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ACTA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

Identificació de la sessió:
Caràcter: Ordinari
Data: 27 de novembre de 2002
Horari: de 20,30 a 22,30 hores
Lloc: Sala d’actes de la casa consistorial
Hi assisteixen:
FRANCESC TORNÉ VENTURA, alcalde
MARTÍ ROSAS PUJOL, 1r. tinent d’alcalde
JOSEP LLUÍS PUJOL MOSTEO, 2n. tinent d’alcalde
JOSEP M. DIA GRAU, 3r. tinent d’alcalde
FRANCESC COLOMÉ TENAS, 4t. tinent d’alcalde
JOSÉ RAMÍREZ ALAYA, 5è. tinent d’alcalde
RAMON COMA DOSRIUS, regidor
JOAQUIM MÉNDEZ ORTIZ, regidor
ROSA COLOMÉ SOLER, regidora
ROSA CLAVELL PARERA, regidora
RICARD VALÈNCIA SCHUSTER, regidor
BELEN PALOMERO CARO, regidora
JOSÉ JOAQUIN GRAU RUEDA, regidor
ANTONIO GONZÁLEZ CHACÓN, regidor
MANUEL MARTÍNEZ BALLESTEROS, regidor
CONCEPCIÓN VILA BOLUDA, regidora
ANDREU MONTAÑÉS HUGUET, regidor
JOAQUIM BACH FABREGÓ, interventor
JORDI ROCA VENTURA, secretari

1.- APROVAR ESBORRANY ACTA SESSIÓ ANTERIOR.- El Senyor ALCALDE
obre la sessió i pregunta als senyors ponents si desitgen realitzar alguna esmena en
relació al contingut de l’acta de la sessió anterior. No produint-se cap intervenció, es
procedeix, a l’aprovació i signatura de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior.

2.- RATIFICAR ACORDS DE LA COMISSIÓ MUNICIPAL DE GOVERN.- El
senyor SECRETARI llegeix la part dispositiva dels següents acords de la Comissió
Municipal de Govern, adoptats en les sessions que s’indiquen:
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•

La de 24 d’octubre de 2002
“S’ACORDA per unanimitat dels assistents aprovar la següent proposta de
l’Alcaldia:
ATÈS que la Comissió Municipal de Govern, en sessió celebrada el dia 13
d’abril de 2000, va acordar, entre d’altres, AFEGIR-SE a la campanya “ Segells
Plurals”, acord que fou ratificat pel Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada el
dia 31 de maig de 2000.
VIST l’escrit de data 17 de juny de 2002, RE 7269 tramès per l’Organització
Pel Multilingüisme, pel què es proposa l’adhesió, per part d’aquest Ajuntament a
la campanya “Documents Plurals”
ATÈS que l’article 3 de la Constitució espanyola disposa que el castellà és la
llengua espanyola oficial de l’Estat, estableix que les altres llengües espanyoles
seran oficials en les respectives comunitats autònomes d’acord amb els seus
estatuts d’autonomia i anuncia que la diversitat lingüística d’Espanya serà
objecte d’especial respecte i protecció.
ATÈS que malgrat aquest mandat constitucional de respecte i protecció del
caràcter plurilingüe de l’Estat, les llengües espanyoles diferents del castellà, que
es parlen en un territori on viu més del 40 per cent de la població espanyola, han
estat absents durant més de 20 anys d’un seguit d’àmbits de gran importància
simbòlica i pràctica, entre els quals hi ha la documentació personal del ciutadans
(el document nacional d’identitat, el passaport i el permís de conduir) i la
documentació dels residents estrangers, que en una època d’immigració creixent
com l’actual ha adquirit una rellevància que fins ara no havia tingut.
ATÈS que aquesta pràctica espanyola contrasta amb la de les altres democràcies
plurilingüe d’Europa i del món, que traslladen als seus documents la seva
diversitat lingüística interna i d’aquesta manera permeten no solament que els
ciutadans de llengües diferents es reconeguin en els seus documents sinó també
que tots els ciutadans, independentment de la seva llengua habitual, així com els
residents estrangers, tinguin l’oportunitat de veure reflectit en la seva
documentació el pluralisme lingüístic de la societat i l’acceptin com un fet
normal.
ATÈS que així, Bèlgica incorpora en la carta d’identitat i el passaport el francès i
el neerlandès, però també l’alemany, que només parla l’1 per cent de la població;
Finlàndia utilitza el finès i el suec en tots els documents; el Canadà fa el mateix
amb l’anglès i el francès; i els documents personals a Suïssa contenen les quatre
llengües oficials (el francès, l’alemany, l’italià i el romanx, que com l’alemany a
Bèlgica només parla l’1 per cent de la població). En tots quatre casos, el
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plurilingüisme és present en tots els documents, incloent-hi el passaport, sense
necessitat de petició prèvia de l’interessat i independentment del lloc on
s’expedeixen.
ATÈS que com a ciutadans espanyols que parlem llengües diferents del castellà
ens volem reconèixer en els nostres documents personals, i també volem que el
conjunt de la societat espanyola conegui i faci seu el caràcter plurilingüe de
l’Estat que tots compartim. Per això, volem cridar els nostres governants a
prendre totes les mesures necessàries perquè en el termini més breu possible els
documents personals espanyols adoptin un règim lingüístic semblant al que
apliquen les altres democràcies plurilingües del món, que permeti una plasmació
efectiva del mandat constitucional del respecte i protecció de la diversitat
lingüística espanyola.
AQUESTA Alcaldia proposa a la Comissió Municipal de Govern, l’adopció dels
següents
ACORDS:
Primer.- AFEGIR-SE a la campanya “Documents plurals”, que propugna la
incorporació als documents nacionals d’identitat, passaports, permisos de
conduir, targetes de resident estranger i tota altra documentació personal de les
llengües espanyoles diferents del castellà que són oficials d’acord amb els
estatuts d’autonomia, sense excloure l’ús addicional de les llengües que, tot i no
ser oficial d’acord amb els estatuts d’autonomia, es beneficien igualment del
mandat constitucional de respecte i protecció de la diversitat lingüística
espanyola.
Segon.- INSTAR tot els grups parlamentaris del Parlament de Catalunya a
presentar a la Mesa del Congrés de Diputats una proposició de Llei sobre l’ús
de les llengües espanyoles als documents nacionals d’identitat, passaports,
permisos de conduir, targetes de resident estranger i tota altra documentació
personal.
Tercer.- TRAMETRE aquest acord a:
President del Parlament de Catalunya
President del Govern Espanyol
Ministeri de Presidència
Ministeri d’Interior
Ministeri d’Afers Exteriors
Presidència del Congrés dels Diputats
Organització pel Multilingüisme
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Quart.- DONAR COMPTE d’aquests acords en la propera sessió que celebri el
Ple de l’Ajuntament per a la seva ratificació.”
•

La de 7 de novembre de 2002
“S’ACORDA per unanimitat dels assistents, aprovar la següent proposta de
l'Alcaldia
ATÈS que el Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada el dia 30 de maig de 2002,
va acordar, entre d’altres, CEDIR gratuïtament a la "FUNDACIÓ PRIVADA
DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS PER A LA GENT GRAN" d'aquest
terme municipal el següent bé patrimonial, amb la finalitat que el destini a
Residència per a gent gran:
"PEÇA DE TERRA situada en el terme municipal de les Franqueses del
Vallès d'una superfície de 2.264,76 m2 que limita al Nord amb el carrer
Llevant, al Sud amb resta de finca que es segrega, a l'Est amb carrer Sant
Joaquim, avui carrer Sant Ponç i a l'Oest amb carrer Sant Josep."
Inscrita en el Registre de la Propietat de Canovelles al Tom 2497, Llibre
208 de les Franqueses, Foli 54 , Inscripció segona, Finca núm. 10.945
VIST el conveni de col·laboració subscrit en data 24 d’octubre de 2002, entre el
Departament de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya, la Fundació
privada de les Franqueses del Vallès per a gent gran i Ajuntament de les
Franqueses del Vallès per a la construcció d’un centre residencial per a gent
gran en aquest municipi.
AQUESTA Alcaldia proposa a la Comissió Municipal de Govern, l’adopció dels
següents
ACORDS:
Primer.- APROVAR el conveni de col·laboració subscrit en data 24 d’octubre de
2002, entre el Departament de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya,
la Fundació privada de les Franqueses del Vallès per a gent gran, i
l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès per a la construcció d’un centre
residencial per a gent gran en aquest municipi.
Segon.- NOTIFICAR aquests acords a les entitats interessades.
Tercer.- DONAR COMPTE d’aquests acords en la propera sessió que celebri el
Ple de l’ajuntament per a la seva ratificació.”
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•

La de 21 de novembre de 2002
“S’ACORDA per unanimitat dels assistents aprovar la següent proposta
d’Alcaldia:
ATÈS que la Comissió Municipal de Govern, en la sessió celebrada el dia 14 de
desembre de 2000, va acordar, entre d’altres ACCEPTAR una subvenció
atorgada per la Direcció General de Centres docents del Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per un import de 10.250.000
pessetes, (61.603,74 euros) concedida per a la creació de 41 places escolars de
primer cicle d’educació infantil, corresponent al projecte aprovat del centre de
llar d’infants municipal al carrer Sant Joaquim s/n de Corró d’Avall.
VISTA la minuta de conveni a subscriure entre el Departament d’Ensenyament
de la Generalitat de Catalunya i aquest Ajuntament per crear un centre docent
públic de primer cicle d’educació infantil de titularitat municipal.
AQUESTA Alcaldia proposa a la Comissió Municipal de Govern, l’adopció dels
següents
ACORDS:
Primer.- APROVAR la minuta de conveni a subscriure entre el Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i aquest Ajuntament per crear un
centre docent públic de primer cicle d’educació infantil de titularitat municipal,
al carrer Sant Joaquim 85 i amb la denominació de “Les Tres Bessones”.
Segon.- NOTIFICAR aquests acords al departament d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya.
Tercer.- DONAR COMPTE d’aquests acords en la propera sessió que celebri el
Ple de l’Ajuntament per a la seva ratificació.”

•

La de 21 de novembre de 2002
“S’ACORDA per unanimitat dels assistents aprovar la següent proposta
d’Alcaldia:
ATÈS que la Comissió Municipal de Govern, en la sessió celebrada el dia 10 de
maig de 2001, va acordar, entre d’altres ACCEPTAR una subvenció atorgada
per la Direcció General de Centres docents del Departament d’Ensenyament de
la Generalitat de Catalunya per un import de 10.250.000 pessetes, (61.603,74
euros) concedida per a la creació de 41 places escolars de primer cicle
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d’educació infantil, corresponent al projecte aprovat del centre de llar d’infants
municipal al carrer Roselló de Bellavista.
VISTA la minuta de conveni a subscriure entre el Departament d’Ensenyament
de la Generalitat de Catalunya i aquest Ajuntament per crear un centre docent
públic de primer cicle d’educació infantil de titularitat municipal.
AQUESTA Alcaldia proposa a la Comissió Municipal de Govern, l’adopció dels
següents
ACORDS:
Primer.- APROVAR la minuta de conveni a subscriure entre el Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i aquest Ajuntament per crear un
centre docent públic de primer cicle d’educació infantil de titularitat municipal,
al carrer Rosselló i amb la denominació de “Massagran”.
Segon.- NOTIFICAR aquests acords al departament d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya.
Tercer.- DONAR COMPTE d’aquests acords en la propera sessió que celebri el
Ple de l’Ajuntament per a la seva ratificació.”

La PRESIDÈNCIA obre el torn d’intervencions.
Pren la paraula el regidor del grup municipal PSC-PMC, senyor MANUEL
MARTÍNEZ i manifesta: pediría votación independiente. Respecto al primer acuerdo,
votaremos a favor porque creemos que es un derecho que todo ciudadano tiene, elegir,
entre los idiomas oficiales, el que más le interese para sus documentos personales.
Respecto el segundo, a todos nos interesa que se hagan centros o residencias para la
“gent gran”, pero, me gustaría hacer una pregunta: ya que se les cede un bien
patrimonial, ¿qué grado de implicación tiene el Ayuntamiento y qué ventajas ofrece a la
“gent gran” de este pueblo la construcción de esta residencia, a nivel municipal?, ya que
esta es una fundación privada y la gestión también será privada. Respecto al tercer y
cuarto acuerdo, votaremos a favor porque es de recibo aceptar todas las subvenciones
que nos den, pero, como ya hemos dicho en otras ocasiones, creemos que el
Ayuntamiento debería haber pedido más implicación al Departament d’Ensenyament.
A continuació, el regidor del grup municipal ERC, senyor ANDREU MONTAÑÉS
exposa: jo, simplement, volia manifestar que l’expedient estava realment buit ja que
només hi havia la proposta d’acord. I això acostuma a ser habitual: als expedients
només hi ha la proposta d’acord i que hi faltin documents i, clar, d’aquesta manera és
molt difícil de dur la tasca de control.
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Acte seguit, la regidora senyora ROSA CLAVELL diu: en quant a la documentació que
consta en l’expedient, ja sé que em direu que no és necessari que hi consti, però en el
cas del conveni a subscriure amb el Departament de Benestar Social, seria bo que hi
constés el conveni a l’expedient. I, després, en la minuta de conveni amb el
Departament d’Ensenyament, voldria que el Ramon m’aclarís la següent qüestió: entre
les dues llars d’infants, la subvenció total és, aproximadament, vint-i-un milions de
pessetes. Aquests vint-i-un milions corresponen a la totalitat de la subvenció o s’han de
sumar a una anterior subvenció de la qual ja es va parlar temps enrera? Aleshores, és la
totalitat de la subvenció entre les dues guarderies. D’acord, és que tenia aquest dubte.
El Senyor ALCALDE manifesta: respecte el tema de la Fundació, només dir-li que
l’Ajuntament és membre de la Fundació i, a més, es disposa en els Estatuts, que aquest
patrimoni, en cas de dissolució de la Fundació, revertiria novament a favor de
l’Ajuntament.
Finalitzades les intervencions, la PRESIDÈNCIA dóna pas a les votacions.
Sotmès a ratificació el primer acord de Comissió Municipal de Govern, és aprovat per
unanimitat dels disset membres assistents, sobre els dissets que de dret i de fet
componen la Corporació, i per tant, amb el quòrum legal.
Sotmès a ratificació el segon acord de Comissió Municipal de Govern, és aprovat per
setze vots a favor dels regidors del grup municipal CiU, ERC i els regidors Rosa
Clavell, Ricard València, Belen Palomero, José Joaquin Grau, Antonio González i
Concepción Vila i una abstenció del regidor del grup municipal PSC-PMC, i per tant,
amb el quòrum legal.
Sotmès a ratificació el tercer acord de Comissió Municipal de Govern, és aprovat per
unanimitat dels disset membres assistents, sobre els dissets que de dret i de fet
componen la Corporació, i per tant, amb el quòrum legal.
Sotmès a ratificació el quart acord de Comissió Municipal de Govern, és aprovat per
unanimitat dels disset membres assistents, sobre els dissets que de dret i de fet
componen la Corporació, i per tant, amb el quòrum legal.

3.- CONCEDIR A JOSEP CAMPAÑA OVIEDO LA COMPATIBILITAT PER AL
DESENVOLUPAMENT D’UN SEGON LLOC DE TREBALL.- El senyor
SECRETARI llegeix la part dispositiva de la següent proposta de l’ÀREA D’HISENDA
I RÈGIM INTERIOR:
VIST l’escrit amb RE núm. 12150, de data 21 d'octubre de 2002, presentat pel cap
d’àrea d’Esports JOSEP CAMPAÑA OVIEDO, en què sol·licita li sigui concedida la
compatibilitat per ocupar una activitat pública secundària de caràcter docent a l’Escola
de Policia de Catalunya.
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VIST l’informe de Secretaria.
DE CONFORMITAT amb el capítol 2n., títol 6è, de l’article 324.2, apartat a) del
Decret 214/90, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei
dels ens locals, els articles 4,6 i 8 de la Llei d’incompatibilitats de l’Estat, la Llei 53/84,
de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal als servei de les Administracions
Públiques, al contingut de la Llei 21/87, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del
personal al servei de l’Administració de la Generalitat.
AQUESTA ÀREA D’HISENDA I RÈGIM INTERIOR proposa a l’Ajuntament Ple
l’adopció dels següents,
ACORDS:
Primer.- CONCEDIR a JOSEP CAMPAÑA OVIEDO, cap d’àrea d’Esports, la
compatibilitat per al desenvolupament d’un segon lloc de treball com a professor de
l’Escola de Policia de Catalunya, amb una dedicació de 04,25 hores/setmanals, durant
el curs 2002/2003.
Segon.- COMUNICAR el present acord a l’interessat i al Comitè d’Empresa.
El Senyor ALCALDE pregunta als senyors ponents si desitgen realitzar alguna
intervenció al respecte.
Pren la paraula el regidor del grup municipal PSC-PMC, MANUEL MARTÍNEZ i
exposa: creemos que es culpa del Ayuntamiento que algunos funcionarios tengan que
buscarse otro trabajo. Esto no pasaría si este Ayuntamiento pagara más y mejor a sus
funcionarios y, sobretodo, en los puestos básicos, como es el caso que nos ocupa. Si se
le diera dedicación exclusiva y no dejaran que se fuera a otro sitio, podrían pagarle más
dinero. Los sueldos de los funcionarios de este ayuntamiento son más bien bajos
respecto a otros ayuntamientos del mismo nivel y, por tanto, la gente debe buscarse otro
trabajo para poder llegar a final de mes.
Acte seguit, la regidora senyora ROSA CLAVELL manifesta: jo volia dir que ens sap
greu que des de l’Ajuntament, com a Administració Pública, no es doni l’exemple de
que una persona que té dedicació exclusiva i, a més, és cap d’àrea d’Esports, se li doni
la comptabilitat per poder desenvolupar un segon lloc de treball. Ens sembla que és prou
la responsabilitat que té. I, a més, com a segon punt, dir que l’Administració Pública
hauria de ser molt curosa, donant exemple, sobretot ara que hi ha molta gent que no
troba feina.
Respon el regidor de l’àrea d’ESPORTS, senyor JOSEP MARIA DIA dient: el senyor
Josep Campaña és cap d’àrea d’Esports i, per tant, un professional de l’Ajuntament.
Penso que hauríem d’estar orgullosos que un professional de l’Ajuntament formi part
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del professorat de l’Escola de Policia. En segon lloc, el fet de que estigui aquestes cent
vint hores anuals donant classe a l’Escola de Policia no repercuteix en la seva tasca
com a cap d’àrea. Evidentment, si hi repercutís, no ho faria. I, per últim, recordar que
l’Escola de Policia, d’alguna manera, només disposa de professorat contractat
laboralment com el personal administratiu. Els altres, en aquest cas, són funcionaris que
tenen un contracte parcial.
El regidor de l’àrea d’HISENDA I RÈGIM INTERIOR, senyor FRANCESC COLOMÉ
manifesta: em sorprèn el comentari dels sous perquè estem parlant d’un gerent i és el
sou d’un gerent. Per tant, si amb un sou de gerent no arriba a final de mes, malament
anirem!!! El teu discurs podria servir per gent amb sous més modestos, però no pas
amb el sou d’un gerent. I pel que fa al que ha dit la Rosa, el règim d’incompatibilitats ve
regulat per una llei en concret que és la Llei d’incompatibilitats del personal al servei de
les Administracions Públiques i la norma general diu: “ ... no es pot comptabilitzar la
feina pública amb un segon lloc de treball, càrrec o activitat en el sector públic, llevat
dels supòsits que expressament marca la Llei.”. I la llei marca expressament que si es
demana la comptabilitat, s’ha de donar quan es tracti de l’esfera de la docència com a
professor associat i en règim de dedicació parcial amb durada determinada. I això ho
compleix el senyor Campaña i, per tant, li hem de donar. Crec, i em faig ressò del que
diu el regidor d’Esports, que és una satisfacció clara per aquest Ajuntament, que
personal d’aquest Ajuntament s’encarregui de formar els futurs cossos i forces policials
que operen a Catalunya, ja siguin mossos o policies locals.
Finalitzades les intervencions, el Senyor ALCALDE dóna pas a la votació.
Sotmesa a votació la proposta, és aprovada per deu vots a favor dels regidors dels grups
municipals CiU i ERC, sis vots en contra dels regidors Rosa Clavell, Ricard València,
Belen Palomero, José Joaquin Grau, Antonio González i Concepción Vila, i una
abstenció del regidor del grup municipal PSC-PMC, i per tant, amb el quòrum legal.

4.- ACCEPTAR PRESCRIPCIONS DICTADES PER LA CUB I INCORPORARLES MITJANÇANT UN TEXT REFÓS EN LA REVISIÓ DEL PGOU.- Per part del
senyor SECRETARI es procedeix a donar lectura de la part dispositiva de la següent
proposta de l’ÀREA D’URBANISME:
Pren la paraula la regidora senyora ROSA CLAVELL i manifesta: nosaltres demanem
una proposta alternativa i una prèvia.
Acte seguit el senyor Secretari procedeix a la lectura de la part dispositiva de la
proposta:

ATÈS que el Ple de l’Ajuntament en sessió de data 30 de maig de 2002, va acordar,
entre d’altres, APROVAR PROVISIONALMENT la revisió del Pla General
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d'Ordenació Urbana de les Franqueses del Vallès, essent tramès l’expedient a la
Comissió d’Urbanisme de Barcelona per a la seva aprovació definitiva.
ATÈS l’acord de la Comissió d’Urbanisme de Barcelona, adoptat en sessió de 13 de
novembre, en què atenent la proposta de la ponència tècnica acorda que s’incorporin
les prescripcions referents a:
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Informes
Sistema viari
Creixements
Sòl Urbà
Normativa

VIST l’informe de l’arquitecte municipal.
AQUESTA Àrea d’Urbanisme proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- ACCEPTAR les prescripcions, amb excepció de la enumerada en l’apartat
1.2.1, dictades per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona en sessió de data 13 de
novembre, referents a la revisió del Pla General d'Ordenació Urbana de les
Franqueses del Vallès.
Segon.- INCORPORAR aquestes prescripcions mitjançant un Text Refós en la revisió
del Pla General d'Ordenació Urbana de les Franqueses del Vallès, aprovat
provisionalment pel Ple de l’Ajuntament, en sessió de data 30 de maig de 2002.
Tercer.- TRAMETRE l’esmentada documentació per triplicat, a la Comissió
d’Urbanisme de Barcelona per a la seva aprovació definitiva.
El Senyor ALCALDE pregunta als senyors regidors si desitgen realitzar alguna
intervenció al respecte.
Acte seguit el regidor del grup municipal ERC, senyor ANDREU MONTAÑÉS diu: és
que era una prèvia. Però, clar, no ens has deixat.
A continuació el regidor del grup municipal PSC-PMC, senyor MANUEL MARTÍNEZ
exposa: nosotros pensamos que ustedes deberían aprovechar la ocasión para paralizar el
proceso de aprobación del Plan General, recuerden que sólo lo han aprobado con sus
votos. Y que dejen las manos libres al próximo gobierno que salga de las urnas el año
que viene, para poder abrir un proceso de participación ciudadana que desemboque en
un Plan General, asumido por la mayoría de las fuerzas sociales y políticas de este
pueblo.
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El regidor del grup municipal ERC, senyor ANDREU MONTAÑÉS manifesta: bé,
doncs si no hi ha prèvia, entrarem al tema. Si tenim en compte les informacions que ens
han donat a Secretaria, aquest és l’últim pas per aprovar el PGO de les Franqueses.
Nosaltres hem de manifestar que la forma en què es planteja la seva aprovació respon
fidelment a tot el procés que s’ha seguit. L’últim pas també es planteja, al nostre
entendre, de manera barroera, i sembla ser que amb la intenció de que passi de la
manera més desapercebuda possible i sense acabar de fer tots els tràmits que es
sol·liciten des de la Comissió d’Urbanisme. De fet, el que es proposa és que es doni
“carta blanca” a l’equip de govern per acabar de fer la redacció del text refós, tal i com
els hi dóna la gana, sense haver de donar més explicacions al Ple del Consistori i, per
tant, als ciutadans de les Franqueses. Tanmateix, a l’expedient hi falten documents que
són essencials per poder tirar endavant aquest punt. A més a més, el passat dimecres dia
vint se’ns va convocar a una sessió informativa de Ple pel dia vint-i-dos a la una del
migdia, cosa ja bastant estranya, i que, d’entrada, sobta perquè entenem que l’Alcaldia
hauria d’intentar i procurar que es pogués compaginar la vida laboral i la vida política a
aquells que no estan alliberats i que no només treballen per l’Ajuntament. Entendríem
aquesta convocatòria si hi hagués un cas important, urgent, però quan es demana
l’explicació, no n’hi ha. Per cert, el mateix dia, a les dotze hores som convocats també,
per aprovar els pressupostos del Patronat de Cultura, però, bé, ara no ve a compte.
Resulta que el mateix dia vint-i-dos, a les dotze del migdia, surt d’Urbanisme el
document en qüestió que hem d’aprovar o acceptar. Vol dir que aquí arriba, suposant
que anés molt de pressa, al migdia i, llavors, difícilment, els tècnics de l’Ajuntament i
aquell que, durant tot el procés, hem anomenat el planificador, han pogut mirar-lo,
treballar-lo i donar un parer equànime. En el document també es diu que s’ha de fer un
text refós, incloent-hi les prescripcions de la Comissió d’Urbanisme i, a més a més, diu
que falten els documents de la Secretaria d’Estat de Telecomunicacions, del Ministeri
de Ciència i Tecnologia i del Departament de Cultura, així com la Secretaria d’Estat
d’Infrastructures Ferroviàries. No hi són. Difícilment, si el document va arribar el dia
vint-i-dos, a no ser que es tinguessin informacions per una altra banda, crec que és molt
difícil que aquests estudis hagin pogut arribar en el dia d’avui. Per altra banda, és
important que es coneguin aquests estudis perquè, d’alguna manera, a l’hora
d’incorporar-los en el PGO, poden afectar de forma directa o indirectament a la
ciutadania. Per tant, el que es proposa és acceptar totes les prescripcions de la Comissió
d’Urbanisme, sense especificar com queda en el PGO definitivament. Nosaltres
entendríem que el que s’hauria d’aprovar seria el text refós amb els plànols marcats,
amb les definicions fetes, perquè hi ha definicions que, depèn de com es faci, es poden
interpretar de moltes maneres i això ens ajudaria, realment, a entendre si el PGO respon
o no, a les expectatives que hi ha en ell. Acceptar les prescripcions només perquè sí,
perquè venen de la Generalitat, ens sembla que no correspon. Per tant, nosaltres
demanem que quedi sobre la taula, que es faci el text refós i que, després, es faci un Ple
per aprovar aquest text refós que en definitiva serà el nou PGO.
La regidora senyora ROSA CLAVELL exposa: nosaltres hem demanat una proposta
alternativa ja que pensem que s’ha de deixar en suspens l’aprovació d’aquesta revisió
del Pla General i mantenir vigent, l’actual Pla General, perquè, al cap i a la fi, estem a
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mig any vista de les eleccions municipals. Sabeu que compteu amb un Pla General
aprovat només per part vostre, amb molta pressa i molts enganys. Així ho he de dir
perquè així ho hem constatat durant molts dies. Per tant, demanem que la revisió que
avui porteu a Ple, es deixi sobre la taula i que, pel que queda de legislatura, es continuï
treballant amb l’actual Pla General i, després, es doni la possibilitat al nou equip de
govern que es formi, per poder-lo treballar acuradament ja que considerem que és un
document prou important com per donar-li aquesta importància.
Respon el regidor de l’àrea d’URBANISME, senyor MARTÍ ROSÀS dient: en quant al
que deia vostè, senyor Manuel, en relació a la manca de participació ciutadana, ja ho
hem discutit unes quantes vegades, no és veritat, perquè ja hi va haver participació quan
es va aprovar l’article cent vint-i-cinc, també es va presentar l’aprovació inicial de la
revisió del Pla General als diferents pobles, entitats del municipi i als ciutadans que van
voler. O sigui, crec que qui ha volgut, ha pogut participar. No han pogut o no han
volgut participar aquells que van presentar aquella proposta demanant que es deixés
sense efecte la revisió del Pla General. Això és una cosa que surt en cada discurs. En
quant al que diu que s’ha fet de forma barroera, no hi estic d’acord, aquesta és la seva
opinió. Tampoc estic d’acord amb això de la carta blanca, hi ha les prescripcions que
venen donades per Urbanisme. Hem assistit a moltes reunions de la Comissió
d’Urbanisme, inclosa la del dia tretze d’aquest mes, que va ser quan es va aprovar la
revisió del Pla General de les Franqueses. Vostè diu que els tècnics no s’ho han pogut
mirar, escolti’m, ja li he dit que hem fet moltes reunions de treball amb els tècnics a
Urbanisme i no és veritat que hagi arribat aquí i, el mateix dia, s’hagi informat ja que
portàvem moltes reunions discutint i treballant amb els tècnics del Departament
d’Urbanisme. El que ningú ha dit és que s’accepten totes les prescripcions menys una,
que és la de no fer la reserva del Quart Cinturó. Aquest Ajuntament té un acord de Ple
que rebutja la construcció del Quart Cinturó, aquesta prescripció no l’acceptem i és per
això que en la proposta del Ple es diu “...amb excepció de la enumerada en l’apartat
1.2.1 ...”. Això ningú ho ha esmentat, no deu ser important?.
Intervé la regidora senyora CLAVELL preguntant: si s’ha acabat el debat?
El regidor senyor ROSÀS continua la seva intervenció dient: després, ens diuen que ens
falten uns informes i estudis. En falten uns que actualment ja estan demanats i, per tant,
ja arribaran. Els importants hi són i tots informen favorablement. Els que falten ja
arribaran i s’adjuntaran. Referent a la pressa, no hi ha hagut molta pressa, fa més de dos
anys que estem treballant en aquesta revisió del Pla General. Es va crear una comissió,
ens vam reunir una pila de vegades i el que sí que he de lamentar és que no es van portar
propostes, no se’n van fer. Referent al tema de fer un pla especial agrari, que va sortir
diverses vegades, no hi va haver cap proposta per part de ningú, de cap grup. Aquest
tema, com a voluntat de l’equip de govern, va ser acceptat a la proposta que va fer
Esquerra Republicana el dia de l’aprovació provisional, vam acceptar que s’inclogués el
Pla Especial Agrari i nosaltres, l’equip de govern, hi vam votar a favor, mentre que tota
l’oposició va votar-hi en contra.
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Pren la paraula el Senyor ALCALDE i manifesta: si es refereix a una proposta
alternativa, el Ple no té competència per passar-la. Aquesta és la proposta alternativa?
La regidora senyora CLAVELL respon: la proposta alternativa és tot el que he exposat.
El Senyor ALCALDE diu: el Ple no té competència per retirar aquest punt de l’ordre del
dia, només ho pot fer l’Alcalde. Això no és una esmena al que s’aprova avui, una
esmena vol dir un canvi en el contingut, no en el continent.
El regidor senyor MARTÍNEZ replica: yo quiero responder a Martí de que yo sólo he
dicho que el Plan General lo aprobasteis con vuestros votos, con el voto en contra del
resto de grupos políticos. Es decir, no ha habido participación ciudadana ni política, o
sólo la que os ha interesado. Por tanto, que tengas muy claro que solamente la
aprobasteis con vuestros votos, ya que el resto de fuerzas políticas votamos en contra. Y
si ha habido participación ciudadana, no habrá sido mucha.
A continuació, el regidor senyor MONTAÑÉS manifesta: bé, si estem en debat...
Nosaltres el que demanàvem és que això no tirés endavant i que es fes el text refós
perquè, vulguem o no, hi ha una sèrie de documents que no hi consten i que, d’alguna
manera, poden afectar. Per tant, si ho aprovem ara, significarà que estarem donant carta
blanca per a que, quan vinguin aquests documents, s’incloguin perquè si no que passarà,
tornarà a passar per Ple? Doncs, no, no tornarà a passar per Ple. Nosaltres tenim una
esmena a l’articulat. I, a més, volíem destacar que en el document de la Comissió
d’Urbanisme, malgrat tot, han estat una mica més sensibles que vostès mateixos,
sobretot pel que fa al sòl no urbanitzable. De tota manera, continua estant tot igual
respecte els temes de viabilitat i del polígon industrial i, en aquest sentit, nosaltres
volem presentar una esmena. Suposo que això sí que es pot presentar i es pot votar
perquè és incloure una esmena... A veure, el text que es presenta, d’alguna manera,
conté esmenes en el PGO.
El Senyor ALCALDE diu: el text que es presenta és l’acceptació de les esmenes que
prescriu la Comissió d’Urbanisme, excepte una que és la de dir “no” al Quart Cinturó.
No sé si ho ha llegit, com que no ha dit res d’això... La Comissió d’Urbanisme, suposo
que sí ha llegit la proposta, recomana, per seguir el tràmit, l’aprovació de les esmenes
textuals. I això és el que fem: el tràmit d’aprovació de les esmenes, no es fa res més.
El regidor senyor MONTAÑÉS replica: sí, el que passa és que la Comissió
d’Urbanisme també demana que s’incloguin una sèrie de documents que no els tenim.
El Senyor ALCALDE contrareplica: els demana, però no són prescriptius.
El regidor senyor MONTAÑÉS diu: repeteixo, vull presentar una esmena al PGO. I
sinó, és igual, presentaré una proposta d’acord. I, repeteixo, hi ha tota una sèrie de
documents que no els tenim i, per tant, acceptar aquests documents sense tenir-los, és no
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saber què s’accepta. Proposo que es quedi sobre la taula i que s’acabi de redactar el text
refós i, fins i tot, que es pintin bé els plànols.
A continuació, la regidora senyora CLAVELL manifesta: aquest matí he presentat una
instància i ho he fet perquè, durant aquests dos dies que hem tingut per poder debatre
aquest punt, hem passat per tota una sèrie de passos durant els quals jo veia que faltava
molta documentació, sobretot una que és essencial. No entenc com vosaltres, l’equip de
govern, els vostres tècnics jurídics i els vostres tècnics d’urbanisme han estat capaços de
poder resoldre aquestes prescripcions de la Comissió d’Urbanisme, sense tenir aquesta
informació, perquè la Comissió d’Urbanisme en l’anomenat punt 1.2.1. parlant en
concret del sistema viari, i deixant de banda altres punts, diu que: “Tenint en compte el
caràcter supramunicipal de la via, cal incorporar la reserva urbanística del traçat del
IV Cinturó, d’acord amb el traçat previst en el pla de carreteres. En aquest sentit,
caldrà estar allò establert a l’informe emès per la Direcció General de Carreteres en
data 8 de novembre de 2002. Entre altres determinacions, l’informe incideix en que
“d’acord amb allò que fixa el vigent Pla de carreteres de Catalunya i amb les
previsions fetes pel futur Pla, s’ha de preveure el pas per aquest municipi del IV
Cinturó i de la prolongació de la C-60 fins al IV Cinturó. Consegüentment, s’han de fer
les reserves de sòl necessàries per al pas d’aquestes vies pel municipi.” I, ara, ve la
“parrafada” forta que jo trobo greu: “... Aquestes franges de reserva hauran de tenir
una amplada de 150 m, és a dir 75 m, a banda i banda de l’eix del traçat en planta
adjunt al present informe.” Dintre d’aquest informe, no vaig trobar el traçat en planta.
Ho he demanat a l’arquitecte i m’ha contestat que ell no l’havia vist, ho he demanat al
secretari i m’ha dit que tot el que havia arribat, estava aquí. Per tant, em sembla molt
greu i no sé com els tècnics han pogut resoldre i arribar a aquestes conclusions, sense
demanar aquest traçat. Per tant, hem demanat que aquesta revisió quedés sobre la taula
perquè és una mancança essencial el que vosaltres ens heu negat. A veure, Martí,
contesta’m: com has sigut capaç de dir que no volem això sense tenir-ho? Per què no
heu demanat aquest document? La Comissió d’Urbanisme us diu que, dintre de
l’expedient, hi ha aquest plànol, on és aquest plànol? Per què tanta pressa? Aquest
document passa pel registre de sortida de la Comissió d’Urbanisme a un quart d’una del
passat dia vint-i-dos, passa pel registre d’entrada d’aquest Ajuntament el mateix dia
vint-i-dos i, el mateix dia, el cap d’àrea fa l’informe i es fa l’informativa. Falta l’informe
tècnic jurídic, hauria de ser però no hi és. Vull dir, aquell dia vau treballar molt! És que
és un document essencial per poder determinar el que esteu dient.
El regidor senyor ROSÀS diu: a veure, no sé si m’ha escoltat abans, no m’ha entès o no
m’ha volgut entendre. Ja li he dit que portem moltes setmanes fent reunions amb els
tècnics i polítics de la casa, amb els tècnics del Departament d’Urbanisme.
La regidora senyora CLAVELL replica: és la vostra obligació, només faltaria!
El regidor senyor ROSÀS contrareplica: si us plau, jo he deixat que acabés. O sigui, no
és una cosa que arriba el dia vint-i-dos perquè, com ja he dit abans, el dia tretze, polítics
i tècnics d’aquesta casa vam ser convidats a la Comissió d’Urbanisme, on s’aprovava el
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Pla General, juntament amb dos-cents tretze punts més. Després de l’acta, el primer
punt va ser la revisió del Pla General de les Franqueses del Vallès. Aquell dia que hi
vam ser, els tècnics d’urbanisme van fer l’exposició i, després, es va debatre. Només hi
van haver unes preguntes per part d’un dels membres de la Comissió d’Urbanisme que,
precisament, era l’Alcalde de Granollers, es tractava d’unes qüestions de veïns, se li van
aclarir i, aleshores, allò va quedar aprovat. Després, aquesta aprovació va arribar, en
paper oficial, a l’Ajuntament el dia vint-i-dos. Però, molt abans, ja s’hi havia treballat
molt. Després, sempre, i no només el dia vint-i-dos quan ens arriba el document, els hi
hem dit que no estàvem d’acord amb la reserva del Quart Cinturó. I la proposta d’acord
que portem avui a aprovació, la qual estem debatent, és “ACCEPTAR
les
prescripcions, amb excepció de l’enumerada en l’apartat 1.2.1, dictades per la
Comissió d’Urbanisme de Barcelona en sessió de data 13 de novembre...”. Aquesta
prescripció de l’apartat 1.2.1. és la que ha dit vostè, que fa referència a aquesta reserva.
No ens importa per on ha de passar, no ho volem! Hi ha un acord de Ple d’aquest
Ajuntament on les Franqueses no accepta el Quart Cinturó i, per tant, no posem la
reserva del Quart Cinturó a la revisió del Pla General. Això ho hem dit sempre i ho
mantenim. I la proposta, si vostè l’ha llegit i la vol entendre, és aquesta: no l’acceptem.
Acceptem les altres: acceptem que la rotonda de Can Mariano estigui una mica més cap
al sud perquè no afecti al torrent i que sigui més petita perquè és el que va dir la
Diputació en el seu informe, acceptem que falta aclarir quantes alçades es poden fer
aquí, acceptem que la Unitat d’Actuació número 21, que és la Ramoneda i l’altra, es
divideixin en dues perquè les aportacions que fan els propietaris són de diferents
procedències. Acceptem totes aquestes prescripcions, però no aquesta de fer la reserva
del Quart Cinturó.
Acte seguit, el regidor senyor MONTAÑÉS replica: a mi em sembla bé que hagueu fet
moltes reunions a Urbanisme, el que passa és que m’agradaria recordar que l’equip de
Convergència i Unió no és l’Ajuntament, ja que l’Ajuntament ho som tots. També
voldria demanar on està aquella famosa Comissió del PGO, que esmentem tant i que
diem que som fantàstics. A efectes de l’Ajuntament, no sé si a nivell de partit heu fet un
pacte o no respecte el Quart Cinturó, perquè venen eleccions i és mal moment per
acceptar un Quart Cinturó, queda marcat i dissenyat i ja vindran èpoques millors. Per
tant, pactem amb Urbanisme i diem: ja veurem! perquè tenim un acord de Ple... De tota
manera, els pactes que heu fet amb Urbanisme, (aquest document arriba el dia vint-idos) i, per tant, a efectes de l’Ajuntament, és a partir d’aquest dia que comença a
comptar. A efectes de l’equip de govern, perquè té els seus pactes i les seves històries de
partit, és una altra cosa!!
A continuació, la regidora senyora CLAVELL replica: el Martí ha estat dient que han
tingut moltes reunions i que vosaltres ja ho heu vist tot, per tant, trobo lògic que
vosaltres no necessitéssiu aquest traçat, donat que ja el sabíeu. Per tant, continuem amb
l’engany: vosaltres porteu documentació perquè nosaltres ens fem la idea del que és,
sense importar-vos que l’expedient no està complet. I, després, de totes les coses que
accepteu i accepteu, també accepteu, i gràcies a la Comissió d’Urbanisme que ha tingut
una mica de sensibilitat respecte un fet que, a mi personalment, em preocupava molt: la
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legalització de les indústries en sòl no urbanitzable. A mi em preocupava molt aquest
tema i veig que, com a mínim, hi ha una cosa positiva. Com que vosaltres ja ho
coneixeu tot, aleshores no teníeu necessitat. Ara ho entenc, m’has aclarit moltes coses,
gràcies.
El Senyor ALCALDE exposa: voldria afegir una qüestió, en general, a part de no
acceptar el Quart Cinturó perquè és un acord de Ple, dir-li que el nostre grup no estava
al govern quan es va aprovar la Llei de Carreteres que és la que posen sobre la taula a
l’hora de fer aquesta prescripció. I, la veritat és que el regidor que en el seu moment hi
havia, ni es va assabentar i l’Ajuntament no hi va fer al·legacions. I ho dic perquè, en
aquell moment, ens van incorporar el Quart Cinturó, dintre de les Franqueses segons la
Llei de Carreteres de Catalunya. En aquell moment l’Ajuntament, no hi va fer cap
al·legació i vull deixar-ho clar perquè sempre hem estat molt respectuosos amb els
acords i, des de que tenim aquest acord, sempre hem estat molt equànimes.
Finalitzades les intervencions, el Senyor ALCALDE dóna pas a la votació.
Sotmesa a votació la proposta, és aprovada per nou vots a favor dels regidors del grup
municipal CiU, vuit vots en contra dels regidors dels grups municipals PSC-PMC, ERC
i dels regidors Rosa Clavell, Ricard València, Belen Palomero, José Joaquin Grau,
Antonio González i Concepción Vila, i per tant, amb el quòrum legal.

5.- APROVAR DEFINITIVAMENT L’ESTUDI DE DETALL DE LES ILLES 2, 5, I
6, DEL SECTOR MAS COLOMER.- El senyor SECRETARI llegeix la part dispositiva
de la següent proposta de l’ÀREA D’URBANISME:
ATÈS que la Comissió Municipal de Govern en data 10 d’octubre de 2002 va
APROVAR INICIALMENT l’Estudi de Detall per la combinació d’usos en les illes 2, 5
i 6 del Sector “Mas Colomer” de les Franqueses del Vallès.
ATÈS que l’esmentat acord ha restat exposat al públic durant, durant el període comprès
entre els dies 19 d’octubre i 19 de novembre de 2002, segons anuncis publicats en el
diari AVUI i en el Butlletí Oficial de la Província núm. 256, corresponent als dies 18 i
25 d’octubre de 2002 respectivament, i en el tauler d'edictes de la Corporació, a més de
practicar notificacions individualitzades als propietaris i interessats directament afectats,
no havent-se presentat durant l’esmentat període cap al·legació ni suggeriment.
VIST l’informe de l’arquitecte municipal.
VIST l’informe de Secretaria
ATÈS el que disposen els articles 21.1 j) i 22.2 c) de la Llei de Bases de Règim Local i
la Disposició Transitòria Quarta de la Llei 2/2002, de 14 de març, d'urbanisme.
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AQUESTA ÀREA D’URBANISME proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels
següents :
ACORDS:
Primer.- APROVAR DEFINITIVAMENT l’Estudi de Detall per la combinació d’usos en
les illes 2, 5 i 6 del Sector “Mas Colomer” de les Franqueses del Vallès.
Segon.- NOTIFICAR els presents acords als propietaris i interessats directament
afectats en l'àmbit de l’estudi de detall i publicar-los en el Butlletí Oficial de la
Província, al tauler d'Edictes de l'Ajuntament i en un dels diaris de major circulació de
la província.
Tercer.- TRAMETRE a la Comissió d’Urbanisme de Barcelona un exemplar de l’estudi
de detall i còpia de l’expedient administratiu, per tal de donar compliment al què
disposa la disposició transitòria quarta de la Llei 2/2002, de 14 de març, d'urbanisme.
La PRESIDÈNCIA obre el torn d’intervencions.
Pren la paraula el regidor del grup municipal PSC-PMC, senyor MANUEL
MARTÍNEZ i manifesta: nosotros quisiéramos saber si en este “estudi de detall” está
incluido el diez por ciento para vivienda pública como marca la Ley, aprobada este mes
de julio pasado. ¿No entra en vigor? Entonces, ¿no está el diez por ciento para vivienda
pública? También nos gustaría saber qué sistema se empleará, si el de cooperación o el
de compensación, para hacer este plan. Es una pregunta que podéis responder cuando
queráis.
A continuació, la regidora senyora ROSA CLAVELL exposa: jo, més que res, vull
parlar de l’àmbit, en general, del Mas Colomer. Es va dir que l’aprovació de la
modificació puntual del PGO sobre el Mas Colomer es justificava perquè les
Franqueses tenia una necessitat imperant d’escola. Fa pocs dies, es va dir que, l’any
2003, la Generalitat construiria l’escola Mas Colomer. Però fa pocs dies que han sortit
els Pressupostos de la Generalitat previstos per l’any 2003 i respecte les Franqueses, no
es parla d’escoles. No sé si és el moment o potser s’hauria de fer més tard, però jo
pregunto: és que l’Ajuntament també pensa pagar aquestes escoles del Mas Colomer?
Acte seguit, el regidor de l’àrea d’URBANISME, senyor MARTÍ ROSÀS diu: jo em
centraré en el tema d’aquest punt: l’estudi de detall. L’estudi de detall no és per
compensació ni cooperació, és un estudi de detall que poden presentar els propietaris.
Ho han fet ells i demanen que les superfícies comercials, és a dir, la superfície destinada
a usos comercials, sigui tota agrupada en una illa, mentre que les altres quedin per a
habitatges. Contestant a l’altra pregunta, no la del deu per cent ja que aquest Pla Parcial
no entra en vigor, en la revisió del Pla General sí que vam posar que els usos comercials
es podien destinar a habitatge social, i és una de les sortides que tenen aquests usos. Tot
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aquest edifici es pot fer com a habitatge social, i és una de les sortides que aquests
propietaris tenen per poder tirar endavant. No el deu per cent, sinó, potser, el cent per
cent. Això no ho sabem.
El regidor senyor MARTÍNEZ pregunta: la ley obliga a dejar siempre un diez por ciento
en cada urbanización que se vaya a hacer. ¿O no?
El regidor senyor ROSÀS respon: això és en els Plans Parcials que s’aprovin a partir
d’aquella data, no en els estudis de detall. I aquest Pla Parcial ja estava aprovat. I no el
deu per cent, sinó, potser, el cent per cent d’aquestes edificacions seran habitatges de
protecció oficial. Aquesta és una de les coses que es va incloure en la revisió del Pla
General, hi ha un article que diu que pot haver-hi aquest canvi d’usos: els usos
comercials podran ser d’habitatge, quan sigui de protecció oficial.
Finalitzades les intervencions, la PRESIDÈNCIA dóna pas a les votacions.
Sotmesa a votació la proposta, és aprovada per nou vots a favor dels regidors del grup
municipal CiU, vuit vots en contra dels regidors dels grups municipals PSC-PMC, ERC
i dels regidors Rosa Clavell, Ricard València, Belen Palomero, José Joaquin Grau,
Antonio González i Concepción Vila, i per tant, amb el quòrum legal.

6.- APROVAR PROVISIONALMENT MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL
PRESSUPOST DE LA CORPORACIÓ DE L’ACTUAL EXERCICI.- Per part del
senyor SECRETARI es procedeix a donar lectura de la part dispositiva de la següent
proposta de l’ÀREA D’URBANISME:
Vista la necessitat d'efectuar despeses de caràcter específic i determinat que no poden
demorar-se a exercicis ulteriors, i per a les quals no existeix en l'estat de despeses de
2002 consignacions específiques per a aquesta finalitat.
Vista la memòria que s'ha incorporat a l'expedient de modificació de crèdits 2/2002, per
concessió de crèdits extraordinaris i habilitació de suplements de crèdit.
Vist l'informe d'Intervenció.
D'acord amb allò que estableix l'article 158 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
reguladora de les hisendes locals, i l'article 37.3 del Reial Decret 500/1990, de 20
d'abril, pel qual es desenvolupa el capítol primer del títol vuitè de la precitada Llei
39/1988, a l’Ajuntament en Ple proposo l'adopció del següent
ACORD:
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Primer.- APROVAR provisionalment l'expedient de modificació de crèdits del
Pressupost de l’Ajuntament de 2002, núm. 2/2002, per concessió de crèdits
extraordinaris i habilitació de suplements de crèdit, segons el detall que figura en la
relació que s'uneix al present acord.
Segon.- EXPOSAR al públic l'esmentat expedient per un termini de quinze dies hàbils,
mitjançant la seva publicació en el BOP. Cas de no presentar-se reclamacions durant
el període d'exposició al públic, l'expedient s'entendrà aprovat definitivament.
El Senyor ALCALDE pregunta als senyors regidors si desitgen realitzar alguna
intervenció al respecte.
Pren la paraula el regidor del grup municipal PSC-PMC, senyor MANUEL
MARTÍNEZ i manifesta: esto demuestra, una vez más, la falta de previsión que ustedes
tienen a la hora de hacer los Presupuestos y, entonces, se tienen que corregir
modificando créditos. Parece que se pretende financiar con los remanentes de tesorería
y mayores ingresos. Esto es una forma jurídica básicamente discutible, recuerden que
esta financiación es gasto corriente. Eso lo sabes tú, Colomé. Y, luego, quería hacer otra
pregunta: ¿cómo se financiarán los próximos ejercicios?, ¿a base de modificaciones de
créditos? Y, así, siempre continuaremos en la misma línea.
Acte seguit,
intervé el regidor del grup municipal ERC, senyor ANDREU
MONTAÑÉS exposa: nosaltres no estem d’acord amb la proposta perquè podem
entendre que pot haver-hi alguna desviació en el Pressupost, però no setanta-vuit mil
euros per manteniment d’edificis... Clar, aquesta és una partida que, potser, no hi
comptàvem ja que edifiquem, però, després, s’ha de mantenir i, a més, serà una partida
que anirà pujant cada any més. Els cent trenta mil cinc-cents euros que manquen al
Centre de Recursos Agraris, els sis-cents cinc mil euros que manquen per la construcció
de la piscina coberta i els cinc-cents noranta-quatre mil euros de la urbanització de Can
Ribas. Donada la seguretat amb què ho van plantejar i tal i com ho plantejaven, els
noranta-dos mil tres-cents quaranta-dos per l’expropiació de la zona esportiva de Corró
d’Amunt. Una desviació de pressupost molt elevada que, a més, s’acabarà cobrint,
gairebé la meitat, amb una operació de crèdit d’un milió dos-cents mil euros. Per tot
això, no estem d’acord amb la gestió que s’ha fet i s’està fent del Pressupost i, per tant,
votarem en contra.
A continuació pren la paraula el regidor senyor JOSÉ JOAQUIN GRAU i diu: como
ahora soy el último en hablar, cuando me toca ya está casi todo dicho. Básicamente, más
que una modificación de crédito, no solamente es una modificación de crédito sino que
es una ampliación importante de créditos, puesto que se está pidiendo, para cuadrar las
cuentas de este año, un crédito, me imagino que es el punto que aprobarán al final del
Pleno, por nada menos que un millón doscientos mil euros, equivalente a doscientos
millones de las antiguas pesetas. Y esto es algo que tenemos que pagar durante los
próximos quince años. Ya sabemos que, a veces, hay que invertir de cara al futuro, pero,
bueno... Ya intervendré luego, en el punto del Presupuesto, y expondré de qué forma
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nos estamos endeudando, cada vez más. Personalmente, me parece grave tener que
pedir un préstamo de doscientos millones de pesetas para cubrir unas cuentas, lo cual
demuestra una falta total de previsión, porque parece increíble que cuando se elaboró el
Presupuesto del año pasado, no fueran capaces de prever que se tenía que urbanizar la
masía de Can Ribas, pagar la piscina cubierta... Parecía que eso se podía ir
construyendo, pero que no había que pagarlo, como si lo trajeran los Reyes Magos. Y
eso se tiene que pagar de un modo u otro.
Respon el regidor de l’àrea d’Hisenda i Règim Interior, senyor FRANCESC COLOMÉ
i manifesta: si això que vostè diu és veritat, tallaré el coll a l’interventor perquè està
dient que estem fent una il·legalitat. En números, no és discutible: o és legal o és
il·legal. Perquè estigui tranquil, jo li dic que el que estem fent és absolutament legal. Les
modificacions de crèdit són figures pressupostàries que reconeix la Llei de
Pressupostos. Els Pressupostos no són rígids, només faltaria! Perquè tot el que sortís de
la partida, ja no es podria fer, i sempre hi ha certes desviacions. I això és molt lògic, que
hi hagi figures que subsanin aquestes desviacions. Bàsicament, el que fem és traspassar
diners de partides que teníem pressupostades i que no gastarem, a partides que teníem
pressupostades i que ens pujaran més ingressos. Només faltaria que no poguéssim fer
això. Pel que fa a l’endeutament, després, si voleu, fem un monogràfic en el tema dels
Pressupostos. Però, efectivament, i posteriorment, en l’últim punt de l’ordre del dia,
demanarem una línia de crèdit de dos-cents milions de pessetes. És cert, però també és
cert que en els Pressupostos de l’any 2002 hi havia considerades diverses vendes de
parcel·les. Aquestes vendes de parcel·les de les quals ja s’han iniciat els tràmits, no
arribaran dins aquest any, tot i que ja han sortit publicades en el Butlletí Oficial de la
Província, concretament, el dia vint-i-sis i en dono constància d’això. I aquestes
parcel·les pugen nou-cents cinquanta-tres mil cent vuitanta euros, és a dir, cent
cinquanta-vuit milions de pessetes, aquests diners no els tindrem perquè no podem fer
l’alienació d’aquestes parcel·les. Això, afegit amb el fet que hi ha hagut actuacions que
nosaltres volíem finançar amb superàvit que haguéssim tingut de la previsió que teníem
d’aquest Pressupost, però al no vendre aquestes parcel·les, no podem fer-ho. Hi ha hagut
obres complementàries a la piscina coberta, així com a l’entorn de la masia de Can
Ribas, a l’entorn, però no a la masia de Can Ribes, que sí que ha estat ben
pressupostada. Inicialment, volíem que es financés amb majors ingressos. Per tant, això
ens fa ser prudents. Jo vull ser molt prudent, complir amb els terminis de pagament que
teníem amb els proveïdors i aquesta prudència ens fa sol·licitar aquest “crèdit pont” per
fer front a aquestes despeses que, de moment, no hem ingressat.
El regidor senyor GRAU replica: jo no sé com feu el Pressupost o quina mena de treball
és el que esteu fent. L’any passat es va pressupostar que es demanarien préstecs per
nou-cents mil euros, però s’han demanat tres milions i mig. És que potser estem
aprovant un Pressupost, però, clar, potser només és un ... No és veritat? “No fotis”! A
veure, jo tinc un préstec d’un milió dos-cents mil euros que es demanarà avui, tinc un
préstec d’un milió quatre-cents mil euros que es va demanar fa un parell de mesos i tinc
un altre préstec de gairebé vuit-cents mil euros que, em sembla, es va demanar el mes de
març. I no sé si em queda algun altre, això és el que jo he comptat.
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Intervé el regidor senyor COLOMÉ preguntant: el senyor Interventor ens pot informar?
El regidor senyor GRAU respon: sí, però si això està aprovat ple Ple. A veure si no em
falla la memòria: al mes de març, un préstec de vuit-cents euros a deu anys; al mes de
setembre, un préstec d’un milió quatre-cents mil euros, a un any i avui s’aprovarà un
altre, a quinze anys, d’un milió dos-cents mil euros. No sé si l’interventor també ho
recorda, o no?
El regidor senyor MONTAÑÉS exposa: jo voldria afegir, tot i que ja ho parlarem
després, que pel proper any està previst demanar-ne dos milions set-cents noranta-nou
mil...
El regidor senyor GRAU afegeix: sí, aquest és un altre.
El regidor senyor MONTAÑÉS continua exposant: ens anem als mil milions... Si la
previsió és fer-ne tants, doncs, potser, tampoc faria falta demanar-los el Pressupost. De
tota manera, comentar que el tema de la masia de Can Ribas, és el primer pagament,
però ha de venir un altre i això vol dir que la desviació és molt gran, no és una misèria.
I, a finals del proper any, l’endeutament serà molt gran, si les previsions del Pressupost,
que segurament s’aprovarà, es compleixen.
Finalitzades les intervencions, el Senyor ALCALDE dóna pas a la votació.
Sotmesa a votació la proposta, és aprovada per nou vots a favor dels regidors del grup
municipal CiU, vuit vots en contra dels regidors dels grups municipals PSC-PMC, ERC
i dels regidors Rosa Clavell, Ricard València, Belen Palomero, José Joaquin Grau,
Antonio González i Concepción Vila, i per tant, amb el quòrum legal.

7.- APROVAR PROVISIONALMENT ELS PRESSUPOSTOS GENERALS DE LA
CORPORACIÓ, LA PLANTILLA DE PERSONAL I EL CATÀLEG DE LLOCS DE
TREBALL PER A L’EXERCICI DE 2003.- El senyor SECRETARI dóna lectura de la
part dispositiva de la següent proposta de l’ÀREA D’HISENDA I RÈGIM INTERIOR:
Vist el projecte de Pressupostos Generals de la Corporació per a l’exercici de l’any
2003, formats pels de l’Ajuntament, el Patronat Municipal d’Esports, el Patronat
Municipal de Cultura i la societat anònima de capital públic Entorn Verd, als quals s’hi
uneix l’annex de personal comprensiu de la plantilla i el catàleg de llocs de treball,
juntament amb tota la documentació preceptiva, de conformitat amb l’article 149 de la
Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals.
Vist que l’esmentat projecte de Pressupostos Generals de la Corporació ha estat
informat favorablement per la Intervenció.
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Vist allò que disposen els articles 143 i següents de la precitada Llei reguladora de les
hisendes locals.
A l’Ajuntament en Ple proposo l’adopció del següent
ACORD
Primer.- APROVAR inicialment els Pressupostos Generals de la Corporació, formats
pels de l’Ajuntament, el Patronat Municipal d’Esports, el Patronat Municipal de
Cultura i la societat anònima de capital públic Entorn Verd, juntament amb la plantilla
de personal i el catàleg de llocs de treball, per a l’exercici de l’any 2003.
Segon.- DONAR publicitat al present acord en la forma prevista en l’article 150 de la
Llei reguladora de les hisendes locals, mitjançant la inserció d’edicte en el Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona, durant un termini de 15 dies, dins el qual els
interessats puguin examinar la documentació de l’expedient i formular, si s’escau,
al·legacions o reclamacions.
Tercer.- ELEVAR a definitiu el present acord, cas que dins el termini assenyalat en el
dispositiu segon del present acord no es formulin reclamacions.
La PRESIDÈNCIA obre el torn d’intervencions.
El regidor del grup municipal PSC-PMC, senyor MANUEL MARTÍNEZ manifesta: los
Presupuestos de los últimos tres años han sufrido un cambio extraordinario. Para
nosotros era imposible saber los antecedentes de los Presupuestos que se van a votar
hoy, porque para poderlos valorar, necesitábamos información que hemos solicitado y
que no se nos ha dado. Como otra que tenemos pedida y estamos esperándola, como son
costes reales de obras que ya están hechas, por ejemplo: el precio total de la piscina, el
precio total de la plaza, etc. Por eso, pedimos que haya más claridad y transparencia.
Por cierto, señor interventor, ¿me puede decir a cuánto asciende, verdaderamente, el
Presupuesto de este año? Es que tengo una duda: no sé si son trece o veinte, ¿me lo
puede aclarar? No me lo quieres aclarar, ¿no? Supongo que el Presupuesto, en cifras
más o menos aceptables, sube a unos veinte millones de euros, porque si sólo fuera los
trece que pone ahí, tendríamos que añadir los Presupuestos de los Patronatos, menos la
aportación municipal, y además, los siete millones de la empresa privada del
Ayuntamiento, Entorn Verd. Siete más trece son veinte millones de euros en este
Ppresupuesto. El capítulo de inversiones nos parece exagerado y creemos que es
estrictamente necesario, como ya he dicho antes, hacer un estudio de las repercusiones
en el gasto corriente en el presente y en el futuro. Sabemos que planificar no es lo
vuestro. En contrapartida, encontramos que en el capítulo número 1 del Presupuesto que
es el de personal, tampoco mejoran, un año más, las condiciones de los trabajadores del
Ayuntamiento. Los socialistas entendemos que la motivación del personal y su
participación es un beneficio para la gestión municipal, cosa que ahora no se está
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haciendo. Este Ayuntamiento se encuentra situado en la parte media-baja de los
municipios de la provincia de Barcelona, (luego, Colomé, ya me dirás si es verdad o
mentira). A la hora de retribuir a sus empleados, la precariedad laboral en este casa ya
se ha instituido como una norma, con lo cual, no nos extraña que haya el ambiente que
se respira entre los trabajadores del Ayuntamiento. Otra cosa más del Presupuesto, más
de tres millones de euros de ingresos se apunta que proceden de la venta de patrimonio.
Pedimos que se nos certifique qué patrimonio es el que ustedes pretender vender y qué
valor le dan. Si son esos tres millones de euros o son más. Ha dicho que hace poco ha
salido en el Boletín que vais a vender unas parcelas, pero no llegan a tres millones.
Entonces, ¿son estas y cuatro más? Total, que se está generando mucho gasto ordinario
y se financia con ingresos procedentes de permisos de obra y de otros ingresos
inestables que dependen de la situación económica del momento. Sólo en licencias de
obras, pretendéis recaudar más de ciento sesenta mil euros. Eso es tener humor o tener
esperanzas de que la situación económica vaya boyante y la gente pida licencias de
obras. ¿Qué valoración hacen ustedes de la repercusión del IAE si pretenden recaudar
por este concepto novecientos mil euros? Por cierto, en el apartado de ingresos, como
compensación de modificación del IAE, sólo ponen que esperan recaudar mil euros.
¿Esto será una “bromilla”, no? También nos parece poco creíble la recaudación de
algunas tasas o licencias de apertura. Precisamente, en este concepto de licencias de
apertura, esperan recaudar más de doscientos mil euros, supongamos que sigue la
bonanza económica y se siguen abriendo locales. O sea, este Presupuesto está
consolidando muchísimo gasto corriente que va en deterioro en los próximos
ayuntamientos que haya en este pueblo. Con la información de la que disponemos, no
alcanzamos a ver un cierto equilibrio en este Presupuesto. Y, ahora, señor Torné, este
presupuesto es insostenible, como es insostenible la forma que tienen de gobernar usted
y su gobierno.
A continuació, intervé el regidor del grup municipal ERC, senyor ANDREU
MONTAÑÉS exposa: bé, d’entrada, volia comentar que aquest Pressupost el trobem
poc innovador i segueix la tendència dels darrers anys. La pujada que es fa en les
partides de Benestar Social, atenció social, primària i Joventut, és molt minsa, és a dir,
les regidories que procuren per les persones i el seu benestar. I, en aquest sentit, fer
constar que ja no consta el pagament pel lloguer de l’escola d’adults però tampoc es
reinverteix en la mateixa regidoria. Deu haver volat cap a una altra banda, voldríem
saber a on. En canvi, tenen pujades importants els aspectes dedicats a Urbanisme,
sobretot, el control de l’urbanisme que puja un vint-i-dos per cent. Obres i Serveis, un
set i mig. I un aspecte que, cada cop, serà més preocupant i que anirà pujant mica en
mica, és el manteniment d’edificis, com, per exemple, en el Pressupost del Patronat
d’Esports. El Pressupost del Patronat de Cultura puja un tres amb sis per cent que
contrasta amb el catorze amb cinc per cent assignat a l’Alcaldia en la partida de
comunicació social i suposem que és per propaganda, butlletins... Un altre tema
interessant és la recollida d’escombraries que preveu una pujada del quatre amb set per
cent que provocarà un augment del dèficit i que s’agreujarà si, tal com surt en la premsa,
s’aplica el cànon més elevat perquè no es realitza la recollida selectiva orgànica, amb la
qual cosa, el tema de les escombraries que ja està complicat, es complicarà molt més.
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També volem comentar que no hi ha ni una sola actuació mediambiental i que,
malauradament, el regidor de Medi Ambient ja no podrà complir la seva promesa que
va fer en aquest Ple d’efectuar ecoauditories a tots els edificis públics, suposo que ho va
dir en un moment d’eufòria. Nosaltres continuem reclamant el carril bici que està
aprovat i que, inexplicablement, s’ajorna o potser no tant inexplicablement perquè
resulta que s’ajorna perquè és una proposta que no és de l’equip de govern. I en aquest
Ajuntament, ja sabem que el que no és de l’equip de govern, doncs, no existeix o se li
nega qualsevol actuació. Amb aquest breu repàs a la proposta dels Pressupostos, sabem
que la despesa per pagar crèdits puja un quaranta-sis i mig per cent. Ja estem pels cent
milions de les antigues pessetes i, sobretot, ens preocupa, veient aquesta previsió
d’endeutament de dos milions set-cents mil euros per l’any 2003, comptant, com ha fet
abans el senyor Grau, ens anem a sis milions d’euros, o sigui, mil milions de pessetes,
que d’alguna manera s’han de pagar. De fet, ara inaugurem i passegem, però no tenim
res pagat. Pensem, doncs, que són uns Pressupostos gens innovadors, com sembla que
el municipi vol ser ara, que hi ha “más de lo mismo” i que es resumeix en asfalt, ciment
i totxanes, en detriment de les persones i de les polítiques que enforteixen l’entramat
social i les associacions. Nosaltres entenem que cal fer inversions, que cal millorar el
municipi, però entenem que ha d’haver-hi un equilibri entre l’urbanisme, l’apartat de
benestar de les persones i les relacions de les promocions econòmiques i de la vida
econòmica. Un equilibri inexistent en aquests Pressupostos perquè vostès han portat el
tema de l’urbanisme a un extrem que no queda més remei que endeutar-se, vendre el
patrimoni i retallar temes de benestar social que, segurament, els tenen com a
prescindibles. En tot cas, de cara a com es finançaran algunes inversions, el que tenim
és que sempre és amb deute, hi ha una petita aportació de la Diputació que deu ser
d’aquells crèdits dels quals el Colomé diu que sortim guanyant: que ens deixen un milió
i resulta que, després, no el tornem o no sé quines coses genials passen, perquè és un
crèdit que, al cap i a la fi, s’ha de tornar i té els seus interessos, i, finalment,
finançament per venda de moltíssimes parcel·les que pugen a tres milions d’euros. És a
dir, amb aquestes previsions, a final d’any estarem endeutats i no tindrem patrimoni.
Acte seguit fa la seva intervenció el regidor JOSÉ JOAQUIN GRAU i diu: como decía
antes, ahora como hablo el último, me quedan pocas cosas por decir. El Presupuesto
para este año 2003 nos parece una auténtica barbaridad, sobretodo porque solamente
con verlo a simple vista se detecta que es un Presupuesto totalmente hipotecado al pago
de las deudas que se van atrasando a este Ayuntamiento. No hay más que ver, como
venimos denunciando desde hace años, que existe una progresión geométrica de la
deuda. Desde el año 2000 hasta ahora, ésta ha aumentado en un ciento cuarenta por
ciento. Cada vez hay, lógicamente, más capital que amortizar e intereses que pagar. Para
el año que viene se van a vender, como ya ha comentado alguno de mis compañeros,
sobre unos tres millones de euros de patrimonio y se pedirán otros tantos millones de
euros como préstamos, principalmente, para pagar las deudas a las que me he referido
antes y que corresponden a todo lo que se está haciendo. Tal como decía Andreu, se está
inaugurando todo pero todavía está todo por pagar. Si recuerdan, el año pasado les
comenté que ya no estabamos vendiendo patrimonio para comprar, sino para pagar lo
que ya habíamos comprado en el día de ayer. Y hoy les tengo que decir que, además de
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vender, tenemos que pedir prestado hoy para pagar lo que compramos anteayer. Por eso,
no sólo el año que viene sino también en años venideros, las altas del Ayuntamiento y,
por tanto, los contribuyentes tendrán que pagar la operación de “maquillaje urbanístico”
a la que han sometido al municipio con unas prisas totalmente infundadas, incluso se
podrían denominar como temerarias. Y como temeraria queremos definir la situación
económica que se vislumbra para este Ayuntamiento en el futuro, de forma que si no se
pone freno de inmediato, tal vez, luego sea peor el remedio que la enfermedad. Fíjense
que para este año, como ya he comentado en el punto anterior, había presupuestado
pedir unos créditos por valor de novecientos mil euros y, al final, se han pedido
préstamos por valor de tres millones y medio de euros que, se supone, alguien los tendrá
que pagar. Y para finalizar comentar simplemente una curiosidad, viendo los
Presupuestos, y como es lógico y habitual en este gobierno que tenemos en este
municipio, las partidas presupuestarias referentes a temas urbanísticos, como puede ser
el tema de Entorn Verd, gestión urbanística, etc, sigue subiendo pero, sin embargo, el
presupuesto de Bienestar Social ha bajado. Con esto no quiero decir que a ustedes no les
importe, en absoluto, las personas; pero sí les quisiera preguntar durante cuánto tiempo
ustedes tienen previsto darle más importancia a un ladrillo que a un ser humano, porque
este municipio está reclamando todo lo contrario.
Respon el regidor de l’àrea d’Hisenda i Règim Interior, senyor FRANCESC COLOMÉ
dient: els Pressupostos que portem a aprovació, (Andreu estic d’acord amb tu, no són
innovadors però tampoc són electoralistes). No són innovadors perquè nosaltres tenim
un programa electoral i unes tasques a complir que vam marcar des de l’any 1999 fins a
finals de legislatura i, ara, ho estem acabant de complir. Ara podríem fer cinquanta mil
promeses per aquests Pressupostos, però no ho farem perquè som rigorosos ja que
aquests Pressupostos contenen el que veritablement hem iniciat des de l’any 1999. Ara
bé, també veig que vostè, senyor Montañés, tampoc és innovador perquè aquest discurs
l’he escoltat cada vegada amb l’aprovació dels Pressupostos, cada vegada diu el
mateix, però mai m’ha portat ni un Pressupost alternatiu, ni una proposta de treure una
partida d’un determinat lloc i posar-la en un altre, ni vostè ni ningú. Aleshores, a partir
d’aquí, escolteu-me, potser menys demagògia i més treballar en aquest aspecte. I
aquesta és una opinió personal meva que no han de compartir els meus companys de
l’equip de govern. El projecte de Pressupostos per l’any 2003 que avui portem a
aprovació parteix de la idea de mantenir les prestacions dels diferents serveis públics
locals que crec que han funcionat en una línia bona o bona-alta, a nivells iguals o
superiors als de l’exercici anterior. Així doncs, podem dir que la despesa ordinària, és a
dir, les despeses de personal, les adquisicions de béns corrents, les transferències
corrents, entre d’altres, han augmentat, respecte l’exercici 2002, un vuit amb tres per
cent. No negaré que no hagin augmentat els passius financers, però també és ben cert
que l’aportació que fa l’Ajuntament en projectes com el foment de l’esport amb una
pujada d’un onze amb quaranta-dos per cent, al foment de la lectura i l’ensenyament
amb gairebé una pujada del quatre per cent, així com l’increment de les despeses de
manteniment d’equipaments públics, com els nous i recents Viver d’empreses, Centre
de recursos agraris, piscina coberta, entre d’altres, perquè podríem enumerar, al diari hi
posava fins a quaranta, donen la vessant social, afavorint la persona. I, escolteu-me,
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aquests equipaments afavoreixen a la persona, perquè són per les persones, no són ni per
tu ni per mi com a regidors, sinó que són per a tu i per a mi com a persones.
Afavoreixen al ciutadà, donen més qualitat de vida que, al cap i a la fi, és la finalitat per
la qual un bon polític, crec, hauria de treballar. I tot això, pujant els impostos segons
l’IPC i vull que quedi molt clar, tal com marcava el programa electoral, amb l’excepció
de la taxa d’escombraries que sempre hem discutit, donat el seu caire deficitari. I per
rematar la feina, en aquests Pressupostos presentats, hi ha una partida important
d’inversió que puja cinc milions vuit-cents setanta-sis mil cinc-cents euros, prop d’uns
mil milions de les antigues pessetes. Què realitzarem amb aquests diners? Ho enumerem
i ho comentem: s’acaba de pagar la piscina coberta, s’acaba d’urbanitzar la zona
esportiva, es paga el túnel de la zona esportiva, el Viver d’Empreses, la masia de Can
Ribas, la reforma del Jutjat de Pau, l’ampliació del cementiri de Corró d’Avall, el
Centre Cultural de Bellavista, el col·lector de Bellavista, el col·lector de la carretera de
Ribes, l’adequació de voreres de Bellavista, el nou parc que hi haurà al costat de l’IES
de Bellavista, la plaça de l’Ajuntament, la remodelació del mercat de Bellavista,
equipament infantil, mobiliari i estris municipals. Senzillament, això és rematar la feina
que estava programada en el pla d’inversions del 2000-2003, finalitzar aquests
pagaments. Finalment, si hi ha alguna paraula que no enteneu, l’interventor està per
aclarir qualsevol dubte. Dir que el pressupost total consolidat de l’Ajuntament puja vint
milions set-cents vint-i-nou mil sis-cents seixanta-dos euros, és a dir, tres mil quatrecentes quaranta-nou milions cent vint-i-cinc mil cinc-centes quaranta-dues pessetes. Pel
que fa a l’endeutament, vull fer un capítol apart, amb les línies de crèdit sol·licitades i
que no són préstecs, l’interventor ens pot fer la matisació de què és línia de crèdit i què
és préstec i, després, si voleu, us en donarà una lliçó. Escolteu-me, ho sento molt, però
no és el mateix. Les incloses dins d’aquest Pressupost, a 31 de desembre de 2003,
tindrem un grau d’endeutament del cinquanta-nou per cent de la nostra capacitat
màxima per endeutar-nos. Per tant, encara ens podríem endeutar un quaranta-un per cent
més. Són dades, jo les explico. Per què? Doncs, perquè ens podem endeutar i la llei ens
marca que ens podem endeutar fins el cent deu per cent dels ingressos ordinaris
liquidats en l’exercici anterior. Per tant, si volguéssim, ens podríem endeutar molt més i
podríem fer moltes més coses perquè amb l’endeutament fem serveis. Ara bé, deixeume que faci una lectura una mica diferent a la que feu vosaltres: si no tinguéssim aquest
endeutament, ara no tindríem dues escoles bressol, no tindríem una plaça de
l’Ajuntament que és l’enveja de molts municipis, ni un Centre de Recursos Agraris per
tal de fomentar l’ocupació, la formació, la inserció en el món laboral i vetllar en la
mesura de lo possible el món agrari. Sé que el que estic dient no agrada escoltar-ho, ho
sé; però ho dic i, després, vosaltres tindreu l’oportunitat de dir la vostra en l’apartat de
precs i preguntes. Ara, només us demano que em respecteu. No tindríem un Viver
d’empreses per nous emprenedors, no tindríem una Biblioteca pública com la que
tenim, ni un Casal d’Avis a Bellavista per a la nostra gent gran com el que inaugurarem,
ni una nova estació de tren a Bellavista, perquè encara que ens hagin pagat molta part,
hi ha una adequació que l’hem hagut de fer nosaltres, tampoc tindríem un nou Centre
Cívic a Bellavista on es fomenti la relació social entre les persones, ni un complex
esportiu que ha batut rècords de participació en dos mesos de funcionament i del qual
més de mil franquesins i franquesines en són socis. Entre altres actuacions, no menys
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importants, com la política de construcció de col·lectors i depuració d’aigües brutes que
s’ha engegat a tots els nuclis del municipi, ampliació i dignificació de voreres i un llarg
reguitzell d’actuacions que no haguéssim pogut fer sense un mínim d’endeutament. Ja
sé que per vosaltres no haguéssim fet res, és lògic; però el nostre deure és fer les coses
i, evidentment, les eleccions posen a cadascun al seu lloc, jutgen, i és la prova més
clara de si hem estat equivocats, de si ho hem fet bé o ho hem fet malament. Tampoc
voldria deixar de recordar que hem aconseguit la construcció de l’IES LAURO, el Casal
d’Avis i el Centre de Dia de Corró d’Avall que, tot i ser obres de la Generalitat, també
hi hem aportat el nostre granet de sorra. I per finalitzar, breument, deixeu-me fer un
testament polític, per dir-ho d’alguna manera, com a responsable de l’àrea d’Hisenda,
perquè com que segons totes les informacions que tinc no tornarem a guanyar. Deixeume que faci un petit balanç de les inversions i de l’endeutament: des de l’any 1999 fins
l’any 2003, aquest equip de govern ha fet inversions per valor de vuit mil cinc-cents
quatre milions de pessetes. Parlarem en pessetes perquè, així, amb quantitats
astronòmiques, ho assimilarem millor. Com ho hem finançat? Amb venda de parcel·les,
hem finançat prop de dos mil milions, és a dir, un vint-i-tres per cent. Amb subvencions
de la Diputació, cent seixanta nou milions, un u amb noranta-nou per cent. Amb
subvencions de la Generalitat, tres-cents setanta-dos milions, quatre amb trenta-vuit per
cent. Amb quotes urbanístiques, quatre mil setanta-dos milions, un quaranta-set amb
noranta-sis per cent. Amb contribucions especials de millores, un dos amb vint-i-vuit
per cent. Amb recursos ordinaris, allò que vostè deia que no podíem fer, i d’altres, siscents quaranta-quatre milions, set amb cinquanta-nou per cent. I amb endeutament, mil
vuitanta milions, un dotze amb setanta-tres per cent. És a dir, un dotze amb setanta-tres
per cent de les inversions fetes, dels vuit mil cinc-cents milions de pessetes, s’han
finançat amb endeutament. Per acabar, crec que no són pressupostos oportunistes ni
electoralistes, són uns pressupostos de tancament de planificació engegada l’any 1999,
de modernització i creació de nous equipaments per donar millor servei al ciutadà que,
al cap i a la fi, és per qui crec que un bon polític ha de treballar.
El regidor senyor MONTAÑÉS replica: referent a que no són oportunistes ni
electoralistes, doncs, no ho sé, tampoc hi ha molt marge amb tot l’endeutament i tot
això. En tot cas, sí que hi ha partides que interpreto que són electoralistes i que les
canviaria de lloc. Per què no? Per exemple, la despesa de premsa i comunicació la
passaria a entitats de joves. O aquest catorze per cent de comunicació social també el
passaria a Benestar Social, per exemple. I llavors, potser, la propaganda de
l’Ajuntament no vindria en paper a quatre o cinc colors, no seria tant maca, però hi
hauria molta més que se’n beneficiaria. Ara, en canvi, el que es fa és fer una propaganda
molt bonica, gens innovadora però que, d’alguna manera, l’únic que fem és propaganda.
Per tant, agafem uns pressupostos i els utilitzem per això. Ens hem deixat de dir que
també hem pagat coses que no havíem de pagar, com, per exemple, l’ampliació de
l’escola Joan Camps. I és que arriba un moment que ens apropiem de tot, de l’IES... fins
i tot el que no hem fet, també ho hem fet nosaltres. I “embolica que fa fort”! Dels vuitcents cinquanta milions, no sé els que has dit... Encara hi ha mil milions de deute. Ara
que dius que perdràs les eleccions, aquí deixaràs mil milions de deute. Doncs, el que
vingui al darrera que s’espavili amb el deute i amb el que hi hagi. En tot cas, també
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voldria dir que amb tota la quantitat de diners que s’ha mogut a les Franqueses aquests
tres anys, amunt i avall, amb aquest creixement absolutament insostenible que s’ha
tingut, potser, fins i tot, ben administrats, no ens haguéssim hagut ni d’endeutar perquè
hi ha hagut molt moviment de diners.

A continuació el regidor senyor MARTÍNEZ manifesta: te vuelvo a repetir lo que he
dicho antes: lo único que estáis haciendo es consolidar mucho gasto corriente. Por
cierto, supongo que sabe lo que quiere decir gasto corriente, ¿verdad? ¿Qué pasará los
próximos años? Pues que el Ayuntamiento que entre no tendrá dinero para poder pagar
todos los gastos del año. Estoy de acuerdo en que las obras que habéis hecho son
buenas, pero ¿todas de golpe? ¿No se podrían haber hecho en un período de tiempo más
largo? ¡Qué suerte hemos tenido que desde que has llegado tu se están haciendo todas
las obras! ¡Tenías que haber llegado hace quince años! De acuerdo en que esas obras
son buenas, no te lo voy a discutir. La piscina es fabulosa; la estación, maravillosa...
Otras, tal vez, no tanto pero, sin embargo, os queréis llevar todos los honores y venga a
hacer obras. No queréis dejar que el próximo alcalde inaugure nada, que no tenga nada
para inaugurar porque vosotros lo habéis hecho todo. Cuando entremos nosotros, porque
seguro que entraremos..., lo único que vamos a tener es gasto para pagar todas las
deudas que vosotros habéis generado. No vamos a poder hacer ninguna obra porque no
vamos a poder inaugurar porque no va haber dinero, ya que lo habéis gastado todo. En
cuatro años habéis gastado lo que nosotros hubiéramos gastado en dieciséis, como dice
el Ramírez. Te aseguro que la gente vivirá mucho mejor y sin tanto estrés como se está
viviendo actualmente, con tantísimas obras que se están empezando pero que todavía no
están terminadas.
El regidor senyor GRAU replica: te felicito por tu campaña publicitaria de cara a las
próximas elecciones. Dado que estamos hablando del Presupuesto del 2003, aparte de
felicitar al equipo de gobierno por haber sacado al municipio de la prehistoria y haberlo
colocado en el siglo XXI, solamente quería preguntar respecto a todas estas inversiones,
los cinco millones y pico de euros y demás, para el año que viene, ¿qué hay de inversión
nueva? Que no sea pago de letras atrasadas. De inversión nueva, prácticamente, nada.
El regidor senyor COLOMÉ contrareplica: veo que tu preocupación para cuando entres
es solamente inaugurar. Creía que ésta era la nuestra, me felicito que tu también tengas
esta preocupación. Dependiendo del resultado de las elecciones, a lo mejor os venimos a
buscar y, así, nos contentamos los dos. En el tema de las actuaciones, te he dicho que no
eran presupuestos oportunistas ni electoralistas porque hay poca cosa nueva, sólo es
consolidar nuestro plan de infraestructuras e inversiones que hicimos para el período
1999-2003.
El regidor senyor GRAU diu: perdón, si miras...
El regidor senyor COLOMÉ prosegueix: para que te sitúes, podríamos decir que todo
esto es consolidar lo que tenemos: la reforma del Jutjat de Pau, l’ampliació del
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Cementiri de Corró d’Avall, el col·lector de Bellavista i el col·lector de la carretera de
Ribes, més voreres a Bellavista de les pressupostades, el conveni amb GISA per fer un
parc a l’entorn on hi havia les antigues cargoleres, més equipament infantil per les
places i més mobiliari i estris urbans per inversions pròpies. Això és el que serà nou.
A una pregunta formulada per una persona del públic, el regidor senyor COLOMÉ
respon: m’agradaria contestar-ho breument. L’únic que et puc dir és que el noranta-sis
per cent d’aquesta gent n’estic convençut que n’ha tret molt més benefici que perjudici.
Ho dic sense acritud, com deia un antic president. L’altre dia mateix, al diari sortia una
persona que deia que la seva mare havia de pagar vint-i-nou milions de pessetes per la
casa... Sí, entenc que és problemàtic que una persona hagi de marxar de la seva casa de
tota la vida, però aquella persona acaba de vendre la parcel·la per cent quaranta milions
de pessetes. Escolta’m, no siguem hipòcrites.
Finalitzades les intervencions, la PRESIDÈNCIA dóna pas a les votacions.
Sotmesa a votació la proposta, és aprovada per nou vots a favor dels regidors del grup
municipal CiU, vuit vots en contra dels regidors dels grups municipals PSC-PMC, ERC
i dels regidors Rosa Clavell, Ricard València, Belen Palomero, José Joaquin Grau,
Antonio González i Concepción Vila, i per tant, amb el quòrum legal.

8.- APROVAR UNA OPERACIÓ DE CRÈDIT A LLARG TERMINI.- El senyor
SECRETARI procedeix a llegir la part dispositiva de la següent proposta de l’ÀREA
D’HISENDA I RÈGIM INTERIOR:
D’acord amb l’article 50 de la Llei 39/88, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes
locals (LLRHL), i l’article 36 ap.1 del Reial Decret 500/1990, de desenvolupament de
l’esmentada Llei, en cas de modificació del pressupost mitjançant crèdit extraordinari i
suplement de crèdit, les despeses d’inversió es poden finançar amb operacions de crèdit.
L’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès té el pressupost de l’exercici en curs
aprovat, i ha incorporat les despeses objecte de finançament mitjançant la modificació
de crèdit número 2/2002, realitzada d’acord amb l’article 158, apartats 1,2,4 ó 6 de la
LLRHL. L’operació de crèdit projectada està vinculada a la gestió del pressupost en la
forma prevista en la secció 1ª del capítol I del títol VI de la LLRHL.
Analitzades les ofertes presentades, la més favorable per la Corporació és la realitzada
per el Banc de Crèdit Local.
Vist l'informe d'Intervenció, relatiu a la procedència, condicions i legalitat de l’operació
a concertar.
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Atès el que s’ha exposat, a l’Ajuntament en Ple proposo l'adopció del següent
ACORD
Primer.- CONCERTAR una operació de crèdit, en la modalitat de préstec a llarg
termini, amb l’entitat Banc de Crèdit Local, per un import de 1.200.000€, per finançar
les despeses d’inversió següents:
- Piscina coberta
- Urbanització Masia de Can Ribas

605.058,57 €
594.941.43 €

Segon.- APROVAR el projecte de contracte amb l’entitat Banc de Crèdit Local, amb les
condicions financeres següents:
Tipus d’interés: Euribor trimestral
Diferencial: + 0,15 %
Comissió d’estudi i obertura: Sense
Termini d’amortització: 15 anys
Període de carència: 1 any
Comissió d’amortització anticipada: Sense
Comissió de cancel·lació: Sense
Intervenció de Fedatari Públic: El Secretari de la Corporació
Tercer.- COMUNICAR aquest acord a la Direcció General de Política Financera del
Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el
que preveu el Decret 94/1995 i l’Ordre de 28 de juny de 1999.
Quart.- FACULTAR a l’Alcalde per a la formalització de l’operació de préstec, en el
projecte de contracte aprovat en el segon punt, amb l’entitat Banc de Crèdit Local.

El Senyor ALCALDE pregunta als senyors regidors si desitgen realitzar alguna
intervenció al respecte.
Pren la paraula el regidor del grup municipal ERC, senyor ANDREU MONTAÑÉS i
manifesta: jo crec que està tot dit.
A continuació, el regidor senyor JOSÉ JOAQUIN GRAU exposa: si nos quieres ilustrar
sobre qué tipo de préstamo se trata, que no se ha de devolver... Yo he leído que es un
préstamo a quince años, es como antes que cuando te comprabas una vivienda era a
quince o veinte años, ahora tiene que ser, por lo menos, a treinta años. En tu testamento,
¿cómo lo tienes pensado de devolver?
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El regidor de l’àrea d’Hisenda i Règim Interior, senyor FRANCESC COLOMÉ respon:
el que venga lo deberá devolver, ¿ya ha quedado claro, no? Euribor trimestral más cero
con quince por ciento.
El regidor senyor GRAU pregunta: ¿se ha de devolver?
El regidor senyor COLOMÉ respon: sí, evidentemente.
Finalitzades les intervencions, el Senyor ALCALDE dóna pas a la votació.
Sotmesa a votació la proposta, és aprovada per nou vots a favor dels regidors del grup
municipal CiU, vuit vots en contra dels regidors dels grups municipals PSC-PMC, ERC
i dels regidors Rosa Clavell, Ricard València, Belen Palomero, José Joaquin Grau,
Antonio González i Concepción Vila, i per tant, amb el quòrum legal.
El regidor del grup municipal ERC, senyor ANDREU MONTAÑÉS posa en
coneixement dels assistents que presenta dues PROPOSTES D’ACORD..
Intervé la regidora senyora ROSA CLAVELL i manifesta: jo voldria fer un aclariment.
No hi ha mocions? No s’ha d’aprovar la urgència?
El regidor senyor ANDREU MONTAÑÉS respon: jo la vaig presentar per escrit però
no ha entrat al Ple.
La regidora senyora ROSA CLAVELL pregunta: aleshores s’accepten?
El regidor senyor ANDREU MONTAÑÉS procedeix a donar lectura de la primera
PROPOSTA presentada.
“Andreu Montañés i Huguet, regidor i portaveu del grup municipal d’Esquerra
Republicana de Barcelona, exposa
ATÈS que en data d’avui s’ha aprovat en el Ple Municipal les prescripcions de la CUB
sobre el PGO.
ATÈS que aquest representa el darrer tràmit per aprovar el PGO de les Franqueses del
Vallès.
ATÈS que en les esmentades prescripcions s’indica que cal vincular la redacció dels
estudis d’impacte ambiental a aquelles establertes legalment.
ATÈS que els articles del PGO núm. 248, 249 i 250 assenyalen la construcció de tres
polígons industrials al redós de la carretera C-251 que afecten el corredor natural entre
el massís del Montseny i la Conreria, St. Mateu, Cèllecs.

Ple 271102-32

En nom del grup d’Esquerra Republicana de Catalunya efectua la següent
PROPOSTA D’ACORD
PRIMER
Incloure en la redacció dels articles 248, 249 i 250 del PGO de les Franqueses en
l’apartat condicions d’us, el següent redactat:
Tenir en compte les directrius sorgides de l’estudi previ que ha de realitzar el
departament de Medi ambient a través de la Direcció General de Patrimoni
Natural i del Medi Físic, d’acord amb l’article primer del Decret 150/1993 de 7
de maig i la resolució 552/V del Parlament de Catalunya.
SEGON
Donar compte d’aquest acord a l’equip tècnic redactor del PGO, per tal que ho
incloguin en el text refós que ha de sorgir de les prescripcions assenyalades per la
Comissió d’Urbanisme de Barcelona.”
El Senyor ALCALDE manifesta: aquest és un tema que ha quedat aprovat, la Comissió
també el té aprovat i, per tant, aquest punt ja ha passat. Ho hauria d’haver discutit en el
punt corresponent. No té cap urgència.
A continuació, el regidor del grup municipal ERC, senyor ANDREU MONTAÑÉS
replica: tu em diràs que ja està aprovat, però, curiosament, encara fem esmenes a la
proposta de la Comissió.
El Senyor ALCALDE contrareplica: aquest punt ja s’ha debatut abans. Aquesta esmena
l’hauria d’haver tret en el seu moment.
El regidor senyor MONTAÑÉS exclama: ja la vaig passar!
El Senyor ALCALDE diu: no, perdoni, això ho hauria d’haver presentat en el punt on
s’ha votat la revisió del Pla General. Fer esmenes, sí, però en el punt. Tingui en compte
que això és fer una esmena a l’aprovació definitiva de la Comissió. Vostè no pot
esmenar l’acord de la Comissió d’Urbanisme.
El regidor senyor MONTAÑÉS replica: tu sí que pots saltar-te un punt!
Sotmesa a votació la urgència de la proposta, és rebutjada per vuit vots a favor dels
regidors dels grups municipals PSC-PMC, ERC i dels regidors Rosa Clavell, Ricard
València, Belen Palomero, José Joaquin Grau, Antonio González i Concepción Vila,
nou vots en contra dels regidors del grup municipal CiU i, per tant, amb el quòrum
legal.
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El regidor senyor ANDREU MONTAÑÉS procedeix a donar lectura de la segona
PROPOSTA, RE en aquest Ajuntament núm. 13257 de data 15 de novembre de 2002:
“Andreu Montañés i Huguet, regidor i portaveu del Grup Municipal d’Esquerra
Republicana, exposa:
ATÈS que els dos períodes de mandat municipal iniciats el juny de 1995 i fins el dia
d’avui s’hauran executat vuit pressupostos de la Corporació: els corresponents als anys
1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 i 2002.
ATESES les presumptes irregularitats comptables de l’any 1998, en la gestió dels
cursos de formació ocupacional.
ATÈS que en el darrer Ple ordinari es va sol·licitar obrir una línia de crèdit per valor de
1.400.000 € per dificultats de tresoreria.
ATESA la importància de la correcta gestió del diner públic, així com de la seva
transparència.
ATÈS que cal deixar-ne constància fefaent de la correcta administració dels recursos
públics per evitar que els administrats puguin tenir dubtes sobre la correcta
administració per part dels responsables.
Per tal de desfer possibles malentesos que es puguin produir i deixar constància de la
correcta gestió dels pressupostos.
El sotasignant, en nom d’Esquerra Republicana de Catalunya efectua al Ple Municipal
de les Franqueses del Vallès la següent:
PROPOSTA D’ACORD:
Primer.- Contractar una empresa auditora, de solvència reconeguda, aliena a
l’administració, que efectuï una auditoria econòmica dels pressupostos de la
Corporació Municipal i dels Patronats de Cultura i Esports corresponents als anys
1995. 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 i 2002.”
Pren la paraula el regidor de l’àrea d’Hisenda i Règim Interior, senyor FRANCESC
COLOMÉ i manifesta: Auditoria realitzada per la Diputació de Barcelona sobre els
comptes aprovats de l’any 1998 de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès. Ningú ha
vingut a consultar-ho. Auditoria dels comptes de l’Ajuntament de les Franqueses del
Vallès per a l’any 1999, la Diputació de Barcelona contracta una empresa de solvència
contrastada, tal i com vostè diu, Consultores de Administración Pública Grupo de
Analistas. Aquí hi ha una auditoria de comptes, però ningú ha vingut a consultar-ho.
Síntesi complementària de l’informe anual de l’any 2000: Servei d’Informació
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Econòmica de la Diputació de Barcelona. L’estudi el fa l’Institut d’Economia de
Barcelona – Centre de Recerca amb Federalisme Fiscal i Economia Regional, empresa
privada de reconeguda solvència, dels comptes de l’any 2000, ningú ha vingut a
consultar-ho, tot i que això es va aprovar per Ple. Els comptes del 2001, suposem que
l’auditoria ens arribarà aquest mes de desembre. A partir d’aquí, escolti’m, vostè diu
que presumptament hi ha regularitats, demostri-les d’una vegada perquè jo també puc
dir que presumptament vostè és... ; però em reservaré el comentari.
Intervé el regidor senyor ANDREU MONTAÑÉS dient: pots dir-ho. Jo mantinc la
proposta.
A continuació, el regidor JOSÉ JOAQUIN GRAU replica: estoy alucinado con lo que
acabas de decir. No sé si es que en este Ayuntamiento ocurren fenómenos “poltergates”
o qué? Llevamos toda la legislatura pidiendo auditorías, no existen auditorías y, hoy,
aparecen todas de golpe. Y encima, se nos acusa al resto del Pleno de que no hemos
pedido la auditoría.
El regidor senyor COLOMÉ exclama: ¡y aprobadas por el Pleno!
El regidor senyor GRAU diu: se puede mirar en las actas.
El regidor senyor COLOMÉ prossegueix: estan a la vostra disposició. Les lliuro al
senyor interventor per tal que pugueu consultar el que creieu adient.
El regidor senyor GRAU , exclama: ¡es lamentable y patético, de verdad!
El regidor senyor COLOMÉ afegeix: perdona, los hemos aprobado por Pleno.
El regidor senyor MONTAÑÉS pregunta: en quin Ple?
El regidor senyor RICARD VALÈNCIA pregunta: Colomé, tu estàs convençut de que
això són auditories?
El regidor senyor FRANCESC COLOMÉ respon: són informes econòmics, digui’ls-hi
auditories. Escolteu-me, ja sé que no us agrada! d’empreses de solvència reconeguda,
perquè el senyor Montañés diu que s’efectuï una auditoria econòmica i això és una
auditoria econòmica.
El Senyor ALCALDE manifesta: deixi’m parlar, si us plau.
El regidor senyor RICARD VALÈNCIA diu: em sembla que tinc dret a la rèplica. Jo he
demanat la paraula.
El Senyor ALCALDE respon: doncs jo no t’he vist. Respecte el tema que estem parlant,
aquestes són auditories fetes per empreses contractades per la Diputació de Barcelona,
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que han estat a la vista de tothom i que, realment, se li ha fet poc cas perquè no agrada
veure aquest tipus de documents perquè són feixucs, cansats i complicats. Jo li he de dir
una cosa ben clara, respecte aquestes dues o tres auditories que s’han fet dels comptes
de l’Ajuntament: és la primera vegada que a l’Ajuntament de les Franqueses entra un
auditor extern a auditar els comptes de l’Ajuntament; perquè durant els setze anys que
va estar vostè, senyor València, que encara tinc la sort de tenir-ho aquí amb nosaltres,
no sé si per molt temps, mai s’havia fet cap auditoria dels comptes per cap auditor
censor legalment reconegut, de prestigi o de solvència reconeguda. Aquests que són
auditors de solvència reconeguda contractats per la Diputació de Barcelona, ja veu que
no són del nostre color polític, fan aquestes auditories pels Ajuntaments que els hi
demanem i en l’informe posen el que hi ha, no el que volem que hi posin. És una
auditoria en tota regla. Vosaltres que reclameu tant, podeu estar contents perquè mai
s’havien fet auditories externes de comptes realitzades per empreses solvents i, en
aquests moments, es fan. Una altra cosa és venir aquí i embolicar certes coses com si
dels presents, que n’hi ha pocs i, per cert, ja en queden menys, dels que han estat setze
anys a l’Ajuntament, fins ara democràtic, governant, no diguin que no s’han fet mai.
Vostè durant aquests setze anys que ha estat, i torno a repetir que no sé per quants anys
més estarà entre nosaltres a l’Ajuntament, no ha fet mai cap auditoria. Aquestes que hi
ha són les primeres que s’han fet per auditors externs. Que cadascú es posi al seu nivell,
perquè si, en definitiva, s’ha de fer demagògia, tots en podem fer molta i “fotre unes
“troles” d’aquí a Puigcerdà i tornar”. Siguem seriosos, les auditories estan fetes. Una
altra història és que a vostès no els hi agradi mirar-les o els hi costi llegir-les és una altra
història, però no poden dir que no s’han fet i que no en tenen coneixement. Senyor
Grau, es clar que vostès tenen problemes de partit, perquè si no es parlen els uns als
altres, ni respecte la documentació .... Aquest és un tema del que els regidors en tenen
coneixement, per tant, no creem problemes on no hi són, ni tampoc diem el que no és
veritat.
El regidor senyor VALÈNCIA replica: perdó, em toca per al·lusions. Tinc la paraula,
senyor President? Sí? A veure, no és cert res del que has dit. Repeteixo, això no són
auditories. Mentre el grup municipal de Convergència i Unió ha estat al govern de
l’Ajuntament de les Franqueses, mai s’ha fet cap auditoria. Això són informes
econòmics, són informes d’entrades i sortides i res més, no si l’entrada ha estat correcta
o si la sortida també ho ha estat sinó, senzillament, si quadra l’entrada i la sortida.
Només això. Dir-te que durant el meu mandat, la Diputació de Barcelona va fer
informes econòmics. No una empresa contractada per la Diputació de Barcelona, sinó la
pròpia Diputació de Barcelona que, posteriorment, degut al volum d’informes que es
van demanar, ha contractat empreses privades, alienes a la Diputació, per realitzar
aquests informes, doncs, potser sí, això a mi ja se m’escapa. Però, fixa-t’hi, no és cert
vosaltres mai heu fet una auditoria, ni és cert que nosaltres mai haguéssim fet informes.
Cap de les dues coses són certes. I, Colomé, seriosament, que diguis que mai ens hi hem
interessat és totalment fals. La primera que vau fer, vau convocar una reunió a la que hi
va assistir el Secretari General de la Diputació de Barcelona. És cert? Ah, tu no hi eres.
És igual, imagina: la primera que es va fer la va venir a presentar el Secretari
Interventor de la Diputació de Barcelona. Jo, amb altres, vam estar a la reunió. El
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senyor Grau diu que mentre que el senyor Colomé ha estat enfront de la regidoria de
“les peles”, ha tingut informes; però no ha informat a la resta de grups municipals de
que els tenia i de que estaven a la seva disposició. Ara els té l’interventor? Suposo que
se’ls podrà mirar i llegir perquè, fins ara, els tenia el Colomé.
El regidor senyor COLOMÉ contrareplica: Ricard, tu i jo sabem que això no és veritat.
Ho sabem, perquè hi ha auditories que han estat aprovades pel Ple.
Intervé el regidor senyor GRAU i manifesta: quiero hacer solamente un comentario. Al
margen de auditorias, al margen de informes y al margen de todo, hoy ha quedado
demostrada la falta absoluta de sensibilidad de vuestro equipo de gobierno hacia las
personas. Señor Torné, yo pienso que cuando ha empezado a hablar el señor Valencia se
ha dirigido con total corrección. Una persona que ha sido durante dieciséis años Alcalde
del municipio y, en total, suma veinticuatro años de política municipal dedicada al
municipio, merece que usted, como Alcalde, de ejemplo y se le dirija con más respeto
cuando él, en ningún momento, le ha faltado el respeto. Es lo que pienso si usted, algún
día, se quiere hacer acreedor de ese respeto.
Sotmesa a votació la urgència de la proposta, és rebutjada per vuit vots a favor dels
regidors dels grups municipals PSC-PMC, ERC i dels regidors Rosa Clavell, Ricard
València, Belen Palomero, José Joaquin Grau, Antonio González i Concepción Vila,
nou vots en contra dels regidors del grup municipal CiU i, per tant, amb el quòrum
legal.

9.- PRECS I PREGUNTES.- A continuació 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.
A continuació, el regidor del grup municipal PSC-PMC, senyor MANUEL MARTÍNEZ
passa a formular les següents preguntes:
Primera.- Nos gustaría saber que partida presupuestaria cubre el pago de los autocares
para la fiesta de la vejez, celebrada el diecinueve de octubre de dos mil dos, del barrio
Bellavista.
Segunda.- También nos gustaría saber si la poda de árboles es la adecuada. ¿Es que no
hay suficiente presupuesto para poder podarlos todos o es que no se pueden hacer?
Porque es que quedan bastantes árboles sin podar y eso crea un problema a la hora de
limpiar porque se caen las ramas y llenan las cloacas de hojas.
Tercera.- Estamos observando que hay más de un coche abandonado en la vía pública
del barrio Bellavista, no sé si ustedes ya lo saben. Quisiera preguntar qué seguimiento
se hace para poderlos retirar de la vía pública.
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Quarta.- Quisiera saber con qué intervalo de tiempo se hace la limpieza del
alcantarillado, ya que hay algunas que, a simple vista, se ven casi llenas. Yo creo que
ésta es una de las causas del problema de que cuando hay tormentas, y hablo del caso
del barrio Bellavista que es el sitio que conozco donde ha pasado, no hay las suficientes
“tragaderas” para llevarse el agua y, entonces, ha pasado lo que ha pasado.
A continuació el regidor senyor MARTÍNEZ formula el següent prec:
Quisiera pedir públicamente que la información que se solicita al Ayuntamiento fuera
más rápida en general, y en mi caso como regidor del Ayuntamiento, con mas razón,
porqué me están impidiendo ejercer el trabajo, para el que fui elegido.
El regidor senyor MARTÍNEZ continua en el seu torn de preguntes:
Cinquena.- Respecto las tierras que hay en la cuenca del río Congost, saliendo del
Ayuntamiento a mano izquierda, incluso hay máquinas, quisiera saber si existe un
proyecto o no. Y si existe, ¿dónde está la aprobación por el organismo competente para
llevar a cabo su ejecución? Me imagino que debe ser la Agència Catalana de l’Aigua ya
que el amontonamiento de tierras se está haciendo en el cauce del río. Cuando sales del
Ayuntamiento, cruzas el paso, giras a la izquierda dirección Canovellas, y ahí hay un
montón de tierras... Vale, Plan Parcial del Sector V de acuerdo, me parece bien.
Aprovecho la ocasión para pedir un plano de les Franqueses, donde se especifiquen
todos los sectores J, B, W, C, para que yo me pueda enterar. Me parece muy bien que
se diera a mi grupo, pero, ahora, como regidor, vuelvo a pedir que me lo deis, si es
posible. Quiero ejercer mi trabajo, para eso fui elegido. No solamente se puede dar un
papel a un grupo, yo creo que como regidor tengo derecho a pedir todos los papeles que
sean necesarios. Sólo pido un plano de les Franqueses donde consten todos los sectores.
El regidor del grup municipal ERC, senyor ANDREU MONTAÑÉS formula la següent
pregunta:
Primera.- Volia saber si heu rebut alguna comunicació pel que fa a possibles sancions o
augments de preu. per no aplicar la recollida selectiva de deixalles orgàniques i si es
pensa introduir, i quan, contenidors per fer aquesta recollida en el municipi.
A continuació, la regidora senyora ROSA CLAVELL realitza el següent prec:
Primer.- Aquest prec està adreçat al regidor de Serveis que fa dies que està tranquil, ha
passat un Ple molt tranquil. En el municipi, en general, però, sobretot, on es nota més és
a les zones urbanes de Bellavista i Corró d’Avall, les places i carrers estan
extremadament brutes. Avui mateix passant a peu per la vorera del carrer Aragó de
Bellavista, no es podia ni transitar! Fa més d’una setmana que està així. Han caigut
aquelles “boletes” que fan les flors de les mèlies i la gent no hi pot passar, han de passar
per baix. La riera de Corró, pel seu pas amb la confluència de la carretera de Ribes, està
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plena de brossa, donant una imatge molt lletja. Només enumero els punts més
escandalosos. Després, davant el restaurant El Botell, just a l’entrada de la llar d’infants,
quan plou les terres no queden contingudes i, per tant, la vorera queda plena de fang. La
gent ha de baixar al carrer per poder circular.
La regidora senyora ROSA CLAVELL formula les següents preguntes, adreçades al
senyor Alcalde:
Primera.- En la Comissió Municipal de Govern del dia 10 d’octubre, es va acordar
nomenar advocats per tal d’imposar un recurs contenciós administratiu contra l’acord de
la Secció de Barcelona del Jurat d’Expropiació de Catalunya pel qual estimen
parcialment les pretensions de la Parròquia de Sant Mamet de Corró d’Amunt. Vaig
venir a consultar l’acta del Jurat d’Expropiació i vaig veure que la valoració que fan de
la zona esportiva de Corró d’Amunt, entre el sòl i equipaments és de més del triple de la
primera valoració que l’Ajuntament va fer en un primer moment. Voldria saber en quin
punt està aquest procés.
Segona.- Divendres passat vaig llegir en un mitjà de comunicació que l’Ajuntament de
les Franqueses va haver d’indemnitzar al senyor Isidre Argemí per una expropiació que
no s’havia contemplat. Voldria saber com és que aquesta notícia ha sortit als mitjans de
comunicació i per quina quantitat s’ha expropiat a aquest veí.
Acte seguit, el regidor de l’àrea de Governació, senyor JOSEP LLUÍS PUJOL respon a
la tercera pregunta formulada pel regidor del grup municipal PSC-PMC, senyor
MANUEL MARTÍNEZ, referent al procediment de retirada de vehicles abandonats a la
via pública. Quan la Policia detecta que hi ha cotxes que estan abandonats, té un termini
d’un mes per identificar al titular i enviar-li una circular notificant-li aquest fet. Si no es
troba al titular, aleshores, es retira el vehicle. Estem intentant agilitzar aquest procés. Jo
li diria que aquest municipi és un dels que recull més cotxes en tot el Vallès. I sinó vagi
al dipòsit de vehicles i veurà una quantitat de cotxes bestial. L’altre dia vam “enganxar”
un cotxe que estava donat de baixa i s’havia abandonat al nostre municipi, em sembla
que era de Palautordera. Clar, localitzar al propietari, de vegades, comporta cert temps.
A continuació, el regidor de l’àrea d’Obres, Serveis i Medi Ambient, senyor JOAQUIM
MÉNDEZ respon les següents preguntes formulades pel regidor del grup municipal
PSC-PMC, senyor MANUEL MARTÍNEZ:
Segona.- Relativa a la poda d’arbres. Hi ha arbres que es poden i d’altres, no. Si parlem
dels arbres que es poden, es fa entre els mesos de gener i febrer, que és quan l’arbre no
pateix.
Quarta.- Referent a la neteja dels embornals. Aquesta neteja es fa per sectors cada
quinze dies. A mesura que es va passant, es fa per carrers: si un carrer en té dotze,
doncs, es fan dotze; si en té quatre, es fan quatre. És a dir, es fan per circuits.
Naturalment, quan s’acaben tots els circuits, es torna a començar una altra vegada. Si
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entremig es detecta algun embornal que està tapat, es destapa automàticament. Respecte
el que va passar l’altre dia amb les pluges, ja saps que van caure de cop entre setantacinc i vuitanta litres per metre quadrat, van caure de cop, a més, aquell dia hi havia
mercat, doncs, lamentablement, totes les caixes on els senyors del mercat portaven la
fruita van anar a parar a la reixa del col·lector i, juntament amb els plàstics i els cartrons
mullats, van taponar la sortida que va provocar la pujada del nivell de l’aigua. Després,
es va treure tot, es va netejar i la mateixa nit va quedar tot net: la plaça Espanya i tot el
tros del col·lector.
El regidor senyor JOAQUIM MÉNDEZ, procedeix a respondre el prec realitzat per la
regidora senyora ROSA CLAVELL referent a la neteja del municipi. De brutícia de
papers, llaunes i tot això, no en veig. Veig brutícia de fulles, és l’època de la caiguda de
fulles que durarà fins els mesos de gener-febrer. Es va recollint diàriament, però, clar,
cada dia van caient.
Acte seguit, el Senyor ALCALDE respon a la primera pregunta formulada pel regidor
del grup municipal PSC-PMC, senyor MANUEL MARTÍNEZ, relativa a la celebració
de la tercera edat. El tema de pagaments d’autobusos, el senyor interventor li dirà a
quina partida es va imputar. És un tema que jo no li puc contestar.
El Senyor ALCALDE procedeix a donar resposta a les següents preguntes formulades
per la regidora senyora ROSA CLAVELL:
Primera.- Referent al recurs contenciós administratiu de la Parròquia de Sant Mamet de
Corró d’Amunt. Aquest contenciós encara està en curs i està seguint el seu procés.
Segona.- En relació a la indemnització per expropiació del senyor Argemí. .
L’Ajuntament no té cap notificació ni notícia al respecte.
La regidora senyora ROSA CLAVELL pregunta: no és veritat el que diu l’informació?
El Senyor ALCALDE respon: l’Ajuntament no en té coneixement. Si és veritat o no,
doncs, no ho sé. Li dic que no ha arribat a l’Ajuntament cap notificació al respecte i, per
tant, l’Ajuntament ho desconeix. Si arriba la notificació, aleshores, procedirem a fer el
tràmit que correspongui.
A continuació, el regidor de l’àrea d’OBRES, SERVEIS I MEDI AMBIENT, senyor
JOAQUIM MÉNDEZ procedeix a respondre la primera pregunta formulada pel regidor
del grup municipal ERC, senyor ANDREU MONTAÑÉS, referent a la recollida
selectiva de deixalles orgàniques. Com ja t’he dit altres vegades, s’està estudiant i quan
l’estudi estigui fet, s’aplicarà. De moment, no està fet i per aplicar-ho malament, no val
la pena aplicar-lo. Molts anys de retard? Porten quatre anys de govern. S’està fent i es
vol fer de la millor manera possible amb el menor cost possible. Quan ho tinguem, ho
farem. Ja t’ho he dit d’altres vegades, és la segona. I, particularment, entre tu i jo, m’ho
has preguntat tres vegades.
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El Senyor ALCALDE afegeix: li he dit que això està dintre de l’àmbit del Pla Parcial
del Sector V que està aprovat pel Ple de l’Ajuntament, que executa la societat anònima
Entorn Verd i que, per tant, l’expedient el pot consultar a l’Ajuntament o a la societat
anònima que l’executa i li donaran la informació respecte l’execució d’aquesta obra. Jo
em pensava que amb la primera resposta en tenia prou, disculpi’m la meva minsa
explicació.
Intervé la regidora senyora ROSA CLAVELL manifestant: era respecte la vorera de la
llar d’infants que està plena de fang.
El regidor de l’àrea d’OBRES, SERVEIS I MEDI AMBIENT, senyor JOAQUIM
MÉNDEZ manifesta: ho aniré a mirar, perquè jo no ho he vist. També pot haver passat
que cotxes que han sortit del Restaurant El Botell, que no està asfaltat embrutin aquesta
vorera. Quan es fa el fang, si surten els cotxes... No pateixis que m’ho aniré a mirar i si
està bruta, es netejarà.
I no havent-hi més assumptes per tractar, el Senyor ALCALDE aixeca la sessió, de la
què 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.

