS
PELAEZ i Ma. CARMEN BARRÚS BONELL (RE 2005/11050; JOSEP COMAS
CASTELLSAGUÉ (RE 2005/11091); ISABEL VALERA MONTES i EMÍLIO GALISTEO
RODRÍGUEZ (RE 2005/11134); FELIX JORBA GRACIA i ANA TOMAS CARRERAS
(RE 2005/11129); LLUIS TOMAS BENEDICTO (RE 2005/11128); ANTONIO PONS
CARRANCÁ i ROSARIO RODRÍGUEZ CASTRO (RE 2005/11239); Ma. ANGELA
MARGALL ESTRADA (RE 2005/11197); MARIANO JOSÉ PUIG MONTAGUD,
MÓNICA SERRA PUIG, BIBIANA PUIG MONTAGUD i JOSÉ LUIS SERRA PUIG
(RE 2005/11291); NÚRIA BALCELLS ORONA (RE 2005/11384); ANTONI JIMÉNEZ
SISTACHS (RE 2005/11603); ELS GORCS S.A. (RE 2005/11581); JORDI HERRERA
MARTÍN i ROSA Ma. MARTÍNEZ SÁNCHEZ (RE2005/12896), VICTORIANO PÉREZ
FERRER i MARIA PILAR RUIZ BAILE (RE 2005/11511); VÍCTOR PÉREZ RUIZ i
MARIA TERESA RIU GARCÍA (RE 2005/11513), ANTONIO PONS CARRANCÀ i
ROSARIO RODRÍGUEZ CASTRO (RE 2005/11310); Ma ELENA BARÓ RIERA (RE
2005/11381); MARTÍ PUIG TORROELLA i ARIADNA CARRERAS CANALS (RE
2005/11517); PASCUAL PONSETI I VALLS i MERCÈ VIAPLANA I SANTAMARIA
(RE 2005/11435); PEDRO SALVADOR TRIGUERO ROLDAN (RE 2005/11512);
MIQUEL ANGEL RAMÍREZ MARTÍNEZ (RE 2005/12062); GRABRIEL MONTAGUD
GALÁN i PILAR BLAS FABREGAT (RE 2005/11672); CRISTINA BUJALDÓN RUIZ i
PERE PASCUA BOTE (RE 2005/11675); FRANCESC BOSCH I FERRÉ i MARIA DEL
PILAR BALACIART GALÍ (RE 2005/11060); JOAQUIM SOLÉ I CUCH (RE
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2005/11179); ÁLVARO RODRÍGUEZ DE CASTRO i PETRA SANTA CRUZ ALARCIA
(RE 2005/11353); MARIANO JOSÉ PUIG MONTAGUD, BIBIANA PUIG
MONTAGUD, MÓNICA SERRA PUIG i JOSÉ LUIS SERRA PUIG (RE 2005/11344);
JOAN ENRIC DE SOLÀ I CAMPS i ANA MARIA GONZÁLEZ EGEA (RE 2005/11341);
ALFREDO BARÓ ARTIGAS (RE 2005/11402); NÚRIA ARTIGAS MARGENAT (RE
2005/11400); ALFREDO BARÓ ARTIGAS (RE 2005/11401); NÚRIA ARTIGAS
MARGENAT (RE 2005/11399); NÚRIA ARTIGAS ARGENAT (RE 2005/11398); JOSEP
ARRUEBO BUSOM; NÚRIA BALCELLS I ORONA (RE 2005/11387); ASUNCIÓN
IZQUIERDO DÍAZ (RE 2005/11385); MARIA GONZALEZ CARREIRA (RE
2005/11432); ANTONINA RIERA CASAS (RE 2005/11433); ENRIQUE DOMÉNECH
PARDO (RE 2005/11424); LUIS TOMAS CARRERAS (RE 2005/11413); JOSEP
MARIA PI TORRENTE i ROSA M. PALOMÉS SELLARÈS (RE 2005/11457); FELIX
JORBA GRACIA i ANA TOMAS CARRERAS (RE 2005/11470); LUIS TOMAS
BENEDICTO (RE 2005/11459); CARLOS CÁRDENAS CUEVAS (RE 2005/11458);
ANTONI JIMÉNEZ SISTACHS (RE 2005/11515); JESÚS JURADO CRUZ i AIDA
CÁRDENAS CUEVAS (RE 2005/11605); RAMON ANTON BROSSA i GLÒRIA
LLOREDA PIÑA (RE 2005/11731); VICTORIANO PÉREZ FERRER i MARIA PILAR
RUIZ BAILE (RE 2005/11784); VÍCTOR PÉREZ RUIZ i MARIA TERESA RIU GARCIA
(RE 2005/11509); LLUÍS GARRIGA I FORTUNY i OLGA SOLSONA I REQUENA (RE
2005/11514), FRANCISCO GARRELL SALÓ i MONTSERRAT CORBERA PALAU (RE
2005/11569); JORDI GENEVAT RIBAS; JOSEP COMAS CASTELLSAGUÉ (RE
2005/11566); FRANCESC GENEVAT RIBAS (RE 2005/11494); RAFAEL CANALS
PELAEZ i Ma. CARMEN BARRIOS BONELL (RE 2005/11510); ISABEL VALERA
MONTES i EMILIO GALISTEO RODRÍGUEZ (RE 2005/11370), únicament en el sentit
que s’haurà de desglossar el projecte d’obra en dues fases (Fase 1: construcció i
instal·lació xarxa d’aigua potables, i fase “: instal·lació dels hidrants contra incendis) i
repartir entre els propietaris especialment beneficiats les despeses imputables a la
primera fase, de conformitat amb el següent detall:
Primera fase.
Costos de l’actuació provisional:
Execució de l’obra
Anuncis
Projecte
Altres despeses

410.966,53
450,00
11.319,83
7.529,67

Total cost suportat ajuntament:

430.266,03 euros

Quart.- APROVAR DEFINITIVAMENT l’ordenació i imposició de contribucions
especials als propietaris de les finques que tindran accés de connexió a la xarxa
d’aigua potable contra incendis a la Urbanització Els Gorgs, de conformitat amb les
bases següents,
1. Cost previst de l’actuació.
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Els costos de l’actuació estaran constituïts per la totalitat de despeses a
contreure per l’Administració actuant en ordre a l’efectiva execució de les
obres:
a) Els costos de redacció dels estudis tècnics.
b) Els costos d’execució de les obres.
c) Els anuncis oficials.
d) Altres despeses.
XARXA DISTRIBUCIÓ AIGUA POTABLE ELS GORGS
Costos de l'actuació provisionals
Execució de la obra
Anuncis
Projecte
Altres despeses

410.966,53
450,00
11.319,83
7.529,67

TOTAL COST SOPORTAT AJUNTAMENT

430.266,03

2. Base de repartiment.
La base de repartiment estarà constituïda per la participació dels veïns en el
cost de l’obra que es fixa en el 90 per cent del cost total previst a assumir per la
Corporació, això és 387.239,42 euros, de conformitat amb allò que estableix
l’article 31 del esmentat Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals.
3. Criteri de repartiment.
De conformitat amb allò que disposa l’article 32 del precitat Text Refós de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals, les contribucions especials adoptaran
com a mòdul de repartiment el sostre edificable, o l’edificat, si aquest és
superior, de les edificacions de les finques beneficiades per les obres.
4. Terminis de pagament.
Les quotes líquides resultants, obtingudes pels criteris descrits més amunt
descrits en la base tercera, es fraccionarà en dos pagaments, amb els següents
meritaments:
1er.- En el moment de l’adjudicació de les obres.
2on.- Un cop acabades les obres.
Cinquè.- APROVAR el padró provisional de quotes individualitzades de les
contribucions especials imposades per al finançament de les obres de la xarxa d’aigua
potable contra incendis a la Urbanització Els Gorgs, que figura en l’annex que forma
part del present acord.
Sisè.- NOTIFICAR el present acord, juntament amb les quotes individualitzades als
propietaris afectats, concedint el termini d’un mes per tal que puguin presentar recurs

Ple 26 01 06 – pàg. 20

de reposició davant l’Ajuntament, que podrà versar sobre la procedència de les
contribucions especials, el percentatge del cost a satisfer, les persones especialment
beneficiades o les quotes assignades, de conformitat amb el que disposa l’article 34.4.
del Text Refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals.
Setè.- COMUNICAR als propietaris interessats que per tal de constituir l’Associació
Administrativa de Contribuents hauran d’acreditar davant l’Ajuntament l’adopció de
l’acord i amb el quòrum al que es refereix l’article 37 del Text Refós esmentat.
La PRESIDÈNCIA obre el torn d’intervencions.
Pren la paraula la regidora del grup municipal ERC, senyora TERESA BUIGUES i
manifesta: nosaltres volem manifestar, de nou, el rebuig, com ja vam manifestar al Ple
del 29 de setembre, en quant a l’aportació de l’Ajuntament en aquestes despeses.
Continuem pensant i estem d’acord en què als veïns del Pla de Llerona se’ls apliqués el
vint-i-cinc, i no estem d’acord en què hi hagi aquesta diferència amb el deu als veïns de
la Urbanització Els Gorgs. Per altra part, al Pla de Llerona es va demanar i es va obtenir
una subvenció de quaranta mil euros, mentre que mirant les actes de la Junta de Govern
jo no he pogut trobar cap demanda de subvenció per a les obres de l’arribada de l’aigua
als Gorgs. També ens sobta una mica el baix cost del segon projecte fet al desembre, en
quant a l’alt cost del primer i el baix cost del segon que és el que, en principi, assumirà
l’Ajuntament. No podem compartir el criteri de l’equip de govern de que sigui el
municipi qui hagi de pagar els costos dels hidrants, ja que són les companyies
d’assegurances que tenen assegurat el municipi i entenem que no són les arques de
l’Ajuntament, no són els veïns del poble els que han de córrer amb els costos del que
s’està fent a tot el municipi i, per descomptat, a Els Gorgs. Per tant, veiem que hi ha una
actitud que no és compensatòria entre uns veïns i altres i en aquest punt votarem en
contra.
Tot seguit, pren la paraula el regidor del grup municipal GIPF, senyor JOSÉ JOAQUIN
GRAU i exposa: en este punto, nosotros hemos optado por la abstención y la
explicación que quiero dar a nuestra postura es que aunque hoy es un Pleno corto en
cuanto a puntos del orden del día, concretamente éste era un expediente bastante
extenso, ya que había muchísimas alegaciones, existían muchísimas o varias referencias
a articulados legales, nos hubiera gustado disponer de más tiempo, vamos, en dos días
para preparar el Pleno no hemos tenido el tiempo suficiente para poder consultar o
profundizar mucho más en un expediente que almenos para nosotros es tan complicado
en este sentido. Ante la imposibilidad en este momento de poder dar una opinión que la
podamos explicar o una explicación un poco más coherente sobre el expediente en si,
pues optamos, en este momento, por la abstención.
Tot seguit, pren la paraula el regidor del grup municipal PSC-PM, senyor MANUEL
MARTÍNEZ i manifesta: nosotros también nos vamos a abstener en este punto, aunque
nos unimos a todas las alegaciones que ha hecho nuestra compañera porque pensamos
que llevar el agua a Els Gorgs, como a cualquier otra parte del pueblo, es un servicio
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vital y necesario. Lo único que nos gustaría saber es el agravio comparativo o cómo
hacen ustedes las contribuciones especiales, por qué en un sitio el veinticinco, en otro
sitio el diez, en otro sitio el quince. Solamente es una petición para si nos pueden
explicar qué criterios siguen en este tema.
El Senyor ALCALDE manifesta: li volia deixar a la regidora, però permetin que ho
expliqui jo, donat que és un tema més urbanístic, deixi’m que li expliqui i, després, en
tot cas, li deixo la paraula a la regidora que me l’havia demanat. Crec que, primer, s’han
d’entendre diferents qüestions que són més interessants que no dir l’aportació o no de
les contribucions especials. El tema de la distribució del servei de l’aigua, la xarxa de
distribució de l’aigua als carrers, en la majoria dels casos, el cent per cent de l’obra la
paguen els propietaris de la zona a urbanitzar. Que ho sàpiguen perquè no es poden dir
coses que no són. En tots els sectors urbans que s’han fet a les Franqueses o a altres
llocs, el cent per cent de les obres d’urbanització, inclòs l’aigua potable, ho paguen els
propietaris del sector. En el cas que ens depara que és Els Gorgs, no sé si vostès ho
saben, jo els hi explico: hi havia una xarxa de propietat privada que gestiona l’antiga
Junta de propietaris, anomenada actualment Associació de Veïns, en el qual tenen una
xarxa que no s’aguanta i que en alguns casos té una polsada de secció i que realment els
pous estan plens de nitrats i pràcticament tenen molt poca aigua. Això no és públic, és
de propietat privada de la Junta de propietaris que, alhora, van ser els promotors de la
Urbanització i que no compleix la normativa per poder subministrar aigua potable en
condicions. En el moment en què l’Ajuntament desenvolupa Santa Digna i que, per tant,
porta la xarxa d’aigua en condicions al poble de Llerona, està en disposició d’entrar a la
urbanització i oferir aigua potable, per dir-ho d’una manera, a aquesta urbanització. Era
l’única zona urbana del municipi que no tenia aigua potable, de subministrament
municipal, és a dir, que el subministrament era privat. En aquests moments, a l’hora de
fer les anàlisi de les canonades i les possibilitats, els serveis tècnics esmenten que no és
possible connectar la xarxa municipal a la xarxa privada i donar subministrament a la
xarxa privada d’Els Gorgs. Per què? Doncs perquè no té ni la secció ni les condicions
per poder aguantar aquesta distribució. Tenint en compte que això no és possible, només
quedava l’alternativa de fer una xarxa municipal d’aigua amb les condicions que permet
la qualitat de poder subministrar la pressió que dóna la xarxa de distribució. Aquest és
el projecte que es va fer i el que es va portar a aprovació i, després, es van distribuir les
contribucions especials. Quina distribució es va fer? Es va posar el noranta per cent
perquè, realment, en aquest cas no hi havia servei i hauria d’haver estat assumit el cent
per cent, en zona urbana consolidada. Després, respecte el tema del tràmit, com a tota
instal·lació de xarxa pública, vostès saben que es posen hidrants perquè és obligat per la
normativa. Bàsicament, en aquella zona no hi havia cap hidrant perquè la xarxa no els
podia tenir, no hi ha pressió ni secció per poder posar-hi hidrants. En aquests moments,
com qualsevol xarxa en un carrer nou, es posa xarxa i hidrants. Allà també s’ha
contemplat i degut a la lectura jurídico-tècnica que han assumit els propietaris que han
fet al·legacions, han dit que com a propietaris no han d’assumir el cost dels hidrants.
Molt bé. L’ajuntament, donat que aquesta al·legació podia tenir uns certs apartats
susceptibles de ser acceptats jurídicament, ha acceptat haver de deduir el cost d’aquests
hidrants i, per tant, els ha descomptat de la distribució de les contribucions especials.
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Però sàpiguen que a qualsevol desenvolupament urbanístic, els propietaris de les
finques beneficiades de la urbanització paguen el cent per cent dels hidrants i la xarxa.
Aquesta és una obligació urbanística que tenen els propietaris per convertir una zona no
urbanitzada a urbana. Això és el que passava a Els Gorgs i, per això, es va incloure
d’aquesta manera. Al final, s’ha estimat deduir això perquè tiri endavant la xarxa ja que
tenir aigua en condicions és bàsic. Això és el que es porta a aprovació. No és veritat
que hi hagi un tracte diferenciat a les zones urbanes; tot el contrari, aquí és menys
important que a les zones urbanes que es desenvolupen perquè paguen el cent per cent
de tot mentre que aquí es paga menys. Amb les condicions per poder resoldre un servei
públic que no existia, ara que Llerona té aigua potable amb unes condicions de pressió i
d’estructura suficient. Aquesta és la proposta. Aclarit el tema de la distribució, si la
regidora vol aclarir alguna cosa.
Tot seguit, pren la paraula la regidora de l’ÀREA D’HISENDA, senyora NÚRIA
CLAVERIA i exposa: no puc aportar res més de nou. Simplement afegir-me al que ja
ha comentat, que és més o menys, el que jo també els volia explicar. Dir que, com ha
comentat el secretari, això s’està fent o es farà en dues fases i ara estem parlant només
de la part del que pertoca als veïns.
A continuació, la regidora senyora BUIGUES diu: nosaltres estem totalment d’acord en
què arribi l’aigua a qualsevol lloc, perquè és un bé necessari. També estem d’acord en
què és una millora i, per tant, s’han de fer aquestes aportacions especials. Amb tot això
hi estem d’acord. Però també hem d’estar d’acord en què tot el tema d’Els Gorgs ha
estat un pèl enrevessat. És a dir, al juliol es fa un projecte per aigua per a incendis. Al
setembre, el mateix dia del Ple, es canvia el nom. Després, al desembre es fa un altre
projecte a partir de les al·legacions pels hidrants. No es veuen bonificacions treballades
per a aquests veïns, demandes de subvencions que en aquest ajuntament hi ha una certa
tradició de demanar subvenció, i això és bo, però en el cas d’Els Gorgs crec que no s’ha
fet. Entenem que s’ha produït tota una situació difícil, que no beneficia realment la
butxaca dels veïns d’Els Gorgs. Això és el que volem manifestar, voldríem saber si
realment s’ha fet alguna gestió per tenir subvenció, que jo no he trobat... En fi, tot això.
Pensem que aquests veïns podrien haver estat un pèl millor tractats.
A continuació, pren la paraula el regidor del grup municipal EV, senyor FERRAN
GONTÁN i exposa: el tema és el següent: els veïns reclamen que es faci per separat les
dues xarxes, la d’hidrants contra incendis i la de l’aigua per a les cases. L’aigua per a les
cases, res a dir. La d’hidrants, es fa un pressupost que puja gairebé a vint mil euros.
Molt bé. Segons la Llei, aquests diners es poden demanar a les companyies
asseguradores. Això no es fa i a mi no em val com a excusa que només són vint mil
euros més una mica més perquè hi ha el projecte, una part més... En fi, la reduïda
quantitat de diners no és excusa. I per què crec que no és excusa? Perquè potser hi ha un
mal plantejament d’inici, en el sentit de que sabem el que costa fer la xarxa, de fet, els
hidrants contra incendis s’alimentaran de la xarxa pública. Per tant, per què no fem
primer la xarxa pública contra incendis i carregar el cost sobre les companyies
asseguradores que, aleshores, el cost seria molt elevat i assumir, després, la connexió de
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cada veí a la xarxa normal. I, aleshores, tindríem el cost millor pagat. D’altra banda, no
entenem perquè si es van fent xarxes d’hidrants a tot el municipi, no s’ha anat demanant
a les companyies asseguradores que assumeixin aquest cost. Creiem que, potser, la
primera vegada ens costaria molts diners portar a les companyies asseguradores a que
ens ho paguessin, però una vegada ens donessin la raó, els casos posteriors ja haurien de
pagar per defecte. I, per tant, les xarxes d’hidrants no ens costarien diners i no ho
hauríem d’assumir tots els ciutadans de les Franqueses.
La regidora senyora CLAVERIA replica: en aquest tema, li comentaria que, com he dit
abans, ara estem parlant de la primera fase, que és la que pertoca als veïns, i amb això
suposem que no hi ha res a dir. En aquesta segona fase, com vostè molt bé ha dit, la que
pertoca al tema d’hidrants, el cost puja aproximadament a uns vint mil euros. Suposant
que es decidís repercutir aquest cost sobre les companyies asseguradores, s’hauria de fer
inicialment sobre les companyies asseguradores i també sobre els veïns. Per tant,
estaríem parlant del cinquanta per cent d’aquest cost i ens situaríem en deu mil euros.
Ara li faig simplement una reflexió per veure fins a on podem arribar. Aleshores, estem
parlant de deu mil euros. El fet de repercutir aquests deu mil euros sobre les companyies
asseguradores, què implica? Primer de tot, implica una labor de recerca per indagar
quines són les companyies asseguradores que operen al municipi, indagar quin és el
volum de facturació en el municipi d’aquestes asseguradores, esperar que ens diguin la
veritat i sinó intentar comprovar-ho. Pel que nosaltres sabem i per l’experiència que en
tenim d’altres municipis en els que no és la primera vegada que passa, ho hem consultat,
això automàticament deriva en un seguit de contenciosos. Anem esperant, tornem-hi,
documents amunt, documents avall, mentrestant podria quedar aturada aquesta actuació.
A més, es considera que per una qüestió de despesa jurídica, si vostè suma el que això
podria representar jurídicament respecte el cost que realment pot representar que és
ínfim, no correspon. Perdona, un cop, no, cada vegada que es fa una actuació d’aquesta
mena.
A continuació, pren la paraula el regidor de l’ÀREA DE DINAMITZACIÓ
ECONÒMICA, senyor FERRAN JIMÉNEZ i exposa: jo voldria fer un aclariment
perquè s’ha fet un comentari de que no hem tingut, no sé si ho he entès bé, un tracte
correcte. Si més no, jo he entès això. Jo he estat delegat per l’equip de govern per dur
les converses amb l’Associació de Veïns d’Els Gorgs i m’he reunit amb ells vàries
ocasions. Cada vegada que ens hem trobat, hem negociat i desglossat les diverses
opcions. Vam assumir un acord de que tot això que ells demanen a les instàncies que
han presentat a l’Ajuntament era un procediment que ells ja tenien acordat i que no se’ls
hi podia dir que no el fessin perquè estaven en el seu dret, però ja hi havia un acord de
que nosaltres acceptaríem les seves al·legacions. Nosaltres enteníem que per la nostra
part, com a equip de govern, no sabíem totes les al·legacions que podien sortir perquè hi
ha terceres persones que no són d’Els Gorgs i que també podrien fer al·legacions, i vam
entendre que havíem d’esperar a tot el procediment per donar resposta a una cosa que ja
estava parlada amb ells i que ja veien que el camí era el correcte. Per què? Doncs perquè
se’ls va comentar que hi hauria la separació de costos, no la separació de l’execució del
projecte, o sigui, no es feia una instal·lació de la xarxa i dels hidrants per diferent via.

Ple 26 01 06 – pàg. 24

No sé si és que ho heu manifestat erròniament però jo també he trobat aquesta
interpretació. L’obra és la mateixa, és una única obra, aleshores, ells demanaven aquesta
situació. Ells també saben, i en són conscients, que aquest repartiment de cost del
cinquanta per cent entre ells i l’altre cinquanta per cent entre les asseguradores era una
qüestió de difícil compliment i que, probablement, s’hauria d’ampliar el cost perquè per
fer això, aquest cost també s’hauria d’ampliar en el mateix projecte i, per tant, el que
estalviaríem per un cantó, es carregaria per l’altre. Per tant, era una situació que ja
acceptàvem. Ha estat un tema tractat per l’equip de govern, jo com a delegat, però
també comentat per tots, i hem anat assolint acords. Crec que hem actuat en
consideració i normalitat amb els veïns d’Els Gorgs.
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, tres vots en contra dels regidors dels grups municipals ERC i PP i
quatre abstencions dels regidors dels grups municipals PSC-PM, GIPF i EV, i per tant,
amb el quòrum legal.
5.- PRECS, PREGUNTES I PROPOSICIONS.- El Senyor ALCALDE dóna compte
que hi ha propostes d’acord presentades pels grups municipals, que el secretari de la
Corporació en donarà lectura.
El senyor SECRETARI llegeix la part dispositiva de la següent proposta de resolució
presentada en data 23 de gener, RE núm. 2006/779:
“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.
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:
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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 del Vallès
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 ERC, senyor JOSEP MARTÍNEZ i
manifesta: com veieu, és una reiteració de la proposta que vam presentar conjuntament
Els Verds i Esquerra Republicana a l’anterior Ple on instàvem a l’equip de govern que
es realitzés un estudi per valorar la possibilitat de soterrar el camí de Can Ramon Coix.
A l’anterior Ple se’ns va dir que tindríem la possibilitat de veure l’informe on es
desestimava aquesta opció que ja s’havia valorat. La veritat és que vam tenir una
entrevista amb el regidor, l’informe era quatre línies sobre un mapa i, sota el nostre
criteri, això no és cap informe. Per tant, ens agradaria que es realitzés un informe
tècnic on es valorés la possibilitat del soterrament i s’estimés o es desestimés en funció
dels criteris tècnics.
Tot seguit, pren la paraula el regidor del grup municipal EV, senyor FERRAN
GONTÁN i exposa: afegir al que ha dit el meu company que jo encara tenia
l’esperança de que avui aparegués algun informe. Esperarem a la intervenció del
senyor regidor a veure si aquest informe apareix o no apareix.
Acte seguit, pren la paraula el regidor de l’ÀREA D’URBANISME, senyor JOSÉ
RAMÍREZ i manifesta: us vull recordar una pregunta adreçada al senyor Gontán on jo
li demanava si sabia exactament quina era la pendent màxima permesa en aquests
casos i ell em deia que sí, un set per cent. Aquesta pregunta no la vaig fer
capritxosament. Quan nosaltres vam demanar aquest projecte a RENFE, el primer que
varem fer sobre el terreny va ser mirar l’orografia i mirar in situ la possibilitat d’un
soterrament. Quan vaig tornar al despatx, vaig fer quatre números amb l’arquitecte. No
calia grans estudis tècnics ni informes, simplement calia saber quin era el desnivell
que proposaria que seria el soterrament i va sortir gairebé un dinou per cent. Amb
aquest resultat, automàticament aquesta opció va quedar descartada. Vam proposar a
RENFE tres possibilitats, ells les van tornar millorant-les i nosaltres vam escollir la
segona que és la més idònia i la menys destructiva per a l’entorn. Simplement va ser
això. Us agradi o no. Va ser així, va quedar totalment descartat davant la possibilitat
d’un dinou per cent, aproximadament, de desnivell. Si hagués estat acceptable,
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s’hagués fet un estudi, un informe, el que es fa normalment. El soterrament no és
viable, és impossible, i així va quedar.
El regidor senyor GONTÁN replica: només voldria recordar el que va passar aquí al
Ple del novembre. Jo vaig preguntar, textualment, ja existeix aquest informe fet per
l’ajuntament que vostè va afirmar reiterativament? I em va contestar amb el cap que sí
i li vaig respondre que li agrairia que ens el facilités. Va tornar a afirmar que sí amb el
cap. Veig que aquest informe segueix sense aparèixer. Per tant, el que vostè va afirmar
no és veritat i jo ara li podria dir el que m’han dit a mi, que és un mentider però jo no
li diré. Jo li diré que ha faltat a la veritat en quant no existeix cap informe. Vostès han
fet quatre ratlles i han pres una decisió una mica agosarada per decidir que per salvar
el pas a nivell del camí de Can Ramon Coix sigui per dalt, fent un impacte ambiental i
visual bastant elevat. No els demanem que el soterrin, la proposta no ho diu en cap
moment. Els demanem que siguin rigorosos i analitzin amb un estudi si és possible el
soterrament, simplement. Com ja vaig dir en el seu moment no crec que el cost endeuti
molt més a l’ajuntament.
El Senyor ALCALDE manifesta: els contestaré perquè crec que cal que els hi contesti
jo. Nosaltres els hi podem explicar pel dret i per l’inrevés, nosaltres tenim paciència
com per seguir-ho explicant però si vostès ho volen entendre o no, nosaltres no podem
fer-hi res. Aquest tema, malauradament, ha conclòs bé el seu procediment, els hi
agradi o no el resultat final. Però mai ningú podrà dir que no s’ha fet el que s’havia de
fer. Un dia, el Ministeri de Foment s’apropa a l’ajuntament i diu “volem suprimir el
pas a nivell de la foradada”. I a partir d’aquí, comença un debat entre el ministeri i
l’ajuntament, el qual requereix de tot un seguit d’estudis. Tinguin en compte una cosa:
quan es diu que hi ha un informe que diu això o diu això altre, potser mai el trobaran.
Per què? Trobaran l’informe que hi ha, no el que vostè vulgui que fos. Això és molt
important. Què vol dir? Els informes hi són i diuen el que diuen. No diuen el que vostè
vol que diguin. Això no. A la primera anàlisi que és la d’alternatives, hi ha un informe
que diu que vistes les alternatives i estudiades les opcions, l’ajuntament opta per
aquesta alternativa amb aquestes condicions. Hi ha un informe positiu, no hi ha
l’informe que diu el que vostè vol que posi perquè això potser no és possible. Per tant,
existeix un informe i l’ajuntament informa favorablement una opció amb unes
condicions. A partir d’aquí, tots els estudis previs que es van fer van ser estudiant
l’orografia i estudiant les opcions possibles que podia tenir millor solució o menys
impacte d’aquella zona i es va escollir una opció, descartant les altres que van ser
quatre o cinc opcions més. Una d’elles era aquesta, que vostès proposen com a
inviable. Escolti, hi ha l’informe que hi ha i diu, vistes i estudiades les alternatives,
l’ajuntament opta per aquesta alternativa. Sí que hi ha l’informe, no em digui que no hi
ha un informe, l’únic que no hi ha és l’informe que vostès voldrien que hi hagués.
Aquest no hi és. Hi ha l’informe que els serveis tècnics van fer de l’alternativa més
viable i que, per tant, intrínsecament descartava a qualsevol altre. L’altra qüestió és
que es va fer el projecte executiu i es va donar l’informe favorable al projecte executiu
de suprimir el pas de nivell de la foradada. En aquests moments, l’ajuntament ha
conclòs tot un procés de mesos de treball d’estudiar la seva resolució i aprovar un
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projecte. No estem en fase d’estudi, sinó que ja estem en fase d’aprovació d’un
projecte. Per tant, tot això ha trigat molts mesos i l’Ajuntament, conjuntament amb
Foment, ha fet aquest estudi i ha descartat les altres alternatives, una d’elles era
aquesta. És una discriminació positiva, no la negativa que vostès demanen. Aquest ha
estat el procediment i mai diguin que no hi ha informes, si que hi són.
Intervé el regidor senyor GONTÁN preguntant: on? Jo no els he vist, ningú me’ls ha
ensenyat. És la tercera vegada que els demano.
El Senyor ALCALDE diu: miri, que vostè tingui l’opinió que tingui em sembla molt
bé. Si vostè em deixa parlar i m’escolta el que li estic dient, m’entendrà però si vostè
repeteix la mateixa frase com un lloro, no m’entendrà. L’Alcalde li està dient que hi ha
uns informes amb aquestes característiques, no hi ha els informes que vostè diu que hi
hauria d’haver. Hi ha dos informes en dos períodes diferents: un, que estudia i
assenyala l’informe favorable de l’opció que tria l’ajuntament en virtut de que les
altres són menys viables o inviables, tot això és un procés de temps, de treball. I un
altre que aprova el projecte executiu que presenta el Ministeri de Foment. Aquests són
els dos informes que aprova l’ajuntament i que estan a les actes de la Junta de Govern.
Això és el que existeix i el que pot mirar. La resta, que vostè diu que hi hauria d’haver
i no n’hi ha, no existeix perquè no s’ha elaborat de la manera que vostè demana. No
digui unes coses que no són. Li dic què s’ha fet i què trobarà a l’Ajuntament. La resta,
no existeix perquè durant el procés s’ha descartat. No passa res més. Una altra cosa és
que a vostè no li agradi o en tingui una altra opinió. Això no vol dir que no s’hagi fet o
que no s’hagi fet bé. Aquesta és la decisió que ha pres el govern municipal: s’ha
analitzat tot el procediment i s’ha triat la millor opció viable. Les altres opcions eren
menys viables o inviables, aquesta que vostè diu, sàpiga que era inviable. Perdoni’m,
li hem explicat tècnicament, li hem explicat políticament, jo ja no li puc explicar més
clar. Li puc explicar més alt, puc cridar més, però no li puc explicar més bé. No em
puc cansar més en explicar-li. Tota l’explicació és aquesta i aquests dos informes
existeixen perquè són acords de la Junta de Govern Local.
Finalitzades les intervencions, la PRESIDÈNCIA dóna pas a la votació.
Sotmesa a votació la proposta de resolució, és desestimada per set vots a favor dels
regidors dels grups municipals PSC-PM, ERC, GIPF, EV i PP, nou vots en contra dels
regidors del grup municipal CiU, i per tant, amb el quòrum legal.
A continuació, el senyor SECRETARI llegeix la part dispositiva de la següent
proposta de resolució presentada en data 23 de gener, RE núm. 2006/778:
“En Manuel Martínez Ballesteros, regidor portaveu del grup municipal del PSC, Josep
Martínez Clavell, regidor portaveu del grup municipal d’ERC, en Ferran Gontán
Ferrer, regidor portaveu del grup municipal d’Els Verds, en José Joaquin Grau Rueda,
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regidor portaveu del grup municipal del GIPF, en Josep Badia Torrents, regidor
portaveu del grup municipal del PP.
EXPOSEN:
Atès que, el passat dimarts dia 17 de gener de 2006 la policia municipal va detenir a
tres delinqüents de l’est i els va mantenir retinguts a les dependències de la policia
municipal, i per seguretat es va haver de tancar les portes de l’ajuntament.
Atès que, aquest fet representa una situació denigrant pels detinguts.
Atès que, aquest fet representa una situació de greu perill per als usuaris de
l’ajuntament i per als propis treballadors.
Per això,
SOL·LICITEN:
PRIMER: Instar al govern municipal d’aquest ajuntament que realitzi urgentment un
estudi per canviar les dependències del servei de Policia Municipal.
SEGON: Instar al govern municipal d’aquest ajuntament que doti urgentment el servei
de Policia Municipal del personal i material suficients per a dur a terme la tasca que
tenen encomanada al nostre municipi amb tots els recursos necessaris.
TERCER: Instar al govern municipal d’aquest ajuntament a sol·licitar ajuts a les
administracions superiors per tal de dotar al municipi de les Franqueses del Vallès
d’una Policia Local amb dependències, material i personal suficients per a un millor
servei al ciutadà.”
La PRESIDÈNCIA obre el torn d’intervencions.
Pren la paraula la regidora del grup municipal ERC, senyora TERESA BUIGUES i
exposa: el motiu de la proposta és la preocupació de la situació en què la Policia Local
desenvolupa la seva tasca, bàsicament, de falta d’espai i de recursos humans. En aquest
moment, es compta amb onze agents i sis agents en pràctiques. És la notícia que tinc.
Un d’aquests sis està a l’Escola de Policia. Fa molts anys que aquesta quantitat d’agents
es va mantenint, un més, un menys. Cal recordar que en aquests últims cinc anys,
segons El 9 Nou, al poble s’ha construït més de mil vuit-cents habitatges nous. Això vol
dir molta gent i vol dir que es necessiten més policies i dotar-los d’altres recursos per
fer bé la seva tasca. Per altra part, la situació en què es pot trobar un detingut, qualsevol
detingut està al mig del pas i, per tant, no hi ha privacitat. Com el dia 17 de gener, es pot
produir una situació molt anòmala que, fins i tot, pot posar en perill a algun agent. Per
tant, demanem que hi hagi una actuació urgent en aquest sentit. Si és necessari, estem
disposats a donar un cop de mà en el que calgui per arribar a tenir unes dependències en
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condicions. A més, intentar solucionar el problema que tenen les dues agents de falta
d’espai al vestuari, recordem que són seixanta-quatre o seixanta-cinc centímetres
d’amplada per un metre de llarg.
Tot seguit, pren la paraula el regidor del grup municipal PSC-PM, senyor MANUEL
MARTÍNEZ i manifesta: con esto, nosotros queremos decir, ni más ni menos, lo que en
su día dijo el jefe de la Policía que dimitió por todas estas causas. Lo dijo en una
entrevista que concedió a la revista El 9 Nou y decía lo que decía. Ah, Línia Vallès, es
igual. Señor Méndez no diga que no, me he equivocado de revista, pero en Línia Vallès
decía que le faltaban medios, le faltaba local, le faltaba de todo, sobre todo le faltaban
medios, más policías. Tal como decía mi compañera, este pueblo ha crecido
inmensamente y desproporcionadamente para los servicios que tiene y, sobretodo, para
la policía que tiene. Entonces, no lo reconozco yo, lo ha reconocido un profesional
como era el jefe de la Policía que ha dimitido, le faltaba medios y le faltaba de todo. Lo
único que queremos es que este Ayuntamiento se ponga manos a la obra y dote de
medios mecánicos y humanos a la policía de este municipio.
A continuació, pren la paraula el regidor del grup municipal GIPF, senyor JOSÉ
JOAQUIN GRAU i exposa: el problema de la policia en el municipi el resumiria en tres
punts bàsics, tot i que després es pot matisar molt més. Això va tant per al regidor com
per a l’Alcalde. El primer punt és que no hi ha dependències adequades; el segon punt
és que no hi ha suficient personal, suficients policies i el tercer punt bàsic és que no
estan dotats dels mitjans adients per fer la seva tasca. Aquesta és la meva opinió.
M’agradaria demanar-vos que es posin la mà al cor i em diguin si les dependències
policials són les adequades per a vostès; si el nombre de policies que hi ha al municipi
que, en aquest moment, quants són, senyor regidor? Dinou. I l’estudi que s’ha fet,
quants demana, com a mínim, per a un municipi de les nostres característiques? Vint-icinc. I digui’m també si els mitjans que tenen són els adients. Jo recordo, no sé si encara
existeix aquesta motocicleta, però hi ha una moto que només hi ha un policia que la sap
arrancar. Ja no existeix la moto? Però va existir, no? Ara ja no tenim ni aquesta moto.
Aquest fet és verídic: hi ha una moto que només un policia sap com s’arranca. Perdoni,
senyor Alcalde, el GIPF mai ha governat en aquest municipi, li dic perquè potser té
algun buit a la memòria, no descarto que en el futur ho pugui assolir però, de moment
no.
El Senyor ALCALDE manifesta: us vull matisar dues qüestions. La primera, respecte la
proposta que vostès fan, el nostre grup presentarà unes al·legacions, una proposta de
resolució diferent. La segona és el debat propi del que vostès presenten. Aquí diuen
moltes coses que sí que vull aclarir perquè no tenen res a veure o que són de matís
totalment diferent. Una primera cosa, un tema més parlat últimament, respecte l’estudi
de les dependències de la Policia local, els hi vull recordar que aquestes dependències
estan rehabilitades i estan fetes noves des de fa sis o sis anys i mig, no fa gaire temps.
Abans estaven al costat del magatzem, aquí sota, i ara tenen unes dependències. Una
altra qüestió que sí reconeixem i que realment s’ha de seguir aprofundint, és si es poden
millorar per resoldre certs problemes que existeixen degut a l’ampliació de la plantilla i
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també degut a l’ampliació amb guàrdies dels dos sexes, que abans no teníem, abans
només havíem tingut guàrdies de sexe masculí. Això ha produït que les dependències
tinguessin un altre tipus de necessitats. Aquesta és la qüestió, nosaltres no neguem que
estigui en constant revisió i millora. Com tot, sempre queden petites. Això és el que
realment hem de seguir fent, hem d’intentar millorar o resoldre. Ara, hi ha altres punts
amb els quals no hi estem gens d’acord, ni amb la seva apreciació ni amb el seu
contingut. Respecte el tema del nombre d’agents és els que pressupostàriament podem,
a la plantilla de l’any que ve hi ha una plaça nova creada, pressupostàriament, clar.
Vostès ja saben que això són tres milions i escaig, com a mínim. I si podem, a l’altre
any, tornarem a cobrir-ne una altra. L’altra qüestió és dir que hi ha manca
d’equipament, sàpiguen que això no és veritat, no hi ha manca d’equipament de cap
tipus. Hi ha dos motos i quatre cotxes, i pel nombre de policies que tenim està
suficientment dotat. El material que tenen sempre està renovat al 100%. L’altra qüestió
que ha sortit, i he d’aprofitar l’avinentesa per explicar-ho, és el tema de la dimissió del
cap de la Policia. Ja que ho ha explicat i que ha fet referència a la informació que ha
sortit en una publicació comarcal, sàpiga que no té res a veure la veritat del que ha
passat amb les informacions que han sortit. Bàsicament, perquè aquest senyor va dimitir
abans de que li féssim un expedient disciplinari i hagués d’abandonar la seva plaça a
l’Ajuntament. No sé si els han informat que aquest senyor no treballava moltes hores a
l’Ajuntament de les Franqueses perquè tenia altres ocupacions privades a les hores que
estava treballant a l’Ajuntament. I, clar, com que això no és veritat, tinc l’obligació
d’explica’ls-hi perquè en siguin coneixedors de primera mà, per part de l’Alcalde del
municipi. Sàpiguen que a part d’avisar-lo oralment moltes vegades que havia de complir
l’horari, que està reflectit a la fitxa de l’Ajuntament i poden venir a mirar-ho quan
vulguin, em vaig veure obligat a fer un decret de compliment d’horari i iniciar un
expedient disciplinari, com que això es va resoldre amb la dimissió del cap de la Policia,
sàpiguen que es va resoldre d’aquesta manera. L’Ajuntament i el govern de
l’Ajuntament no tenia cap voluntat d’explicar-ho públicament però quan hi ha una
desinformació o informació tendenciosa que emmascara el fons de la qüestió, jo crec
que vostès, que són els regidors i els que realment estan preocupats del contingut
d’aquest tipus d’informacions i contrainformacions, que la informació que ha sortit als
mitjans de comunicació que ha sortit poc, em pensava que en sortiria més cosa, no és
certa o és esbiaixada. Per tant, sàpiga que el contingut del que ha passat amb la dimissió
del cap de la Policia és totalment diferent a les problemàtiques que pugui tenir. Per cert,
sàpiguen que demà hi ha les proves de selecció del cap de la Policia, esperem que entre
demà i la propera setmana es resolgui, la persona que surti pugui donar un nou impuls
en el funcionament i que es pugui resoldre els problemes reals que hi ha de les
instal·lacions. Són problemes de comandament del servei, no pas de que realment hagin
estat fetes o que no tinguin instal·lacions adequades sinó que hi ha hagut un problema
de noves necessitats que s’ha d’intentar enquibir o prendre altres solucions de millora o
canvi. Aquesta és la situació real, la resta de comentaris de manca d’equipament no són
certs en molts dels casos. És interpretable. Els mitjans són els correctes i la Policia
Local està constantment invertint per millorar els vehicles, sàpiguen que l’any passat es
va comprar un vehicle nou, s’han canviat les antenes, s’està a punt de comprar armes,
s’han canviat els ordinadors, etc. La inversió en material i equipament és constant en la
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mesura que el pressupost, que vostès tant critiquen, els hi permet. No podem gastar més
del que realment tenim, aquesta és una de les coses que hem de destacar. Per tant, el
grup de Convergència i Unió presenta l’esmena a la seva proposta de resolució.
El senyor SECRETARI llegeix l’esmena presentada pel grup de Convergència i Unió:
“Esmena que presenta el grup de Convergència i Unió:
Atès la moció presentada pels grups municipals PSC, ERC, GIPF, Els Verds i PP el 23
de gener de 2006, en referència a diverses qüestions de la Policia Local, es proposa la
modificació de la proposta de resolució.
Modificació proposada:
Primer.- INSTAR al govern municipal que realitzi un estudi de les instal·lacions de la
Policia Local per tal de vetllar pel correcte desenvolupament de les necessitats dels
membres del cos i les prestacions a la ciutadania.”
El Senyor ALCALDE manifesta: aquesta és la proposta d’esmena.
El regidor senyor GONTÁN manifesta: per molt “noves” que siguin, són petites. Això
és real. D’altra banda, no calia, no calia donar explicacions, ens ho podria haver explicat
a la comissió informativa i no hagués sortit en públic perquè jo crec que són, com vostè
ha dit, coses privades que no haurien d’haver sortit i dilluns vostè va tenir l’oportunitat
d’explicar-ho. No cal, hi ha certes coses que no calen. Avui tampoc li ha preguntat
perquè ha plegat. És sospitós que cada tres anys tinguem un cap de policia nou, jo dubto
que cada vegada sigui per incapacitat del cap de policia. La qüestió és: si posem dades
sobre la taula, la qüestió és que cada tres anys tenim cap de policia nou. Això és real?
Intervé el Senyor ALCALDE dient: va tornar a casa.
El regidor senyor GONTÁN continua dient: no he dit res més. D’altra banda, l’únic que
demostra, i vostè ho expressa clarament quan no hi ha diners, és que ens hem dedicat a
especular amb el territori, a construir massivament i ens hem oblidat dels serveis. Ara és
la policia, després és una altra cosa. Però sempre estem amb el problema de que no hi ha
diners per als serveis. Aquest és el seu model polític. A mi no m’agrada, però vostès han
pres aquesta decisió.
Tot seguit, el regidor senyor GRAU manifesta: senyor Alcalde, li demanem si és
possible fer un recés de cinc minuts per poder anar a deliberar sobre aquesta proposta. i
sembla bé?
El Senyor ALCALDE contesta: sí.
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Els regidors dels grups polítics PSC-PM, ERC, GIPF, EV i PP s’absenten de la Sala
durant cinc minuts.
El regidor senyor GONTÁN exposa: creiem que ara no és moment de començar a tocar
textos perquè, en certa manera, la seva proposta és molt genèrica i no arribem a res
concret. En definitiva, els fem una proposta: retirem la nostra proposta a canvi de que
vostès assenteixin i es comprometin a engegar la propera setmana una comissió en la
qual estudiem la situació de la policia, on hi siguin representats els grups polítics, el
comitè i un membre de la policia per tal de solucionar el tema de la policia,
instal·lacions, material, personal i arribar a un acord de consens en el qual puguem
resoldre el problema que hi ha ara mateix a la Policia Local.
El Senyor ALCALDE manifesta: jo li explicaré com anirà. Espero que col·laborem tots
per millorar la situació, no per resoldre res. Primer, hem de tenir cap de la Policia, sens
dubte, aquest procés no pot començar sense l’estructuració real de la policia. Quan això
estigui resolt, espero que ho estigui en els propers dies, ha de començar a funcionar i
estructurar tot el seguit de qüestions que la Policia té pendent de reorganitzar, que s’ha
deteriorat en els últims mesos, amb la no dedicació o poca dedicació del cap de la
Policia. Això s’ha d’afrontar d’aquesta manera i es pot fer. Si ja hem assumit el que
realment hem assumit, és a dir, fer la proposta de treballar-ho, també es pot fer la
proposta de, coordinament amb els grups municipals, treballar-ho paral·lelament. És a
dir, una vegada els tècnics de la Policia, conjuntament amb Urbanisme, hagin fet la
proposta de millora de les dependències, que això no serà una setmana per l’altra,
després, paral·lelament amb els grups polítics, debatre-ho, ensenyar-ho o fer el treball
pertinent de col·laboració, de debat, digui-li com vulgui. Això, sí. Però no em demani,
perquè no serà possible, que això s’engegui la propera setmana perquè no sé si haurà
cap de la Policia o serà d’aquí a dues o tres setmanes. Jo i el nostre grup ens
comprometem a que, tal i com diem a la proposta que els hi hem passat per votar, ens
facin aquests estudis que, primer, han de ser tècnics i, després, poden ser amb els grups
que realment estem parlant a l’Ajuntament, amb les aportacions i el debat que hi hagi.
No tenim cap tipus d’element per fer-ho però, clar, no em digui data concreta perquè no
li puc fer un calendari perquè hem d’estar pendents d’altres calendaris i altres treballs. I
potser entre que hi hagi el cap de la Policia, que es comenci a treballar i hi hagi un fruit
que es pugui posar sobre la taula, passen més setmanes, això ho han d’entendre.
El regidor senyor GONTÁN diu: ho entenem, però vostè també ha d’entendre que la
situació és molt urgent. Per tant, l’únic que li demano és que avui agafi el compromís de
crear aquesta comissió, en la qual estem representats tots els grups polítics,
representants del comitè d’empresa... Perdó? No vol representants del comitè
d’empresa? Creiem que hi han de ser els tècnics per una raó simple: a altres comissions
que s’han creat, hem tingut tècnics perquè els tècnics també tenen les seves coses a dir.
Per tant, crear una comissió de polítics, vostès ens vindran amb propostes tècniques i
haurem de debatre coses tècniques sense tècnics.
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El Senyor ALCALDE manifesta: accepti’m una cosa, que els tècnics que vinguin a la
comissió siguin els responsables de l’àrea de la Policia local, que vingui el cap de la
Policia i qui cregui convenient.
El regidor senyor GONTÁN replica: no he dit que no ho siguin. També li demanaria
que marqués una data límit per crear aquesta comissió, posi vostè el temps que
consideri, un mes, mes i mig.
El Senyor ALCALDE exposa: vostè ha d’entendre el que li estic demanant: quan estigui
incorporat el cap de la Policia i quan tingui feina per poder reunir a la comissió. Perquè
si no s’ha fet aquest treball, no és possible. És a dir, ha d’haver cap de la Policia, han
d’haver elaborat els informes i el treball per poder-se reunir i explica’ls-hi. Perquè si es
reuneixen però encara no han elaborat ni treballat res, és una pèrdua de temps. Per això
li dic que doni el marge de maniobra que fa falta per poder fer això.
El regidor senyor GONTÁN manifesta: arribem al següent acord: comissió quan
tinguem cap de la Policia i estiguin fets els informes previs que el cap de la Policia
proposi, i a la comissió hi seran els representants dels grups polítics i els tècnics
municipals. Estem d’acord?
El Senyor ALCALDE manifesta: si us sembla, votaríem aquesta proposta alternativa, la
transaccional que ha fet l’equip de Convergència i Unió que vostès s’han anat a
estudiar.
El regidor senyor GONTÁN diu: no, nosaltres retirem la proposta a canvi de que
vostès...
El Senyor ALCALDE diu: home, però votem alguna proposta, no? Però acordem
alguna cosa, acordem això? Doncs, aleshores, a veure si arribem a un acord, votem
aquesta proposta amb l’addicional de que es reunirà una comissió informativa per
debatre aquest treball que es farà. Li estic parlant de l’esmena que hem presentat més
l’addicional de crear la comissió informativa per tractar això que m’estan demanant. És
això? Afegir com a punt número dos, la creació de la comissió informativa per tractar
aquest estudi que estan demanant. És això el que han demanat?
Intervé el regidor senyor GRAU dient: sembla ser que sigui molt particular del que són
les instal·lacions, però seria la situació general de la Policia o l’àrea de Governació.
Tot seguit, el regidor senyor JOSEP MARTÍNEZ manifesta: però a la proposta que ha
presentat el grup de Convergència i Unió canviar la paraula “instal·lacions” per “la
situació general de la Policia municipal”, que no només es basi en les instal·lacions, fer
un estudi genèric.
A continuació, pren la paraula el regidor de l’ÀREA DE CULTURA I EDUCACIÓ i de
PLANIFICACIÓ I RELACIONS COL·LECTIVES, senyor FRANCESC COLOMÉ i
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exposa: una qüestió, jo sóc regidor, a part de Cultura i Educació, de Planificació i
Relacions Col·lectives, és a dir, sóc el membre designat per l’equip de govern, junt amb
la regidora d’Hisenda, per parlar amb els representants dels treballadors i en el Comitè
de Seguretat i Salut Laboral. Si els treballadors tinguessin aquesta psicosi, me l’haurien
de fer arribar. Sabeu quantes queixes hem tingut de la Policia Local pel que fa a les
seves instal·lacions, en aquests comitès? Cap. Escolteu-me, cap.
Intervé el regidor de l’ÀREA DE GOVERNACIÓ, senyor JOAQUIM MÉNDEZ dient:
escolteu-me, fem això que us hem dit.
El regidor senyor COLOMÉ continua dient: cap, i això ho vull deixar patent perquè en
el moment en què els representants dels treballadors ens diguessin, o al Comitè de
Seguretat i Salut Laboral, que estudiéssim aquest tema, nosaltres ho haguéssim fet. No
hagués fet falta que un policia cabrejat pel que li hem fet, ho tingui que esbotzar a la
premsa i surti la informació esbiaixada. I surti la fotografia d’un lavabo dient que les
noies es canvien en aquell lavabo, quan no ensenyen el lloc on veritablement es canvien.
Perquè aquell lavabo no és per canviar-se, és per dutxar-se i per anar al lavabo. Això és
el que m’emprenya, i molt.
El regidor senyor GRAU manifesta: no volia parlar però ja que s’ha canviat de tema,
ara que treus una altra vegada el tema de l’anterior cap de la Policia. Abans ha dit
l’Alcalde que feia una sèrie de qüestions particulars en horari laboral, el que jo tinc
entès és que això que feia era mitjançant un acord verbal, precisament amb vostè. Em
sap greu que no hi sigui aquí per poder defensar-se. Jo tinc entès que era un pacte o un
acord verbal amb vostè, que si això fos veritat, almenys podria haver-ho passat per Ple,
com es fa alguna vegada. Jo dic la informació que jo tinc. L’ex-cap de la Policia, en
anteriors ocasions, també s’havia queixat, precisament, d’aquestes mancances. Ell ja va
fer un informe relatiu a aquest tema, sí que ho va fer. Vostè sap que ho va fer, i jo també
ho sé.
El Senyor ALCALDE manifesta: tanquem la redacció per poder prendre un acord.
El regidor senyor GONTÁN diu: la proposta és: on vostès diuen “un estudi de les
instal·lacions”, nosaltres diem “un estudi de la situació general de la Policia”. I segon,
crear aquesta comissió.
Intevé el Senyor ALCALDE dient: miri, li admeto “les instal·lacions i mitjans de la
Policia Local”.
El regidor senyor GONTÁN diu: d’acord.
El Senyor ALCALDE manifesta: i, després, el punt següent seria “Crear una comissió
informativa de seguiment”. D’acord?
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Finalitzades les intervencions, la PRESIDÈNCIA dóna pas a la votació de la proposta
de resolució esmenada, que quedarà redactada de la següent manera:
“ATÈS que, el passat dimarts dia 17 de gener de 2006 la policia municipal va detenir a
tres delinqüents de l’est i els va mantenir retinguts a les dependències de la policia local,
i per seguretat es va haver de tancar les portes de l’ajuntament.
ATÈS que, aquest fet representa una situació denigrant pels detinguts.
ATÈS que, aquest fet representa una situació de greu perill per als usuaris de
l’ajuntament i per als propis treballadors.
Per això,
ACORDEN:
Primer.- INSTAR al govern municipal que realitzi un estudi de les instal·lacions i
mitjans de la policia local per tal de vetllar pel correcte desenvolupament de les
necessitats dels membres del cos i les prestacions a la ciutadania.
Segon.- CREAR una comissió informativa de seguiment.”
SOTMESA a votació la proposta de resolució esmenada, és aprovada per unanimitat
dels setze membres assistents, sobre els disset que de dret i de fet componen la
Corporació, i per tant, amb el quòrum legal.
El Senyor ALCALDE dóna pas al torn de precs i preguntes orals, tot recordant als
senyors ponents que indiquin a quin regidor van adreçades, per tal de facilitar la
intervenció, si és el cas.
Inicia el torn el regidor del grup municipal PSC-PM, senyor JOSÉ VEGA qui passa a
formular les següents preguntes:
Primera.- Nosaltres voldríem saber si hi ha algun pla per a les persones amb una
mobilitat reduïda i si en aquest pla es contempla l’adaptació de les infraestructures per a
aquestes persones. Això ve perquè a la cruïlla de l’avinguda Girona amb el carrer Pere
el Gran, a la part que pertoca a Granollers, hi ha el rebaix al pas de vianants i jo he vist,
dues vegades, a una dona que va amb una cadira de rodes, suposo que viu per allà, i
quan arriba a la part de les Franqueses, l’han d’ajudar per poder accedir a la vorera.
Segona.- Si a la biblioteca es contempla la possibilitat de crear una xarxa wifi per tal
que els usuaris es puguin connectar amb el seu propi ordinador a internet i si això es
farà de manera gratuïta. A algun poble veí, això ho tenen muntat.
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Tercera.- En quin estat es troba la creació de l’IES de Corró d’Avall? Aquí s’ha parlat
alguna vegada de que s’han cedit els terrenys, doncs, voldríem saber en quin estat es
troba això.
Quarta.- Quina previsió hi ha per a l’any 2006 d’edificació d’habitatges de protecció
oficial?
Cinquena.- Si no ho tenim malentès, l’Ajuntament ha rebut una subvenció de 18.438 €
del Consorci d’Administració Oberta de Catalunya per fer els tràmits de l’Ajuntament a
través d’internet. Voldríem saber si això ja s’ha posat en marxa, com està el tema.
Sisena.- Una pregunta reiterada, que jo ja la vaig fer en un Ple, és si l’Ajuntament ha
instat a qui pertoqui per arreglar la sortida de la Ronda, la de la rotonda de Bellavista,
perquè la setmana passada hi va haver dos accidents més. Jo espero que no haguem
d’arribar a un Ple i dir que ha mort una persona per culpa d’aquell tros, perquè abans
s’hauran pres les mesures necessàries perquè això no succeeixi.
Inicia el torn la regidora del grup municipal ERC, senyora Ma. TERESA BUIGUES i
formula els següents precs:
Primer.- El tros de terreny que queda darrera dels antics consultoris, davant de casa
teva, més o menys, és un lloc on a la tarda sovint veus passejar gent amb gossos que fan
les seves necessitats allà d’una manera constant i almenys jo no he vist a ningú portar la
bossa per recollir-les. En aquest moment també s’acumulen papers i coses. La pregunta
és si aquesta zona no es podria tancar, com els altres terrenys, perquè si bé és zona
d’equipament, en aquest moment no té un ús concret. I en el cas que sigui pipi-can,
doncs que ho sigui de veritat, que s’arregli per a aquest tema perquè fa una mica
d’angoixa creuar per allà a la nit.
Segon.- Adreçat a vostè, senyor Alcalde. El Ple del dia 1 de desembre, quan discutíem
els temes de pressupostos, vaig preguntar per les places vacants a la policia i, per dues
vegades, em va dir que no eren places vacants, que estaven en comissió de servei. Això
la primera vegada i, a continuació, que estaven en altres ajuntaments en comissió de
servei. Jo sé, i entenc perfectament que tots no podem saber-ho tot, però no estan en
comissió de servei i, per tant, crec que en un Ple a un regidor si no es sap una cosa,
millor no contestar-la perquè no és la contesta correcta. Jo sé que tots no hem de saberho tot i, per tant, potser millor deixar contestar a una altra persona un tema més correcte.
Tot seguit, inicia el torn el regidor del grup municipal GIPF, senyor JOSÉ JOAQUIN
GRAU i formula els següents precs:
Primer.- Jo vull transmetre dues suggerències de ciutadans de les Franqueses que, de
vegades, te’ls trobes pel carrer i et diuen potser això es podria millorar d’aquesta
manera o de l’altra. El pas de vianants que hi ha al pont de Bellavista, al costat de
l’estació, encara que s’han fet actuacions i s’han fet cosetes, la gent encara té la sensació
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de perill en aquell pas de vianants. En aquest cas, l’únic que faig és transmetre aquesta
suggerència que m’ha arribat i potser s’hauria d’estudiar la possibilitat de posar unes
bandes allà, una mica perquè la gent tingui més seguretat. No vull dir els salts de
trampolí que hi ha per aquí, vull dir unes bandes perquè els cotxes minorin la seva
velocitat.
Segon.- L’altre suggeriment seria mirar la reordenació d’alguns contenidors
d’escombraries que, a vegades, taponen la visibilitat dels passos de vianants amb el
perill que això també pot comportar.
El regidor senyor GRAU continua formulant la següent pregunta:
Primera.- Pregunta adreçada al regidor de Governació o al senyor Alcalde, tant és.
Aquesta pregunta la faig de bona fe, la faig perquè no ho sé. Quins són els avantatges o
la funció d’aquests aparcaments que hi ha que es fan al revés? Em refereixo a aquests
aparcaments en bateria que en lloc d’entrar de cap, has de passar, parar i entrar de cul.
Això molta gent m’ho pregunta i com que jo no sé la resposta, doncs per això faig
aquesta pregunta.
Acte seguit, inicia el torn el regidor del grup municipal EV, senyor FERRAN GONTÁN
i formula les següents preguntes:
Primera.- Senyora Núria, dues per a vostè. Sé que no me les podrà respondre avui però
li emplaço per al proper Ple perquè me les respongui. Voldria saber el cost del bufet del
Miquel Roca i Junyent per portar-nos el tema de la Ronda contra la Generalitat.
Segona.- També voldria saber el cost del sopar de Nadal que vostès van tenir amb els
periodistes.
Tercera.- Senyor Ramírez, com estan els pisos de protecció. Seran de protecció oficial?
Seran municipals? Com seran? Quan? Cost aproximat?
Quarta.- Aquesta no sé si és per al senyor Bru o per al senyor Méndez. Aquí faig de
corretja de transmissió, veïns del carrer Migdia diuen que entre un limitador de velocitat
i l’altre hi ha massa distància i aleshores els cotxes s’acceleren molt i van a molta
velocitat. Al carrer Migdia, n’hi ha tres, no al de l’entrada, sinó entre el segon i el del
final, això és el que diuen els veïns, jo hi he passat però no ho he vist, potser perquè no
ha coincidit. Transmeto suggeriments. L’altre és al carrer Sant Isidre, que no n’hi ha cap
i es queixen que, des de que s’ha obert el carrer de punta a punta, es va molt ràpid.
Cinquena.- Senyor Ramírez o senyor Colomé, no sé a qui toca. Com està el tema de la
ubicació de la nova escola, després que la Generalitat hagi dit que els terrenys no eren
massa adients?
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Sisena.- Senyor Alcalde, això és arrel de la pregunta que li vaig fer al Ple de novembre.
Sé que vostè ha fet coses, però voldria saber com està les llums de les passeres del riu.
Coincideix que fa dies que no hi vaig, per això ho pregunto.
El Senyor ALCALDE respon: ja està
El regidor senyor GONTÁN diu: perfecte! Ja m’ha contestat. El felicito. Miri, potser en
dos mesos no hi he passat mai de nit. Pensant-ho, potser és veritat.
A continuació, el regidor senyor GONTÁN formula el següent prec:
Primer.- El que ha passat avui amb la proposta de la Policia, a mi em sembla que és el
que hauria de passar. No amb aquestes formes, perquè jo crec que les formes no són les
adients. Desaparèixer alguns del Ple perquè aquí apareixen coses... Però entre tots
podríem establir mecanismes per arribar a propostes d’acord d’aquest estil. Hi ha
possibilitats, només es tracta de parlar-ne, que s’aprofiti tota aquella inversió en
comunicació. I si cal buscar vies, el meu grup està disposat al que sigui, com sempre.
Per tant, per parlar-ne, que no quedi. Transmeto aquest suggeriment-comentari.
Tot seguit, inicia el torn el regidor del grup municipal PP, senyor JOSEP BADIA i
formula els següents precs:
Primera.- Sobre l’estació de Bellavista, quan baixes per anar al carrer Aragó, la vorera
té una pendent impressionant. Ha caigut molta gent.
Segona.- Com estan els ressalts de Corró d’Amunt? Perquè han asfaltat i allò està que
no vegis.
Tercera.- Els pivots petits que es posen a les voreres perquè no pugin els cotxes a les
voreres, hi ha molta gent que li dóna cops. S’haurien de canviar pels alts de color verd,
que ja s’estan posant. Al final del carrer Eivissa n’han posat quatre o cinc.
El Senyor ALCALDE manifesta: ....
El regidor senyor BADIA continua dient: sí, però són petits. Al carrer Eivissa s’hi han
posat aquests petits ara mateix.
El Senyor ALCALDE diu: s’estan canviant tots..
El regidor senyor BADIA replica: però el petit el toquen i el tiren, els arranquen de
seguida.
Quarta.- Respecte el tema de la policia, demanaria si el cap de setmana es podria posar
un reforç perquè hi ha gent que es queixa de que truquen i arriben tard. A Corró
d’Amunt tenen problemes els caps de setmana.

Ple 26 01 06 – pàg. 39

Tot seguit, pren la paraula el regidor de l’ÀREA D’OBRES, SERVEIS I MEDI
AMBIENT, senyor JOSEP BRU i respon al primer prec formulat pel regidor del grup
municipal GIPF, senyor JOSE JOAQUIN GRAU, referent al pas de vianants del pont de
Bellavista. Al llarg dels darrers temps, s’han anat fent vàries actuacions: s’ha posat més
llum, s’ha pintat, s’ha posat l’avís... Es pot tornar a mirar o remirar. Si tenim algun
suggeriment més del que es pugui fer, doncs, benvingut sigui, s’estudiarà o es seguirà
mirant, però, realment, és una qüestió de la gent que circula. Per l’orografia, la forma
que té el pont i per tot plegat, crec que poca cosa més es pot fer. De tota manera, es
parlarà amb els tècnics per veure si es pot fer alguna altra cosa més que pugui ajudar a
evitar qualsevol perill.
El regidor de l’ÀREA D’OBRES, SERVEIS I MEDI AMBIENT, senyor JOSEP BRU i
respon al segon prec formulat pel regidor del grup municipal GIPF, senyor JOSE
JOAQUIN GRAU, relatiu a la reordenació d’alguns contenidors d’escombraries. S’ha
anat fent. Tots aquells que qualsevol ciutadà ha entrat qualsevol tipus de notificació o
instància, s’està mirant, s’està valorant tot i s’està seguint un criteri; malgrat que encara
en queda algun perquè, a vegades, no és tant senzill haver-ho de modificar. El que s’està
intentant és que pel fet que a una persona li pugui molestar, no es soluciona el problema
apartant-lo o posant-ho en un altre lloc per tal de solucionar el problema a aquesta
persona si això implica que perjudiqui a una altra. Per tant, hi ha uns punts en concret
on no és senzill del tot trobar el lloc adequat, mantenir unes distàncies i tot el que està
contemplat dins de la darrera ubicació i perquè pugui fer el servei que correspongui a
tothom. De tota manera, des de la nostra àrea s’estan atenent totes les peticions que hi
ha de qualsevol veí, s’han fet vàries modificacions. Anecdòticament, podem recordar el
contenidor que està a la zona de l’empresa La Milanesa, alguns veïns d’allà van
plantejar una problemàtica, que era dificultós sortir dels cotxes, i es va fer una actuació;
crec que des de que es va trobar una opció, si ho podeu comprovar, veureu que no hi ha
hagut cap queixa més. Per tant, que serveixi d’exemple pel que s’està fent amb altres. Si
en teniu coneixement d’algun altre, no hi ha cap inconvenient. Estic veient una cosa: la
majoria dels precs que feu, no és directament de vosaltres sinó d’informació rebuda de
veïns i, aleshores, us demanaria que respongueu a aquests veïns, suposo que sí que ho
fareu, perquè els hi arribi el que es parla aquí. Ho dic perquè quan ho fan mitjançant una
instància, lògicament se’ls respon. Això també s’està fent amb contenidors de
reciclatge. Tingueu en compte que, per exemple, davant del Guerau de Liost, això fins i
tot ho vam parlar un dia amb tu, estaven abans del pas de vianants, això és un problema
i es va modificar perquè estigués després. Sàpiga que no n’hi ha cap més que pugui
afectar en aquest sentit.
El regidor de l’ÀREA D’OBRES, SERVEIS I MEDI AMBIENT, senyor JOSEP BRU i
respon a la quarta pregunta formulada pel regidor del grup municipal EV, senyor
FERRAN GONTÁN, relativa als ressalts del carrer Migdia. Si en tenim tres i en fem
algun més, no sé què pot arribar a passar i potser aleshores sí que tindríem queixes de
veritat. Potser el problema era quan no n’hi havia cap.
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Tot seguit, pren la paraula la regidora de l’ÀREA D’HISENDA, senyora NÚRIA
CLAVERIA i respon a la primera i segona preguntes formulades pel regidor del grup
municipal EV, senyor FERRAN GONTÁN, referent al cost del bufet del senyor Miquel
Roca Junyent i al cost del sopar de Nadal amb els periodistes. Efectivament, senyor
Gontán, no li puc donar una resposta exacta a les dues preguntes que m’ha fet. En el cas
del cost del sopar de Nadal amb la premsa, és ben fàcil, jo ja el trucaré aquesta propera
setmana i li diré, perquè és veure una factura d’un restaurant i dir-li. L’altre cas, suposo
que és més complicat perquè m’imagino que en aquests casos sempre va en funció del
que pugui durar tota la situació, però, de tota manera, intentaré buscar-li una resposta.
La regidora de l’ÀREA D’HISENDA, senyora NÚRIA CLAVERIA contesta a la
cinquena pregunta formulada pel regidor del grup municipal PSC-PM, senyor JOSÉ
VEGA, relativa a la subvenció del Consorci d’Administració Oberta de Catalunya.
Efectivament, és així. És una satisfacció perquè ja portem molts esforços i molts diners
invertits en tot el tema dels tràmits on-line, de cara a facilitar l’activitat de la ciutadania
a l’Ajuntament. Concretament, amb el tema dels tràmits on-line, ja s’hi està treballant
amb molta profunditat. De fet, ja hi ha algun tràmit que es pot fer on-line, per exemple,
la sol·licitud de certificats. Estem treballant i intentarem avançar el màxim possible.
Tenim previst que en els pròxims sis mesos, quan ja tinguem les proves fetes i tot
funcioni una miqueta més, fer una presentació i poder-ho explicar exactament a tothom.
Tot seguit, pren la paraula el regidor de l’ÀREA DE CULTURA I EDUCACIÓ, senyor
FRANCESC COLOMÉ i contesta a la segona pregunta formulada pel regidor del grup
municipal PSC-PM, senyor JOSÉ VEGA, relatiu al servei de connexió a internet wifi.
Jo li comentaria que a les biblioteques no fa falta aquest servei perquè, veritablement, el
que hi ha són ordinadors connectats amb línia ADSL i per connectar-se a internet amb
un portàtil, fa la mateixa funció un portàtil que anar als ordinadors que hi ha allà, al
Centre de Joves o a la Biblioteca, i per connectar-se a internet no fa falta portar el seu
ordinador. Una altra cosa és que després vulguin treballar amb programes seus, però
això ho poden portar amb claus i connectar-los darrera de l’ordinador, amb aquelles
clauetes que hi ha que emmagatzemen molta capacitat de memòria.
El regidor de l’ÀREA DE CULTURA I EDUCACIÓ, senyor FRANCESC COLOMÉ
contesta a la tercera pregunta formulada pel regidor del grup municipal PSC-PM, senyor
JOSÉ VEGA, relativa a l’IES de Corró d’Avall. Comentar-vos que el mes passat el
senyor Alcalde i jo mateix vam anar a veure al senyor Jaume Pallarols, que és director
territorial d’Educació de Barcelona – Comarques. Pel que fa a l’IES, ells ens van fer una
petició per escrit que cedíssim un terreny i nosaltres els hi vam contestar per escrit que
aquesta cessió ja s’havia fet l’any 1998 i que quan tinguessin a bé, ja podrien fer l’IES
perquè, a més, està a una zona urbana consolidada que té tots els serveis. La previsió de
construcció que tenen és de dos anys, perquè el de Bellavista s’està saturant. Nosaltres
els vam instar que es fes a la major brevetat possible, és el que nosaltres podem fer, a
part dels acords que plenàriament puguem adoptar.
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El regidor de l’ÀREA DE CULTURA I EDUCACIÓ, senyor FRANCESC COLOMÉ
respon a la cinquena pregunta realitzada pel regidor del grup municipal EV, senyor
FERRAN GONTÁN. Pel que fa a la ubicació de la nova escola, ens van enviar un escrit
dient que no trobaven adient el terreny, no ens van exposar els motius i nosaltres,
automàticament, al dia següent, vam fer una nova carta proposant dues solucions més, a
part del que nosaltres consideràvem adient. Recordeu que era un terreny de vuit mil
metres quadrats que tocava a la Ronda, nosaltres ho vam traspassar a l’altre costat. Hi
ha la Ronda, proposta de solar, carrer, aquí tenim la zona verda a la part de dalt de
Bellavista i tocant el sector U, hi ha tota una zona d’equipaments que són vuit mil
metres quadrats. Per tant, no toca a la Ronda sinó que toca a l’altre costat del carrer. I
també els vam proposar el del carrer Catalunya, que és un solar de sis mil i escaig
metres quadrats. Quan ens van citar per anar a la Generalitat per parlar amb el director
territorial, nosaltres ens pensàvem que anàvem a que ens diguessin “quin solar heu
triat?” i la nostra sorpresa va ser que ens van demanar un solar per col·locar-hi tres
cargoleres de P-3 i no per construir-hi la nova escola. Nosaltres els hi vam manifestar el
nostre rebuig a que es construïssin cargoleres al nostre terme municipal perquè tenim un
dèficit de tres línies per l’any que ve i els vam instar a que construïssin la quarta escola,
nosaltres els hem fet tres propostes per als terrenys i que en deu mesos de coll teníem
temps per construir-lo. El Guerau de Liost es va construir en tres mesos. Ells ens van dir
que això no era possible, que les construccions que fan ara tarden més de deu mesos en
fer-se i que, per tant, ens seguien reclamant un solar per posar-hi tres cargoleres.
Nosaltres els vam donar una altra opció que va ser la següent: us donem un any de coll,
tot i que sigui competència d’ells, perquè construïu la quarta escola i comencem a
planificar la cinquena i, pel que fa a aquestes tres línies, s’ha de construir l’ampliació
del Guerau de Liost, col·loqueu-les dintre del Guerau de Liost, en espais equipats per
nens de P-3 i amb una direcció d’escola nova per a aquests P-3. Després, farem el
traspàs a la nova escola, que us hem donat un any de coll per construir-la. Aquesta és la
solució que nosaltres els hi vam donar. Estem a l’espera de resposta. Per tant, el que sí
que us puc dir que és un tema que a mi em preocupa molt, perquè és un servei bàsic. Si
veiem, l’Alcalde, l’equip de govern i vosaltres mateixos, que en una setmana o quinze
dies no ens han donat resposta, demanarem entrevista amb la Consellera perquè creiem
que és un tema que s’ha de solucionar.
Tot seguit, pren la paraula el regidor de l’ÀREA D’URBANISME, senyor JOSÉ
RAMÍREZ i contesta a la quarta pregunta formulada pel regidor del grup municipal
PSC-PM, senyor JOSÉ VEGA, relativa als habitatges de protecció oficial previst per al
2006. Nosaltres tenim previst l’entrega dels habitatges de protecció oficial del sector Z,
a la part alta de Bellavista. Precisament, nosaltres per decidir si serà de protecció oficial
o protecció municipal, vam demanar a la Generalitat la categoria del grup B perquè a les
Franqueses teníem la qualificació del grup D, el preu més baix de tota Catalunya. Quan
aquí al costat, a pocs metres, Granollers té la qualificació B. Ara bé, Granollers
construeix un bloc de pisos de protecció oficial de venda, a més de no tenir l’alçada
limitada com nosaltres, nosaltres és planta baixa més dos, ells no tenen l’alçada
limitada, el preu és del grup B mentre que nosaltres, a pocs metres d’ells, som del grup
D, però amb una diferència abismal en quant a preu per metre quadrat. A nosaltres, els
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totxos, el ciment, la mà d’obra, ens costa exactament el mateix que Granollers. Per
adaptar els preus i decidir si aquests pisos seran de protecció oficial o de protecció
municipal, vam demanar la qualificació A i ens van donar la B. Amb aquest preu ens
acostem una mica al preu real de l’edificació i, actualment, estem estudiant costos reals
per saber, per comprovar si realment podem qualificar aquests pisos com a protecció
oficial. En aquest moment estem estudiant la possibilitat. Per suposat, que encara no
s’ha obert la convocatòria perquè, com sempre, nosaltres esperem que estigui
pràcticament acabat per poder obrir la convocatòria i assignar-los. Tenim la B, amb
aquest preu per metre quadrat no cobrim, però gairebé. No, a tot el municipi. Ja que
estem parlant de preus, Gontán, tu m’havies demanat preus, de moment no els tenim. Ja
he dit abans que estàvem estudiant de quina manera podem assumir totalment el cost
perquè siguin de protecció oficial. En quant a noves propostes d’habitatges de protecció
oficial a les Franqueses, tenim previst, precisament, a l’edifici on va la llar d’infants
municipal que el Colomé ha parlat abans, l’edificació de cinquanta-vuit pisos de lloguer.
Tots sabeu que aquí ja se n’ha parlat més d’una vegada. I, a més, uns vint-sis més a la
UA-22 de Llerona, aquests pisos també seran de lloguer. Aquestes són les previsions
que tenim en quant a pisos de protecció oficial.
Tot seguit, pren la paraula el regidor de l’ÀREA DE GOVERNACIÓ, senyor
JOAQUIM MÉNDEZ i contesta a la sisena pregunta formulada pel regidor del grup
municipal PSC-PM, senyor JOSÉ VEGA, relativa a la rotonda de Bellavista de la
Ronda Nord. T’informo que la majoria d’accidents que hi ha allà són per excés de
velocitat, la gent ve molt de pressa. Hi ha unes proteccions de plàstic que van reduint el
carril però, tot i així, la gent va molt de pressa i quan arriben allà, es troben que no
poden dominar el cotxe, pugen per la vorera i pugen a sobre de la rotonda. Normalment,
la velocitat va acompanyada per l’alcohol. Si la gent no és conscient de que no pot anar
tant de pressa en aquest tram de carretera, no podem fer res, per moltes senyals que hi
posis, per molt que hi posis, la gent continuarà corrent. Jo crec que és qüestió de
civisme o de conscienciació. Normalment és velocitat i alcohol, menys una o dues
distraccions però que han estat molt poca cosa. Els forts, dels que han anat a parar sobre
la rotonda, tots han estat per excés de velocitat i alcohol, fins i tot, hi ha hagut gent que
ha marxat i ha deixat els seus companys allà tirats perquè anava borratxo, perquè no el
detinguessin. És fort, però normalment són les qüestions que hi ha. No sé si t’he
contestat correctament el que esperaves.
Intervé el regidor senyor VEGA dient: aquesta mateixa pregunta la vaig realitzar ja fa
no sé quants Plens i continua estant igual. Si passes per allà al vespre, veuràs que la
vorera de l’esquerra és molt difícil de veure.
El regidor senyor MÉNDEZ diu: jo hi passo bastant sovint.
El regidor senyor VEGA diu: que es pinti o que es posi alguna cosa, perquè hi ha gent
que quan vol reaccionar, ja s’ha menjat la vorera. No sé si costa molt posar pintura
blanca i vermella per senyalitzar això.
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El regidor senyor MÉNDEZ exposa: s’està controlant el tema per dir-ho d’una manera.
Alguna cosa es farà, però pensa que només ho podem fer en el tram de dalt, a l’altre
tram no podem fer-hi res perquè no és competència nostra. Hi estem a sobre perquè ja
veiem la problemàtica que hi ha amb els accidents.
El regidor de l’ÀREA DE GOVERNACIÓ, senyor JOAQUIM MÉNDEZ i contesta a la
primera pregunta formulada pel regidor del grup municipal GIPF, senyor JOSÉ
JOAQUIN GRAU, relativa als aparcaments del carrer Joan Maragall. En aquest carrer,
en un tros s’aparca d’una manera i en l’altre, s’aparca d’una altra manera. La qüestió
que em demanes és, primer, perquè hi caben més cotxes i, segon, està fet pensant en
l’hora de la sortida perquè és més còmode sortir de cara i mirant qui baixa que sortir
mirant enrere, que no veus qui baixa fins que ja has sortit de l’altre cotxe. A l’hora de
l’entrada, quan tu estàs aparcant, sigui el carrer que sigui, i estàs tirant marxa enrere i ve
un cotxe al darrera, s’espera igual.
Intervé el regidor senyor GRAU dient: però si es posa al darrera i ve un altre, aleshores
ja no pots tirar marxa enrere per entrar a l’aparcament.
El regidor senyor MÉNDEZ continua dient: però això també et passa amb els
aparcaments normals, quan un cotxe s’amorra al darrera, saps que tampoc pots tirar
marxa enrere. Això està pensat més per a l’hora de la sortida que no pas a l’hora de
l’entrada. A l’entrada, tant és, la maniobra marxa enrere l’has de fer igual. Amb aquest
tipus d’aparcament, la millor solució per sortir perquè no hi hagin incidents és que tu
puguis veure si ve algú o no, sense haver de treure tot el cotxe fora, i ja surts en direcció
al carrer. No sé si m’he explicat bé.
Tot seguit, pren la paraula el regidor de l’ÀREA D’URBANISME, senyor JOSÉ
RAMÍREZ i contesta a la sisena pregunta formulada pel regidor del grup municipal
PSC-PM, senyor JOSÉ VEGA, relativa a la rotonda de Bellavista de la Ronda. Parlant
de la doble rotonda de Bellavista, la sortida de la Ronda, he de dir-vos que s’està fent un
estudi per il·luminar aquesta doble rotonda. Quan surts allà dalt, és fosc totalment a la
nit. És perillós. Properament, s’il·luminarà tota aquella zona.
El Senyor ALCALDE respon al segon prec formulat per la regidora del grup municipal
ERC, senyora Ma. TERESA BUIGUES. Em penso que ha estat contestat tot, menys el
tema que se m’ha plantejat a mi de les places dels policies en comissió de servei. Jo li
puc contestar el que vostè cregui que li puc contestar, però si jo li dic una cosa és perquè
és així. En el seu dia, es van donar tres places de comissió de servei de policia local,
aquest acord es va prendre en Junta de Govern Local. Si jo li dic que és així és perquè és
així. Dir que no és veritat i que no sé el que li he dit, home, no m’ho digui perquè si jo li
dic és perquè és així. Em sap molt greu dir-li però, quan vulgui, vagi a veure els
expedients i veurà que en el seu dia la Comissió Municipal de Govern, que ara és Junta
de Govern Local, va concedir tres comissions de servei a tres policies locals. No em
digui que jo no sé de què va, no m’ho digui. En tot cas, em pot dir que algú altre no li ha
explicat el mateix que jo li he explicat. Sàpiga que si jo li he dit, pot posar les mans al
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foc que és així. Vostè no ha anat a Secretaria a veure els expedients i no se’ls ha mirat,
però si vostè va a Secretaria i es mira els expedients, ho veurà. Que consti que no em
tornarà a dir que jo no li he donat una informació correcta. Miri, una cosa sí que tinc: no
menteixo mai. Puc explicar el que puc explicar, però no menteixo. Dir-li una mentida
em costarà molt, una altra cosa és que li expliqui tot allò que jo sé. Són coses diferents.
Intervé el regidor del grup municipal PSC-PM, senyor JOSÉ VEGA i manifesta: a mi
em queda per contestar la primera pregunta que he fet. Preguntava si hi ha algun pla per
a les persones amb una mobilitat reduïda i si es contempla l’adaptació de les
infraestructures per aquestes persones.
El Senyor ALCALDE respon: miri, m’ha fet una bona pregunta i me l’havia descuidat.
Em sap molt greu que a mi se’m passi això. Des de fa molts mesos, per no dir anys,
l’Ajuntament de les Franqueses està fent un esforç terrible per adaptar la normativa de
la supressió de barreres arquitectòniques als espais públics i, sens dubte, als carrers. Li
puc dir que estem en els últims mesos de supressió de les barreres més importants,
pràcticament al cent per cent, tot i que sempre pot quedar alguna cosa que no estigui bé,
en tots els espais públics del municipi. Per tant, estem en plena execució de les últimes
voreres, guals i adaptacions d’espais públics per suprimir el que diu la normativa de
barreres arquitectòniques. Hi ha dos grups de persones, en diuen brigades de treball, fent
això. Em dóna l’oportunitat d’explicar que estem a punt d’aconseguir, no
l’aconseguirem mai al cent per cent perquè sempre ens quedarà alguna cosa, però estem
a l’alçada del noranta i escaig per cent. Per tant, estem en bona disposició per resoldre el
més greu que hi havia en supressió de barreres arquitectòniques, tots els passos de
vianants, etc. Sempre amb la condició de que hi hauran coses que no estaran bé, no es
pot resoldre tot el que està en infraestructures i espais públics. Ha de comptar que a
nivell d’equipaments s’ha resolt tot el tema de mobilitat i a nivell d’espais públics,
estem en bona condició per dir que estem ja al noranta i escaig per cent. Sempre tenint
en compte de que hi hauran coses que faran falta o que no es podran resoldre per les
raons pressupostàries o les que siguin. Sàpiga que és una prioritat d’acció que s’està
fent, ja portem temps resolent-ho en diferents indrets. Ara estem acabant el que són els
carrers, és a dir, estem fent els guals dels passos de vianants i altres espais públics que
tenen aquest tipus de problemàtiques. M’havia descuidat un tema molt important
d’acció que s’està portant a terme des de fa mesos.
Intervé el regidor del grup municipal PP, senyor JOSEP BADIA dient: s’ha descuidat
una altra cosa, li he preguntat com estaven els ressalts de Corró d’Amunt.
El Senyor ALCALDE manifesta: estan malament. Per què? Perquè als ressalts de Corró
d’Amunt hi ha una problemàtica: no tenim permís de la Diputació per fer-los. El tema
del carrer Sant Isidre s’ha d’estudiar, tenim peticions de veïns però no està decidit. A
Corró d’Amunt tenim un problema: no hi ha permís de Carreteres per fer-los. A partir
d’aquí, estem mirant com resoldre-ho. Hem fet el que era competència de l’Ajuntament:
les voreres, però tenim un problema per executar-ho al lloc on ho volem fer, perquè la
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carretera no és competència nostra. Estem mirant com resoldre-ho. Com deia aquell
astronauta “Houston tenim un problema”.
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.

