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Identificació de la sessió:

Caràcter: Ordinari
Data: 25 de setembre de 2003
Horari: de 20,30 a 22,30 hores
Lloc: Sala d’actes de la casa consistorial

Hi assisteixen:

FRANCESC TORNÉ VENTURA, alcalde
JOSEP Ma. DIA GRAU, 1r. tinent d’alcalde
FERRAN JIMÉNEZ MUÑOZ, 2n. tinent d’alcalde
FRANCESC COLOMÉ TENAS, 3r. tinent d’alcalde
JOSÉ RAMÍREZ ALAYA, 4t. tinent d’alcalde
RAMON COMA DOSRIUS, 5è. tinent d’alcalde
JOAQUIM MENDEZ ORTIZ, regidor
NÚRIA CLAVERIA SOLER, regidora
ROSA COLOMÉ SOLER, regidora
JOSÉ ANTONIO PALOMINO AGUILERA, regidor
MANUEL MARTÍNEZ BALLESTEROS, regidor
ESTEVE RIBALTA SÁNCHEZ, regidor
ANDREU MONTAÑES HUGUET, regidor
GEMMA BISBAL OTERO, regidora
JOSÉ JOAQUÍN GRAU RUEDA, regidor
FERRAN GONTÁN FERRER, regidor
JOSEP BADIA TORRENTS, regidor
JOAQUIM BACH FABREGÓ, interventor
FRANCESC ESTEVE BALAGUÉ, secretari

1.APROVAR ESBORRANY ACTA SESSIÓ  DEL DIA 17/07/03.- 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.

Pren la paraula la regidora del grup municipal ERC, senyora GEMMA BISBAL i
manifesta: en el punt 7, relatiu al nomenament dels membres del Consell
d’Administració de la societat Les Franqueses. Dinamització Econòmica, SL, a la
pàgina 14, quart paràgraf, surten diversos interrogants en la meva declaració. Voldria
que constés en acta que vaig dir que donades les declaracions del dia de la investidura
del senyor Alcalde on demanava diàleg, això sí que es veu, pensàvem que aquest diàleg
era feina de tot el Consistori, no només de l’oposició i que els nomenaments no donaven
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peu al diàleg i, per això, consideràvem que havíem d’estar representats tots els partits
polítics que formen el Consistori. A la pàgina 17, al primer paràgraf, surt reflectida la
pregunta que vaig fer però no el que vaig dir.

El Senyor ALCALDE demana: pots passar-ho per escrit?

La regidora senyora BISBAL respon: sí, puc passar-ho per escrit.

No produint-se cap més intervenció, es procedeix, a l’aprovació i signatura de
l’esborrany de l’acta de la sessió del dia 17 de juliol de 2003.

2.RATIFICAR DECRETS ALCALDIA.- Per part del senyor SECRETARI es
procedeix a donar lectura de la part dispositiva dels següents Decrets de l’Alcaldia:

• Decret de l’Alcaldia núm. 1001/2003 de 27 de juny.

TENINT EN COMPTE que el procurador ANTONIO DE ANZIZU FUREST, en
representació de la senyora AVELINA TORRAS FERRIOL, va interposar davant la
Secció Cinquena de la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya, recurs contenciós administratiu núm. 676/1999-E (avales), contra
l’acord del Ple de l’Ajuntament de data 14 de juliol de 1998, pel què s’acordà, entre
d’altres, la intervenció per dos anys del servei de subministrament d’aigua potable de la
Urbanització Mil Pins de les Franqueses del Vallès.

VIST que aquesta Alcaldia, mitjançant Decret de data 6 d’octubre de 1998, va resoldre,
entre d’altres, comparèixer com a part demandada en l’esmentat recurs i designar al lletrat
JOAN VELASCO LÓPEZ, perquè representi i defensi a aquest Ajuntament.

ATESES les facultats que em confereix l’apartat k) del núm.1, de l’article 21, de la Llei
de bases de règim local i l’apartat k) de l’article 53 del Text Refós 2/2003, de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya.

RESOLC:

Primer.- DESIGNAR com a procuradors per a Madrid als senyors JUAN ANTONIO
GARCÍA SANMIGUEL ORTUERA i GUILLERMO GARCÍA SANMIGUEL HOOVER,
per a la representació d’aquest Ajuntament en el recurs de cassació presentat per la
senyora AVELINA TORRAS FERRIOL, dimanant del contenciós administratiu núm.
676/1999.

Segon.- DONAR COMPTE d’aquest Decret, en la propera sessió que celebri el Ple de
l’Ajuntament per a la seva ratificació.
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• Decret de l’Alcaldia núm. 1143/2003 de 16 de juliol

TENINT EN COMPTE que el procurador JOAQUIN SANS BASCU, en representació
del senyor RICARDO TORRES ROCAMORA i altres, ha interposat davant la Secció
Tercera de la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, el recurs núm. 648/2003, contra l’acord del Ple de l’Ajuntament de data 4 de
març de 1999, pel què s’aprovava definitivament el  Projecte d’adaptació de la
reparcel·lació del Pla Parcial Ramassar a la nova vialitat perimetral. Finques resultants.

ATESES les facultats que em confereix l’apartat k) del núm.1, de l’article 21, de la Llei
de bases de règim local i  apartat j), del núm.1, del Text Refós 2/2003, de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya.

RESOLC:

Primer.- COMPARÈIXER com a part demandada en el recurs núm. 648/2003,
interposat pel procurador JOAQUIN SANS BASCU, en representació dels senyors
RICARDO TORRES ROCAMORA i altres, davant la Secció Tercera de la Sala del
Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, contra
l’acord del Ple de l’Ajuntament de data 4 de març de 1999, pel què s’aprovava
definitivament el  Projecte d’adaptació de la reparcel·lació del Pla Parcial Ramassar a
la nova vialitat perimetral. Finques resultants.

Segon.- DESIGNAR com a lletrada a CRISTINA GÓMEZ NEBRERA de l’Im. Col·legi

Tercer.- DESIGNAR com a Procuradors:

- Per a Granollers:
ANTONIO CUENCA BIOSCA

- Per a Barcelona:
ANTONIO Ma. ANZIZU FUREST

- Per a Madrid:
ARGIMIRO VÁZQUEZ GUILLÉN

Quart.- DONAR COMPTE d’aquest Decret, en la propera sessió que celebri el Ple de
l’Ajuntament per a la seva ratificació.

La PRESIDÈNCIA obre el torn d’intervencions.
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Pren la paraula el regidor del grup municipal ERC, senyor ANDREU MONTAÑÉS i
exposa: nosaltres voldríem demanar si ens podíeu explicar quin és el criteri per escollir
aquests procuradors i, després, la seva minuta, és a dir, el que està previst que costi això.

El Senyor ALCALDE respon: el perquè dels advocats i procuradors és un tema de la
Casa i és segons qui ha portat el tema,  si és urbanístic o econòmic, ja tenim persones
que des de fa molts anys representen a l’Ajuntament portant aquests casos. El que costa
això ho podrà mirar el Secretari i si ho desitja  li explicarà en el seu moment, la veritat

Finalitzades les intervencions, la PRESIDÈNCIA dóna pas a la votació.

SOTMÈS a ratificació, és aprovat per onze vots a favor dels regidors dels grups
municipals CiU, GIPF i PP i sis abstencions dels regidors dels grups municipals ERC,
PSC-PM i EV, i per tant, amb el quòrum legal.

3.DONAR COMPTE ACORDS COMISSIÓ MUNICIPAL DE GOVERN.- El senyor
SECRETARI procedeix a llegir la part dispositiva dels següents acords, adoptats per la
Comissió Municipal de Govern en les sessions que s’indiquen:

• La de 22 de maig de 2003

S’ACORDA, per unanimitat dels assistents, aprovar la següent proposta de l'Àrea

S.A.,   corresponents a l'exercici de 2002.

ATÈS allò que disposa l'article 172.3 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora
de les hisendes locals.

AQUESTA Àrea d’Hisenda i Règim Interior proposa a la Comissió Municipal de

ACORDS:

Primer.- APROVAR la liquidació dels Pressupostos Generals d'aquesta Corporació
corresponent a l'exercici de 2002, format pels de l’Ajuntament, els Patronats
Municipals de Cultura i d’Esports, i la societat Les Franqueses Entorn Verd, S.A., de
conformitat amb els estats que s'adjunten i formen part d’aquest acord.
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Segon.- DONAR COMPTE d’aquest acord en la propera sessió que celebri el Ple de
l’Ajuntament per a la seva ratificació.

• La de 31 de juliol de 2003

S’ACORDA per unanimitat dels assistents aprovar el següent MANIFEST:

“Manifest dels alcaldes i alcaldesses de Granollers, Canovelles, Figaró-Montmany, les
Franqueses del Vallès, la Garriga, la Llagosta, Mollet del Vallès, Montmeló, Parets del
Vallès i Tagamanent i el president del Consell Comarcal del Vallès Oriental sobre la
línia de tren Barcelona-Puigcerdà.

La importància estratègica de la línia de tren Barcelona-Puigcerdà-La Tour de Querol és
indiscutible. El desenvolupament econòmic i de població que estan experimentant les
comarques del Vallès Occidental, Vallès Oriental, Osona, Ripollès i la Cerdanya fan
indispensable la millora d’aquesta via de comunicació.

D’altra banda la inclusió de l’eix ferroviari Barcelona-Puigcerdà-Le Tour de Querol-
Paris, entre les accions previstes a desenvolupar en el llibre Blanc de la Comissió
Europea sobre política de transports, de passatgers i de mercaderies, hauria de ser una
de les accions que el govern de l’Estat Espanyol hauria de proposar a la Unió Europea.

Tanmateix, la manca de seguretat i de puntualitat, el mal estat de les vies i les
instal·lacions, la baixa freqüències dels trens, la falta de manteniment i l’estat de les
estacions, així com el retard en les actuacions a realitzar i la manca d’informació per
part del Ministeri de Foment envers les administracions del territori, han estat la tònica
general en els darrers temps.

Les administracions locals dels territoris afectats ja fa temps que estem demanant
millores en aquesta línia, així com informació concreta sobre les inversions a realitzar i
sobre el projecte de desdoblament entre Montcada i la Garriga, sense que, de moment,
hi hagi hagut resposta per part dels responsables del Ministeri.

D’altra banda, és si més no, paradoxal, que des de les diferents administracions  es facin
campanyes per potenciar l’ús del transport públic, com un dels mitjans per treballar cap
a la sostenibilitat dels nostres pobles i ciutats, i que al mateix temps el servei que es
dóna als usuaris no estigui a l’alçada del que s’espera d’un mitjà de transport ferroviari
propi del segle XXI.

És per això que els alcaldes i alcaldesses de Granollers, Canovelles, Figaró-Montmany,
les Franqueses del Vallès, la Garriga, la Llagosta, Mollet del Vallès, Montmeló, Parets
del Vallès i Tagamanent i el president del Consell Comarcal del Vallès Oriental volem
expressar la nostra queixa pel precari estat de la línia de ferrocarril Barcelona-
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Reiterem, una vegada més, la necessitat de posar en marxa una sèrie de mesures de:

• Xoc i d’execució immediata per tal de garantir les mínimes condicions de
puntualitat, seguretat, higiene,  comoditat i capacitat, que avui malauradament no es
donen en aquesta línia ferroviària.

• A curt i mig termini per tal de millorar les condicions de prestació dels serveis
ferroviaris, regionals o de rodalies i aquells que en el futur permetin que aquesta
línia esdevingui un eix ferroviari amb millors connexions ferroviàries de caràcter
internacional.

• Reiterem, doncs, la necessitat de fer de forma immediata inversions en aquesta línia
per assegurar unes condicions de servei d’acord amb el servei que es mereixen els
ciutadans i que, en el cas del Vallès Oriental, es facin les actuacions necessàries per
al desdoblament de la línia entre Barcelona i la Garriga, amb l’objectiu de millorar
les freqüències de pas, actuació prevista en el Pla Director d’Infrastructures (PDI)

Els alcaldes del Vallès Oriental i el president del Consell Comarcal manifestem la
nostra voluntat de treballar conjuntament amb les institucions i entitats públiques i
privades de la comarca i amb les administracions locals de les comarques del Vallès
Occidental, Osona, Ripollès i la Cerdanya per reclamar inversions homogènies a tota la
línia que assegurin un servei de qualitat als ciutadans i ciutadanes dels diferents

NOTIFICAR a les parts interessades.

• La de 4 de setembre de 2003

S'ACORDA, per unanimitat dels assistents, aprovar la següent proposta de l'Alcaldia:

ATÈS que el Departament de Governació i Relacions institucionals de la Generalitat de
Catalunya ha impulsat la creació d’una plataforma tecnològica de relació de les
administracions catalanes, a través d’internet i amb signatura electrònica, anomenada
“eaCat, extranet de les administracions catalanes”.

ATÈS que aquesta plataforma proporciona un conjunt de funcionalitats avançades a tots
els ens locals de Catalunya, que permeten fer més eficient l’execució dels tràmits
administratius i simplificar més l’intercanvi de dades entre les administracions.

TENINT EN COMPTE que en una primera fase d’implantació, l’extranet de les
administracions catalanes ofereix uns serveis bàsics com són la redacció i publicació
d’anuncis en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, la tramesa de d’informació
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comptable a la Sindicatura de Comptes, la tramesa de pressupostos i liquidacions i actes
i acords a la Direcció General d’Administració Local, un tauler d’anuncis o espai on es
poden publicar notícies d’interès per a la comunitat d’usuaris que accedís al portal i una
aplicació de registre d’entrada  i sortida de documents.

ATÈS que a partir de principis de setembre del present, eaCat s’utilitzarà també per a la
presentació de les sol·licituds dels ens locals als programes de cooperació Pla únic
d’obres i serveis de Catalunya, 2004-2007 i Document únic de programació per a la
zona objectiu 2, 2004-2005, actuacions cofinançades pel FEDER.

TENINT EN COMPTE que el Departament de Governació i Relacions Institucionals
coordina l’assistència tècnica i jurídica necessària per garantir el funcionament del
sistema i en fonamenta la implantació, així com el desenvolupament i l’ampliació dels
serveis que ofereix la plataforma.

VIST el document d’adhesió tramès per la Direcció General d’Administració Local del
Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya, en

DE CONFORMITAT amb el que disposa, entre d’altres, l’article 145 del Decret
legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, i l’article 45 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions publiques i del procediment administratiu comú.

AQUESTA Alcaldia proposa a la Comissió Municipal de Govern, de conformitat amb
el que disposa el Decret de l'Alcaldia núm. 1091/2003, de 4 de juliol l'adopció dels

ACORDS:

Primer.- ADHERIR-SE a la plataforma tecnològica de relació de les administracions
catalanes, a través d’internet i amb signatura electrònica, anomenada “eaCat, extranet
de les administracions catalanes”, promoguda pel DEPARTAMENT DE
GOVERNACIÓ I RELACIONS INSTITUCIONALS DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA.

Segon.- NOTIFICAR aquests acords al DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ I
RELACIONS INSTITUCIONALS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA.

El Senyor ALCALDE pregunta als senyors regidors si desitgen realitzar alguna
intervenció al respecte.

Pren la paraula el regidor del grup municipal ERC, senyor ANDREU MONTAÑÉS i
manifesta: pel que fa al tancament dels comptes, potser sí que s’ha fet i jo no he estat al
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cas, trobo que em sembla que es tanquen els comptes, també hi són els d’Entorn Verd,
però tenia entès que abans s’aprovaven els comptes d’Entorn Verd. Bé, en tot cas,
encara que es doni compte, sí que m’agradaria comentar que es feia una reunió del Ple i
s’aprovaven. Això ve després, encara que estiguin tancats?

El Senyor ALCALDE respon: primer s’aprova per Comissió de Govern, es dóna compte
al Ple, després ve el dictamen i, finalment, l’aprovació. Tot això ja vindrà. Senyor
Secretari, quin dia és la comissió?

El senyor  SECRETARI respon: el dia 16.

El regidor senyor MONTAÑÉS replica: no parlo de la comissió de comptes.

El regidor del grup municipal EV, senyor FERRAN GONTÁN manifesta: demanar si
fos possible una còpia de tot el que hi havia en aquesta carpeta, com a mínim, en el cas
de que s’hagi d’estudiar, tenir una còpia. Bàsicament, el que ens interessava era aquell

No es produeix cap més intervenció en aquest apartat.

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

• La de 30 d’abril de 2003

S’ACORDA per unanimitat dels assistents aprovar la següent proposta de l’Alcaldia:

ATÈS que la Comissió de Govern en data 4 d’abril de 2002 va acordar, entre d’altres,
SOL·LICITAR a la Diputació de Barcelona “XARXA BARCELONA, MUNICIPIS DE
QUALITAT” la realització de forma prioritària l’obra “Construcció d’una rotonda a la
carretera comarcal BV-1433 de Llerona a l’Ametlla del Vallès amb la intersecció de la
Via Europa, en el municipi de les Franqueses del Vallès;

ATÈS que la Comissió Municipal de Govern en data 11 d’abril de 2002 va acordar,
entre d’altres, APROVAR el conveni subscrit en data 3 d’abril de 2002, entre el senyor
JOSEP LLAMPALLAS ROQUERIES i aquest Ajuntament, per tal de regular la cessió
d’una peça de terreny, de superfície 1.268,66 m2, valorada per l’arquitecte municipal en
3.869,41 €, i destinada a la construcció d’una rotonda a la carretera BV-1433 de Llerona
a l’Ametlla del Vallès amb la intersecció de la Via Europa, en aquest municipi i
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ATÈS que la Comissió Municipal de Govern en data 6 de març de 2003 va acordar,
entre d’altres, APROVAR el conveni subscrit en data 18 de febrer de 2003, entre el
senyor ANTONI JANÉ CASADEMUNT, administrador de la societat GAVIN CROL
CENTRE, SL i aquest Ajuntament, per tal de regular la cessió d’una peça de terreny, de
superfície 218,44 m2, destinada a la construcció d’una rotonda a la carretera BV-1433
de Llerona a l’Ametlla del Vallès amb la intersecció de la Via Europa, en aquest
municipi i ACCEPTAR la cessió del terreny;

VIST l’escrit de data 24 de març de 2003 amb RE núm. 3472 tramès per la Diputació de
Barcelona en el que sol·licita que per part d’aquest Ajuntament es comuniqui la
disponibilitat dels terrenys necessaris per a construir una rotonda a la carretera BV-1433
amb el vial d’accés al polígon industrial Pla de Llerona.

VIST l’informe de l’arquitecte municipal.

AQUESTA Alcaldia proposa a la Comissió Municipal de Govern l’adopció dels

ACORDS:

Primer.- CEDIR a la Diputació de Barcelona els terrenys patrimonials de superfície
1.268,66 m2 i de 218,44 m2 situats al Pla de Llerona per a l’execució de l’obra
“Construcció d’una rotonda a la carretera comarcal BV-1433 de Llerona a l’Ametlla
del Vallès amb la intersecció de la Via Europa, en el municipi de les Franqueses del

Segon.- SOL·LICITAR a l’Àrea de Cooperació de la Diputació de Barcelona dels
recursos econòmics necessaris inclosos en la XARXA BARCELONA, MUNICIPIS DE
QUALITAT per tal de dur a terme l’obra “Construcció d’una rotonda a la carretera
comarcal BV-1433 de Llerona a l’Ametlla del Vallès, amb la intersecció de la Via
Europa, en el municipi de les Franqueses del Vallès”

Tercer.- DONAR COMPTE d’aquests acords en la propera sessió que celebri el Ple de
l’Ajuntament per a la seva ratificació.

SOTMÈS a ratificació, és aprovat per unanimitat dels disset membres assistents, sobre
els disset que de dret i de fet componen la Corporació, i per tant, amb el quòrum legal.

• La de 15 de maig de 2003

S’ACORDA, per unanimitat dels assistents, aprovar la següent proposta de l’Àrea
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ATÈS que el Ple de l’Ajuntament en la sessió celebrada el dia 27 de març de 2003, va
acordar entre d’altres, APROVAR  la modificació del projecte de les obres
d’urbanització del Pla Parcial del Sector W de les Franqueses del Vallès i el contracte
subscrit amb l’empresa CONSTRUCCIONES Y REBAJES ARIDS, SA, i NOTIFICAR
aquests acords als propietaris del Pla Parcial del Sector W de les Franqueses del Vallès ,
fent-los saber que si en el termini de deu dies no s’oposen a aquesta iniciativa, es
distribuirà l’import en la liquidació definitiva de les quotes urbanístiques de l’esmentat
Pla Parcial.

TENINT EN COMPTE que durant el termini legalment establert s’ha presentat en data
29 d’abril de 2003, RE 4815, al·legacions i recurs de reposició contra els acords del Ple
de l’Ajuntament de data 27 de març de 2003, anteriorment esmentats, per part del
senyor PERE COSTA ESTRADA, en representació del senyor ALFONSO COSTA
CORS.

VIST l’informe de l’advocat CRISTINA GÓMEZ NEBRERA.

AQUESTA Àrea d’Obres, Serveis i Medi Ambient proposa a la Comissió Municipal de

ACORDS:

Primer.- DESESTIMAR l’al·legació presentada en relació al punt vuitè de l’acord del
Ple  i el recurs de reposició contra la resta d’acords, interposats per part del senyor
PERE COSTA ESTRADA, en representació del senyor ALFONSO COSTA CORS,
contra l’acord del Ple de l’Ajuntament de data 27 de març de 2003, en què s’APROVÀ
la modificació del projecte de les obres d’urbanització del Pla Parcial del Sector W de
les Franqueses del Vallès i el contracte subscrit amb l’empresa CONSTRUCCIONES Y
REBAJES ARIDS, SA, de conformitat amb l’informe jurídic emès.

Segon.- DONAR COMPTE d’aquests acords al Ple de l’Ajuntament, en la propera
sessió que celebri  per a la seva ratificació.

Tercer.- NOTIFICAR aquests acords a les persones interessades,

SOTMÈS a ratificació, és aprovat per nou vots a favor dels regidors del grup municipal
CiU, cinc vots en contra dels regidors dels grups municipals ERC, GIPF, EV i PP, tres
abstencions dels regidors del grup municipal PSC-PM, i per tant, amb el quòrum legal.

• La de 31 de juliol de 2003

S’ACORDA, per unanimitat dels assistents, aprovar la següent proposta de l'Àrea
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ATÈS el contracte subscrit en data de 25 de març de 1997, l’empresa SOCIEDAD
REGIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS, i aquest AJUNTAMENT, per a la
gestió i explotació del servei municipal d’aigua potable al municipi de les Franqueses
del Vallès, per un termini de deu anys, prorrogables pel mateix període.

VIST l’escrit presentat en data 26 de juny de 2003, RE 7115, pel senyor ANGEL
DUARTE I CUNI, en representació de la mercantil SOREA – SOCIEDAD
REGIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS, S.A., juntament amb la memòria i
estudi econòmic que s’adjunta, en què sol·licita li sigui aprovat les tarifes del servei de

ATÈS que l’article 28 del plec de condicions tècniques econòmicoadministratives que
regeix la relació contractual entre l’Ajuntament i el concessionari, preveu que a partir
del sisè any les tarifes que podrà aplicar aquest últim seran les que autoritzi la Comissió
de Preus.

VISTA la memòria i l’estudi econòmic comprensius de les dades tècniques i dades
econòmiques de la gestió del servei.

VIST l’informe del cap d’Àrea d’Obres, Serveis i Medi Ambient.

AQUESTA Àrea d’Hisenda proposa a la Comissió Municipal de Govern, de
conformitat amb el que disposa el Decret de l’Alcaldia núm. 1091/2003, de 4 de juliol

ACORDS:

Primer.- INFORMAR FAVORABLEMENT, sens perjudici de les autoritzacions que
s’hagin d’obtenir d’altres organismes, les tarifes presentades per SOREA – SOCIEDAD
REGIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS, S.A., en qualitat de concessionària
de la gestió i explotació del servei municipal d’aigua potable de Les Franqueses del
Vallès, que tot seguit es detallen:

Mínim de consum 10 m3/UC/mes

Preu del subministrament

Fins al mínim 0,1623 €/ m3
Del mínim al triple mínim 0,4089 €/ m3
Excés del triple del mínim 1,2110 €/ m3
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Complement de tarifa pel finançament obres A.T.LL

Fins al mínim 0,0391 €/ m3
Del mínim al triple mínim 0,0871 €/ m3
Excés del triple del mínim 0,1412 €/ m3

Conservació de comptadors

Fins a 13mm 0,30 €/ab/mes
Més de 13 mm 0,48 €/ab/mes

Unitats familiars de més de 4 persones, s’ampliarà el límit del 2n bloc de
consum en 3 m 3/mes per cada persona que sobrepassi el límit.

Segon.- NOTIFICAR aquest acord a l’empresa interessada i a la COMISSIÓ DE
PREUS DE CATALUNYA DEL DEPARTAMENT DE TREBALL, INDÚSTRIA,
COMERÇ I TURISME DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA.

Tercer.- DONAR COMPTE d’aquests acords al Ple de l’Ajuntament per a la seva

La PRESIDÈNCIA obre el torn d’intervencions.

Pren la paraula el regidor del grup municipal ERC, senyor ANDREU MONTAÑÉS i
exposa: respecte el de la rotonda, dir que votem a favor perquè ja ho teníem en el
programa electoral. El que també demanaríem és que l’equip de govern fes gestions
amb la Diputació de cara a que en aquella carretera s’aconseguís d’alguna manera, amb
un semàfor o el que sigui, poder travessar-la amb comoditat, a peu, i sense perill. Pel
que fa al del sector W hi votem en contra perquè sempre hem votat en contra i ja ho
vam justificar al Ple passat. En general, pensem que falten els expedients, tant el del
sector W com el de SOREA, ens falta algun document o informe en què es justifiqui la
decisió, hi ha només la proposta d’acord en la qual es diu que la Comissió de Govern ha
decidit això, ho ratifiqueu o no, però no hi ha cap informe en el qual es basi la decisió
de l’equip de govern. Ens sembla que és una proposta molt aleatòria. Per tant, en el cas

Intervé  el regidor del grup municipal EV, senyor FERRAN GONTÁN qui  manifesta:
referent a la primera i la última votem a favor, però respecte les altres dues: primer, la
de la Comissió de Govern del 15 de maig votem en contra perquè no estem d’acord amb
la urbanització d’aquesta zona i, per tant, no podem votar a favor ni abstenir-nos; segon,
respecte les quotes de subministrament d’aigua, nosaltres estem d’acord en què les
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infrastructures de l’aigua s’hagin de pagar, però amb el que no estem d’acord és que
s’hagi de pagar l’aigua perquè l’aigua és un bé comú de tots i, per tant, ningú en pot fer
ús ni guanyar diners amb això. Per tant, votem en contra d’aquesta postura.

Finalitzades les intervencions, la PRESIDÈNCIA dóna pas a la votació.

SOTMÈS a ratificació, és aprovat per tretze vots a favor dels regidors dels grups
municipals CiU, PSC-PM i GIPF, un vot en contra del regidor del grup municipal EV,
tres abstencions dels regidors dels grups municipals ERC i PP, i per tant, amb el
quòrum legal.

5.APROVAR LA REVISIÓ ANUAL AL PADRÓ MUNICIPAL D’HABITANTS A
L’1 DE GENER DE 2003.- El senyor SECRETARI dóna lectura de la part dispositiva
de la següent proposta de l’ALCALDIA:  

ATÈS que l’article 81 del Reglament de població i demarcació territorial dels ens locals
recull que els Ajuntaments aprovaran la revisió dels seus padrons municipals
d’habitants amb referència a l’1 de gener de cada any.

ATÈS que l’Institut Nacional d’Estadística  ha tramès  els fitxers resultants de la
coordinació de les variacions produïdes en el Padró Municipal durant l’any 2002.

ATÈS que aquestes variacions una vegada confrontades, s’han de sotmetre a l’aprovació

DE CONFORMITAT amb el que disposen els articles 60 a 62 del Reial Decret
1690/1986, d’11 de juliol, pel què s’aprova el Reglament de població i demarcació
territorial dels ens locals; l’apartat 2 de l’article 17 de la Llei reguladora de bases de
règim local i altres normes concordants, segons les quals els Ajuntaments aproven el
Padró i les variacions que s’hi hagin produït.

AQUESTA ALCALDIA proposa al Ple de l'Ajuntament, l’adopció dels següents

 ACORDS:

Primer.- APROVAR  la revisió anual del Padró Municipal d’Habitants, a l’1 de gener
de 2003,  que dóna un resultat de 14.225 habitants (7.218 homes i 7.007 dones), de
conformitat  amb els resumens numèrics que s’incorporen com  annex a la proposta.

Segon.- REMETRE els presents acords i els resumens numèrics, a la Delegació
Provincial de Barcelona de  l’Institut Nacional d’Estadística.
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El Senyor ALCALDE pregunta als senyors regidors si desitgen realitzar alguna
intervenció al respecte.

Pren la paraula el regidor del grup municipal  EV, senyor FERRAN GONTÁN i exposa:
evidentment, votarem a favor perquè això no es pot votar en contra ja que seria il·lògic,
no tindria gaire sentit. El que sí que volíem era remarcar certes dades. En un any hem
tingut un increment de sis-cents trenta-sis habitants que creiem prou important, però si
ho analitzem més a fons d’on ve el creixement, veiem que, entre naixements i morts,
només tenim un increment de cent habitants. En canvi, tenim un increment de tres-cents
i escaig habitants que venen d’altres municipis de l’estat espanyol, tenim gairebé dos-
cents habitants que venen de l’estranger i respecte la nota d’omissions no va quedar
gaire clar el que volia dir. El toc d’atenció ve en el sentit de que estem provocant un
creixement, sota el nostre punt de vista, massa ràpid que provoca desestructuració de la
vida social del poble perquè no es pot assumir tant ràpidament un increment de població
tant gran. Aleshores, això es produeix, evidentment, per un creixement urbanístic, sota
el nostre punt de vista, molt incontrolat i massa excessiu. Jo crec que en el futur tots
hauríem de tenir en compte aquest factor.

Acte seguit, el regidor del grup municipal PP, senyor JOSEP BADIA pregunta: cada
quant es fa la revisió del padró?

El senyor SECRETARI respon: cada  deu anys l’INE  realitza els cens de població i

El Senyor ALCALDE afegeix: cada any l’Ajuntament aprova la revisió del Padró
municipal,  com a resultat de la coordinació de les variacions padronals durant l’any
anterior.

El regidor senyor GONTÁN manifesta: tant sols una pregunta, aquella dada de
quaranta-dos omissions, què vol dir?

El senyor SECRETARI respon: són errors en el sentit de que hi ha persones que viuen
aquí que no s’han empadronat, alguna omissió que hi ha hagut perquè figuraven en un
altre poble i les dades no s’han pogut contrastar.

El regidor senyor GONTÁN diu: com a curiositat, s’entén amb això que com va haver-
hi problemes amb els treballadors que havien de fer el padró, aquestes omissions poden

EL Senyor ALCALDE respon, es conseqüència  de la confrontació de fitxers d’altes i
baixes  entre els diferents municipis i l’INE  que a vegades es produeixen duplicitats

Finalitzades les intervencions, el Senyor ALCALDE dóna pas a la votació.
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SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per unanimitat dels disset membres
assistents, sobre els disset que de dret i de fet componen la Corporació, i per tant, amb

6. NOMENAR  MEMBRES CONSELL DEL POBLE DE LLERONA.- El senyor
SECRETARI llegeix la part dispositiva de la següent proposta de l’ALCALDIA:  

ATÈS que el Ple de l’Ajuntament  en data 27 de novembre de 1995, va acordar,
aprovar els Estatuts dels Consells del Poble de les Franqueses del Vallès i la constitució
del Consell del Poble de Llerona.

ATÈS que el Ple de l’Ajuntament en data 17 de juliol de 2003, va designar als regidors
RAMON COMA  DOSRIUS,  FERRAN JIMÉNEZ  MUÑOZ i GEMMA BISBAL
OTERO, per formar part d’aquest Consell del Poble i  l’Alcaldia, mitjançant Decret
núm. 1142/03, de data 18 de juliol de 2003, va resoldre delegar  les funcions de
Presidència del Consell del Poble de Llerona al regidor del Grup Municipal de CiU
RAMON COMA DOSRIUS.

ATÈS que s’han rebut en aquest Ajuntament les designacions per part de les
associacions ciutadanes i veïns per poder formar part del Consell del Poble de Llerona.

AQUESTA ALCALDIA proposa al   Ple de l’Ajuntament,  l’adopció dels següents,

ACORDS:

Primer.- RATIFICAR EL NOMENAMENT de les persones que tot seguit es relacionen
com a membres del Consell del Poble de Llerona:

REPRESENTANTS DE LES ASSOCIACIONS:
- ISIDRE GARRIGA PORTOLÀ
- JOSEP LLEONART GANDUXER
- JOAN GALLIFA NOVELL

REPRESENTANTS DELS VEÏNS:
- PERE POU PADROS
- MIQUEL BUFÍ BIGAS

Segon.- NOTIFICAR aquests acords a les persones interessades.

La PRESIDÈNCIA obre el torn d’intervencions.

Pren la paraula el regidor del grup municipal PSC-PM, senyor JOSÉ ANTONIO
PALOMINO i exposa: nosaltres, en aquest punt, al igual que en el següent,
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evidentment, ens abstindrem per una raó: al ple d’investidura vam demanar que, tot i
que ja sabem com estan els estatuts que regeixen el funcionament, s’incorporés a la
resta de forces polítiques encara que fos amb veu però sense vot. Això no s’ha
contemplat i, per tant, nosaltres ens abstindrem, però pensem que sempre hi ha temps
per poder rectificar.

Intervé el regidor del grup municipal ERC, senyor ANDREU MONTAÑÉS i
manifesta: nosaltres volíem fer el mateix comentari, ja el vam fer fa quatre anys i
enguany l’hem tornat a fer. Entenem que podria haver-hi més representació encara que
després fos amb presència, sense vot. Votarem a favor però continuem reivindicant que

A continuació,  fa la seva intervenció el regidor del grup municipal GIPF, senyor JOSÉ
 en la misma línea, nosotros queremos solicitar al equipo de

gobierno la búsqueda de fórmulas para que todos los partidos políticos puedan tener
representación, tanto en el Consell del Poble de Llerona, como en el Consell del Poble
de Corró d’Amunt. No obstante, votaremos a favor tanto este punto como el otro para

Pren la paraula el  regidor del grup municipal EV, senyor FERRAN GONTÁN el qual
manifesta: el que vaig a explicar ara serveix per aquest punt i pel següent. Nosaltres
votarem en contra. Primer, perquè tal i com estan constituïts els Consells del Poble no
ens ha agradat mai, no entenem la representació política en aquests Consells del Poble
com a tal, creiem que no són òrgans de participació ciutadana i que només són òrgans
consultius sense tenir decisió. I, per tant, com ja demanàvem nosaltres en el nostre
programa electoral, i és part de la nostra filosofia política, creiem que han de ser òrgans
absolutament participatius i amb poder real, no com ara que són merament consultius. A
més, i això només serveix per aquest punt, la carta del mossèn de Llerona que figurava a
la carpeta deixa incidències sobre aquest punt. Aleshores, evidentment, no podem votar
a favor.

El Senyor ALCALDE respon: dir-vos que els Consells del Poble són una experiència de
participació ciutadana molt interessant, que estan en fase de creixement, és a dir, són
criatures que estan en fase de creixement. A partir d’aquí, jo he de dir que internament
hem d’estudiar si hi ha algun model de major participació que puguem adoptar, perquè
aquest és un tema de consens. Aquest és un tema que hem de decidir i d’intentar
encaixar. El que sí que vull dir és que intentin participar-hi, d’una manera o una altra, en
el sentit de que si ho intenten, veuran que la feina que es fa és prou atractiva i
interessant com pel fet de que si no es té un òrgan com aquest, es trobaria més a faltar
en el sentit de que es fa una bona feina. Agradi o no agradi, és participatiu però,
evidentment, amb totes les mancances del món, però és una criatura, un organisme molt
nou que s’està fent a si mateix i que li queda temps per madurar i créixer. Però
l’experiència, fins el dia d’avui, ha estat molt enriquidora i amb fruits prou interessants
en el sentit de participació a nivell social. No vull ser petulant, però sí que he dir que



Ple 25 09 03-17

gràcies a aquesta experiència i la bona feina feta, ens han copiat a molts altres llocs. És
un tema que hi ha a la llei, no l’hem inventat nosaltres, la Llei de Bases de règim local
permet aquest tipus d’òrgan, s’ha constituït a Palou, s’està fomentant a la Torreta, s’està
fomentant a la Batllòria. O sigui, altres llocs molt propers han trobat dintre d’aquesta
eina, més ben vestida o menys, amb un reglament més ampli o menys, sens dubte, hi
haurà situacions de tot tipus que l’estan trobant molt necessària pel tipus de municipi
que tenen. Per tant, no estem gens descontents, que hem d’anar més lluny... ja ho
veurem, estem caminant. He de dir que intentin anar-hi quan es facin sessions, intentin
participar-hi, perquè la gent d’allà ho troben molt interessant. Una altra cosa és que hi
hagin coses a millorar, això passarà sempre. Els Consells del Poble que tenim al
municipi, el de Corró d’Amunt i el de Llerona, estan en fase de creixement i
consolidació i, mica a mica, s’aniran fent grans i tindran més volada. De moment, crec

El regidor senyor MONTAÑÉS diu: en aquest sentit, voldria dir que estic, bàsicament,
d’acord amb el que diu l’Alcalde. Penso que és un lloc de participació on, segurament,
s’hauria de canviar la composició o alguna qüestió d’aquestes, però sí que és un lloc de
participació. En aquests quatre anys, he vist que, a més, aquí a les Franqueses ens
trobarem amb la prova “del algodón” dels Consells del Poble, principalment, per la
situació de Corró d’Amunt. Fins ara, els presidents dels Consells del Poble eren regidors
de la majoria de govern i, ara, ens trobem que a Corró d’Amunt, no, justament és un
regidor que no és de la majoria de govern. Hi ha hagut moviments que dius 

 no ho veus clar, però crec que perquè realment els Consells del
Poble siguin uns òrgans vius i de cara al futur, hem de trobar una forma o una relació,
per dir-ho d’alguna manera, institucional, que quedi clara perquè en aquests dos mesos
no hi ha hagut massa claredat en els esdeveniments, potser perquè tots som nous en la
qüestió: uns perquè assumeixen la presidència de nou i, altres, perquè de cop i volta, es
troben desplaçats i fora de joc. Em sembla que la prova de si els Consells del Poble
serveixen o no, tiraran o no, si tenen futur o no, la veurem durant aquests quatre anys, si
entre tots som capaços de donar-li aquesta volada i entitat que tenen o, simplement, es
converteixen justament en un lloc on es fa el joc partidista o un altre tema que no és
l’institucional. Em sembla que aquests quatre anys seran importants per això: crear unes
bases en els Consells del Poble de cara al futur i, en això, estem tots implicats i crec que

El regidor senyor GONTÁN replica: si s’ha entès de les meves paraules que no
participarem, no és el cas, ja que sí que participarem. M’he explicat malament. Agafant
les seves paraules, creiem que hi ha participació. El nostre vot no va en el sentit de
negar l’existència dels Consells del Poble sinó de negar la manera de funcionar i de que
no tinguin decisió pròpia i que tot hagi de passar pel Ple, que no siguin òrgans decisius.
Vostè ha dit que hem de treballar i desenvolupar més el Consell del Poble, podria ser
una aposta de tots per aquesta legislatura i a veure si aconseguim, quan acabi la
legislatura, tenir Consells del Poble més participatius i que jo m’hagi de “penedir”
d’haver votat en contra. Aprofitant l’avinentesa, nosaltres no estem representants en cap
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Consell del Poble però sí agrairíem que les convocatòries es fessin arribar als partits que
no estem per poder assistir-hi.

A continuació,  el regidor senyor PALOMINO diu: demanar que els presidents dels
Consells del Poble que són els que convoquen, ens informin, simplement, de quan es
fan aquestes reunions.

Acte seguit, el regidor de l’àrea de Cultura i Educació, President del Consell del Poble
de Corró d’Amunt,  senyor RAMON COMA manifesta: a partir de la meva experiència
durant set anys en el Consell del Poble de Llerona, voldria dir que sí que penso que són
òrgans de participació, el que passa és que la feina que es fa als Consells del Poble és
feina que arriba i toca a la gent, perquè es tracta de parlar de les coses de la vida
quotidiana de la gent i les seves necessitats. Jo, per exemple, el que he vist en els darrers
mesos, concretament en el Consell del Poble de Llerona que, evidentment, ha coincidit
amb una època electoral, és que s’ha intentat col·lapsar una mica des d’un punt de vista
de lluita de partits polítics i penso que això no s’ha de traslladar als Consells del Poble.
Als Consells hi ha els representants de les entitats, són gent del poble i, a més, hi van
molts ciutadans, ja m’agradaria a mi que a algunes de les assemblees que fan diferents
entitats o, fins i tot, alguns partits polítics, hi  assistís la gent del poble que assisteixen
als Consells del Poble, concretament, a Corró d’Amunt i Llerona. Per tant, penso que sí
que són organismes de participació. Més gent que la que hi assisteix als Plens
municipals. Per tant, això no vol dir que no estigui content, estic content de que hi hagi
molta gent als Consells del Poble, m’agradaria que hi hagués més gent aquí. Són
organismes clars de participació. Demanant aquesta representació política als Consells,
no voldria que caiguéssim en l’error de confondre el que diu la Llei: els Consells
representen realment a qui ha votat la gent i, per tant, els representants polítics que hi ha
al Consell són als qui ha votat la gent d’aquell poble. Voldria que això quedés clar. El
president del Consell del Poble de Corró d’Amunt serà una persona al marge del partit
que governa i no passa res, només faltaria! Em sembla que això s’ha de tenir en compte
i això és representativitat de veritat, democràcia, la gent ha votat i, a més, amb vot
secret. Per altra banda, durant aquests anys que han passat, al Consell del Poble de
Llerona i també al de Corró d’Amunt, hem dit que tothom hi és convidat: qualsevol
persona de qualsevol partit polític pot venir i, moltes vegades, hem trobat a faltar que
vinguessin, moltes vegades no han vingut. Tothom pot venir i dir alguna cosa. El que
passa és que el que no podem fer és, com ja s’ha intentat altres vegades, convertir els
Consells del Poble en un enfrontament entre partits. Això ens ho ha dit la gent
clarament, la gent vol que parlem dels problemes que hi ha i de com s’han de resoldre.
Tothom pot venir, i són benvinguts. Em sembla que a les últimes reunions heu vingut?
Ara, cadascú amb la representativitat real que té. La democràcia és això!! A ningú li
hem dit: “tu no pots venir” . Penso que seure a la taula es pot fer, i és qüestió de que en
parlem, penso que no ha d’haver-hi cap impediment, ara, sempre que realment el que es
vulgui sigui participar i millorar les necessitats del poble que és el que ens demana la
gent.
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El regidor senyor GONTÁN replica: ha d’entendre que acceptar aquest model de
participació és un plantejament polític.

El regidor senyor COMA contrareplica: perdona, voldria dir que està claríssim que, per
exemple, a Corró d’Amunt perquè no en fan tants, però a Llerona, ja us ho dic ara, el
primer dilluns hàbil de cada mes es fa Consell del Poble. Us ho podeu apuntar a
l’agenda per tots els mesos de l’any, llevat del mes d’agost. Això està claríssim des de
ja fa set anys, per tant, a qui li ha interessat, ha pogut venir sempre als Consells del
Poble de Llerona.

El regidor del grup municipal PP, senyor JOSEP BADIA diu: jo demanaria, si fos
possible, còpia dels Estatuts.

El Senyor ALCALDE pregunta: del Consell del Poble? No toca en aquest punt, però el
Secretari els hi facilitarà. Avui només votem o ratifiquem els membres designats pel
Consell del Poble. La resta ha estat pur debat polític.

Finalitzades les intervencions, la PRESIDÈNCIA dóna pas a la votació.

SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per tretze vots a favor dels regidors dels
grups municipals CiU, ERC, GIPF i PP, un vot en contra del regidor del grup municipal
EV, tres abstencions dels regidors del grup municipal PSC-PM, i per tant, amb el
quòrum legal.

7.NOMENAR MEMBRES CONSELL DEL POBLE DE CORRÓ D’AMUNT.- El
senyor SECRETARI dóna lectura de la part dispositiva de la següent proposta de

 

ATÈS que el Ple de l’Ajuntament en sengles sessions de data 27 de novembre de 1995 i
19 de setembre de 1996 respectivament,  va acordar, entre d’altres, aprovar els Estatuts
dels Consells del Poble de les Franqueses del Vallès i  la constitució del Consell del

ATÈS que el Ple de l’Ajuntament en data 17 de juliol de 2003, va designar als regidors
ANDREU MONTAÑÉS HUGUET, GEMMA BISBAL OTERO i FRANCESC
COLOMÉ  TENAS, per formar part d’aquest Consell del Poble, i  l’Alcaldia, mitjançant
Decret núm. 1141/03, de data 18 de juliol de 2003, va resoldre delegar  les funcions de
Presidència del Consell del Poble de Corró d’Amunt al regidor del Grup Municipal

ATÈS que s’han rebut en aquest Ajuntament les designacions per part de les
associacions ciutadanes i veïns per poder formar part del Consell del Poble de Corró
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EN CONSEQÜÈNCIA, aquesta alcaldia proposa al Ple de l’Ajuntament, l’adopció dels

ACORDS:

Primer.- RATIFICAR EL NOMENAMENT de les persones que tot seguit es relacionen
com a membres del Consell del Poble de Corró d’Amunt:

REPRESENTANTS DE LES ASSOCIACIONS:
- Ma. ANGELS POU AGUÀS
- CONXITA SOLDEVILA BARTOLÍ
- JOSEP MAURI PEY
- DAVID GARRIDO GARCIA
- DOMÈNEC PERICAS COLOMÉ

REPRESENTANTS DELS VEÏNS:
- RAFAEL MOYANO COLLADO
- ELISABET VILA VILA

Segon.- NOTIFICAR aquests acords a les persones interessades.

El Senyor ALCALDE pregunta als senyors regidors si desitgen realitzar alguna
intervenció al respecte.

Pren la paraula el regidor de l’àrea d’Obres, Serveis i Medi Ambient, senyor
FRANCESC COLOMÉ i manifesta: me n’alegro que es fes una assemblea, que n’hi
hagués molta participació, hi van anar trenta-una persones per decidir la gent de la
ciutadania que havia de formar part del Consell del Poble. És representatiu, tal com diu
el Ramon, que hi va haver molta més gent que la que hi ha aquí, on s’està representant a
quinze mil persones. L’únic mal regust de boca que em queda, també a la gent de Corró
d’Amunt, és que la política d’aquesta representativitat no sigui del tot correcte.
Senzillament perquè a Corró d’Amunt, el vot és de Corró d’Amunt i de Marata.
Aleshores, hi ha certs veïns de Corró d’Amunt que m’han fet arribar aquest malestar
que, fins i tot, diuen: “estarem governats pels de Marata!” . Això tampoc és així, però
seria molt més legítim que qui ens representa fos triat només amb els vots de la gent de
Corró d’Amunt i, aleshores, crec que una altra cosa hagués passat i demano públicament
al Ple de la Corporació que la gent de Corró d’Amunt tingui mecanismes perquè no
se’ls hagi de barrejar el vot amb els de Marata. No obstant, jo accepto i des de l’equip
de govern, hem d’acceptar el canvi de President del Consell del Poble. Jo, l’únic que
puc dir, Andreu, com a nou President del Consell del Poble, és que em posaré a la teva
disposició per treballar per la gent de Corró d’Amunt que, al cap i a la fi, no en pot
sortir perjudicada.



Ple 25 09 03-21

Acte seguit, el regidor del grup municipal ERC, senyor ANDREU MONTAÑÉS
manifesta:  ho sé i compto amb tu, Francesc. El que em sorprèn és que fa quatre anys no
plantegéssiu això, que un Ple de fa quatre anys no diguéssiu que a Corró d’Amunt... No,
a veure, hem de ser una mica seriosos perquè qüestionar certes coses... Si voleu,
políticament, podeu plantejar una moció i tal, però qüestionar el resultat d’unes
eleccions o d’un lloc quan fa quatre anys no s’havia qüestionat... és una mica de mal
regust. Jo, ni entro ni surto, només dic que fa quatre anys, que bé que va anar i, ara,
“ostres! Potser no ha anat tant bé i potser hem de canviar-ho!” . En tot cas, fem-ho
diferent perquè sinó, fins i tot, potser se’ns veurà l’altre interès.

El regidor del grup municipal EV, senyor FERRAN GONTÁN pregunta: es ratifica el
nomenament de membres del Consell del Poble de Corró d’Amunt.

El Senyor ALCALDE diu: aquest no és el punt.

El regidor senyor GONTÁN diu: a ell, no, ja ho tinc clar. Quin és el dia de reunió?

El regidor senyor MONTAÑÉS respon: fins ara, no hi havia un dia fix. Quan fem la
constitució, parlarem amb els membres del Consell del Poble i intentarem fer un dia fix
de reunió, com fan a Llerona. Suposo que pel tema de reunions d’Ajuntament i demés,
el millor dia és dilluns. Si és dijous, hi ha comissions de govern, etc. Entrarem a una
història que no té sentit, per tant, hem de buscar un dia en què tothom pugui venir. Per
tant, probablement sigui el segon dilluns del mes, no ho sé, encara ho hem de parlar
quan fem la constitució. Aleshores, ja us passarem la comunicació.

El regidor senyor GONTÁN diu:  senyor Coma, entenc la seva postura, simplement és
una discrepància d’entendre la representativitat. El que vostè plantejava és que, a més,
no s’han de polititzar els Consells del Poble, aquí, fins i tot, hi ha hagut un moment que
estava polititzat i és impossible no fer-ho, ja no per part dels partits polítics sinó de la
persona individual. En tot cas, respecto el seu plantejament polític, és el que hi ha, però
a nosaltres no ens agrada el sistema de funcionament dels Consells del Poble i,
evidentment, el sistema democràtic que tenim en aquest moment, per a  nosaltres, no és
el bo. I, per tant, hem de votar en contra.

Finalitzades les intervencions, el Senyor ALCALDE dóna pas a la votació.

SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per tretze vots a favor dels regidors dels
grups municipals CiU, ERC, GIPF i PP, un vot en contra del regidor del grup municipal
EV, tres abstencions dels regidors del grup municipal PSC-PM, i per tant, amb el
quòrum legal.

8.ACCEPTAR LES PRESCRIPCIONS DICTADES PER LA CUB I INCORPORAR-
LES MITJANÇAT UN TEXT REFÓS EN EL PLA PARCIAL DEL SECTOR U.- El
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senyor SECRETARI procedeix a donar lectura de la part dispositiva de la següent
 

ATÈS que el Ple de l’Ajuntament en sessió de data 27 de març de 2003, va acordar,
“APROVAR PROVISIONALMENT el Pla Parcial del Sector U de les

Franqueses del Vallès, incorporant l’informe annex de desafectació de l’antiga llera i
afectació del nou traçat, de conformitat amb les prescripcions dictades en la  Resolució
de 10 de febrer de 2003,  del cap de la Unitat de la Demarcació Tordera Besòs  de
l’Agència Catalana de l’Aigua i REMETRE l’expedient degudament diligenciat a la
Comissió Territorial  d’Urbanisme de Barcelona per a la seva aprovació definitiva”.

VIST l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, adoptat  en sessió
de 22 de juliol de 2003, en què atenent la proposta de la ponència tècnica acorda que
s’incorporin les següents  prescripcions:

1.1 Cal replantejar el traçat de l’estructura viària de manera que la vialitat no superi el
8% de pendent i l’alteració de la topografia es resolgui dins de l’àmbit del sector.

1.2 Cal fixar normativament el sostre màxim per parcel·la i establir les condicions de
les unitats mínimes edificatòries amb independència de l’ocupació.

1.3 Cal restringir l’ús comercial que s’ha de limitar al que estigui vinculat a l’activitat
productiva.

1.4 Cal completar el document amb les determinacions de l’informe de l’Agència
Catalana de l’Aigua de 17 de març de 2003.

1.5 Cal incorporar la documentació completa del projecte d’urbanització i l’informe de
mobilitat sostenible, d’acord amb allò que disposa l’article 66 de la Llei 2/2002, de

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, dictades  per la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Barcelona en sessió de data 22 de juliol de 2003, referents a

 del Pla Parcial del Sector U de les Franqueses del Vallès.

Segon.- INCORPORAR les esmentades prescripcions mitjançant la redacció  d’un Text
Refós del Pla Parcial del Sector U de les Franqueses del Vallès, aprovat
provisionalment pel Ple de l’Ajuntament, en sessió de data 27 de març de 2003.

Tercer.- TRAMETRE l’expedient a la Comissió Territorial  d’Urbanisme de Barcelona
per a la seva aprovació definitiva.
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La PRESIDÈNCIA obre el torn d’intervencions.

Pren la paraula el regidor del grup municipal EV, senyor FERRAN GONTÁN i
manifesta: serveix aquesta intervenció per aquest punt i pels dos punts següents.
Nosaltres ens abstindrem perquè estem d’acord en què es millorin aquestes zones, tal i
com estaven previstes als Plans Parcials però com que no estem d’acord amb les
urbanitzacions de les zones, i la millora és conseqüència d’aquesta urbanització no
podem votar a favor.

Finalitzades les intervencions, la PRESIDÈNCIA dóna pas a la votació.

SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per tretze vots a favor dels regidors dels
grups municipals CiU, PSC-PM i GIPF, dos vots en contra dels regidors del grup
municipal ERC, dues abstencions dels regidors dels grups municipals EV i PP, i per
tant, amb el quòrum legal.

9.APROVAR PROVISIONALMENT LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA
PARCIAL DEL SECTOR W.- El senyor SECRETARI llegeix la part dispositiva de la
següent proposta de l’ÀREA D’URBANISME:  

ATÈS que la Comissió Municipal de Govern en sessió de 10 d’abril de 2003, va
acordar, entre d’altres,  aprovar inicialment la modificació puntual del Pla Parcial del
Sector W de les Franqueses del Vallès.

ATÈS que l’esmentat acord va ésser objecte d’informació pública, durant el període
comprès entre els dies 30 d’abril i 9 de juny  de 2003, segons anuncis publicats en el
diari AVUI i en el Butlletí Oficial de la Província núm. 109, de dates 29 d’abril i 7 de
maig de 2003, respectivament i en el tauler d’anuncis de la Corporació.

VIST que durant el termini d’informació pública de l’expedient, s’han presentat
al·legacions per part del senyor Agustí Saló Relats, mitjançant escrit amb RE núm. 6202
de data 3 de juny de 2003.

VIST l’informe de l’arquitecte municipal.

VIST l’informe de secretaria.

DE CONFORMITAT amb el que disposen els articles 55.2, 65, 66, 83 i 87 de la Llei
2/2002, de 14 de març, d’urbanisme.

AQUESTA ÀREA D’URBANISME, proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels
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ACORDS:

Primer.- ESTIMAR  parcialment l’extrem segon, en el sentit d’incrementar el vol dels
cossos volats fins a un màxim de 1,20 m. amb excepció de les façanes enfrontades amb
l’edifici d’equipaments  de Can Font, en què es mantindrà el vol màxim de 60 cms. de
l’al·legació presentada pel senyor AGUSTÍ SALÓ RELATS i DESESTIMAR els extrems
primer i tercer,  de l’al·legació presentada pel senyor AGUSTÍ SALÓ RELATS, contra
l’acord d’aprovació inicial de la modificació puntual del Pla Parcial del Sector W de
les Franqueses del Vallès, de conformitat amb l’informe emès per l’arquitecte
municipal.

Segon.- APROVAR PROVISIONALMENT la modificació puntual del Pla Parcial del
Sector W de les Franqueses del Vallès.

Tercer.- REMETRE l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona
per a la seva aprovació definitiva.

El Senyor ALCALDE pregunta als senyors regidors si desitgen realitzar alguna
intervenció al respecte. No produint-se cap,  dóna pas a la votació.

SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per tretze vots a favor dels regidors dels
grups municipals CiU, PSC-PM i GIPF, dos vots en contra dels regidors del grup
municipal ERC, dues abstencions dels regidors dels grups municipals EV i PP, i per
tant, amb el quòrum legal.

10.APROVAR EXPEDIENT CANVI QUALIFICACIÓ JURÍDICA TERRENYS PLA
PARCIAL SECTOR W.- El senyor SECRETARI dóna lectura de la part dispositiva de
la següent proposta de l’ALCALDIA:  

ATÈS que s'ha instruït un expedient per a la desafectació de béns de domini públic dels

A. Terreny de forma triangular de 95,68 m2. de superfície, que limita  al nord
amb finca propietat de la Companyia Mercantil de Responsabilitat Limitada
VILLANUEVA I SUS CASITAS, GESTIÓN INMOBILIARIA, SL; al sud
amb el carrer Fuster Gordi; a l’est amb el  carrer Fuster Gordi,  la finca
propietat de la Companyia Mercantil VILLANUEVA I SUS CASITAS,
GESTIÓN INMOBILIARIA, SL i a l’oest amb sobrant de via pública B.

B. Terreny de forma triangular de 83,90 m2. de superfície, que limita  al nord
amb finca propietat de la Companyia Mercantil de Responsabilitat Limitada
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VILLANUEVA I SUS CASITAS, GESTIÓN INMOBILIARIA, SL; al sud
amb el carrer Fuster Gordi; a l’est amb sobrant de via pública A   i a l’oest
amb la resta del camí de Can Pelat.

ATÈS que s’ha sotmès a informació pública, pel termini de vint dies, mitjançant anunci
en el Butlletí Oficial de la Província núm.165 de data 11 de juliol de 2003, no havent-se
presentat cap observació ni al·legació.

VIST el que disposa l'article 20 del Reglament del patrimoni dels ens locals, aprovat pel
Decret 336/1988, de 17 d'octubre, en relació amb l'article 204 del Decret legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya; l'article 49 del Decret 144/1994, de 14 de juny (que modifica
parcialment el Reglament del patrimoni), i la lletra l de l’apartat 2 de l’article 52 de
l'esmentat Text refós atribueixen la competència al Ple municipal, mitjançant l'acord
adoptat amb el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la
corporació.

AQUESTA ALCALDIA proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents

ACORDS

Primer.- ALTERAR la qualificació jurídica dels següents béns:

A. Terreny de forma triangular de 95,68 m2. de superfície, que limita  al nord
amb finca propietat de la Companyia Mercantil de Responsabilitat Limitada
VILLANUEVA I SUS CASITAS, GESTIÓN INMOBILIARIA, SL; al sud amb
el carrer Fuster Gordi; a l’est amb el  carrer Fuster Gordi,  la finca
propietat de la Companyia Mercantil VILLANUEVA I SUS CASITAS,
GESTIÓN INMOBILIARIA, SL i a l’oest amb sobrant de via pública B.

B. Terreny de forma triangular de 83,90m2. de superfície, que limita  al nord
amb finca propietat de la Companyia Mercantil de Responsabilitat Limitada
VILLANUEVA I SUS CASITAS, GESTIÓN INMOBILIARIA, SL; al sud amb
el carrer Fuster Gordi; a l’est amb sobrant de via pública A   i a l’oest amb

desafectant-los i afectant-los amb la qualificació de béns patrimonials.

Segon.- REFLECTIR en l'Inventari general l'afectació del bé qualificat de bé
patrimonial.
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Tercer.- FACULTAR l'Alcalde perquè subscrigui els documents que siguin necessaris
per a l'execució dels acords precedents.

El Senyor ALCALDE pregunta als senyors regidors si desitgen realitzar alguna
intervenció al respecte. No produint-se cap, dóna pas a la votació.

SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per quinze vots a favor dels regidors dels
grups municipals CiU, PSC-PM, ERC i GIPF, dues abstencions dels regidors dels grups
municipals EV i PP, i per tant, amb el quòrum legal.

11.APROVAR OPERACIÓ DE CRÈDIT A LLARG TERMINI.- El senyor
SECRETARI dóna lectura de la part dispositiva de la següent proposta de l’ÀREA

 

Vist l’expedient de modificació de crèdit 3/2003, el qual es financia exclusivament amb
una operació de crèdit a llarg termini per un import de 2.700.000 euros.

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, que preveuen que en cas de modificació del pressupost mitjançant
crèdit extraordinari i suplement de crèdit, les despeses d’inversió es poden finançar amb

Atès que 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 3/2003, 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 Bilbao Vizcaya Argentaria.

Vist l'informe d'Intervenció, relatiu a la procedència, condicions i legalitat de l’operació
a concertar.

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 Bilbao Vizcaya Argentaria, per un import de 2.700.000 
per finançar les despeses d’inversió previstes en la modificació de crèdit 3/2003.
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Segon.- APROVAR el projecte de contracte amb l’entitat Banc Bilbao Vizcaya
Argentaria, amb les condicions financeres següents:

Tipus d’interès: Euribor trimestral
Diferencial: + 0,15 %
Comissió d’estudi i obertura: Sense
Termini d’amortització: 15 anys
Període de carència: 2 anys
Comissió d’amortització anticipada: Sense
Comissió de cancel·lació: Sense
Intervenció de Fedatari Públic: El Secretari de la Corporac

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 financera esmentada.

El Senyor ALCALDE pregunta als senyors regidors si desitgen realitzar alguna
intervenció al respecte.

Pren la paraula el regidor del grup municipal PSC-PM, senyor JOSÉ ANTONIO
PALOMINO i exposa: Demanem que es retiri aquest punt de l’ordre del dia.  Intentaré
argumentar el perquè s’ha de retirar aquest punt de l’ordre del dia. Considerem que
aquest punt de l’ordre del dia s’ha de retirar perquè, segons el que nosaltres considerem,
jurídicament avui no és possible aprovar aquest punt. I no ho és perquè això requereix
una modificació de crèdit, estem parlant d’un punt que, teòricament, s’ha d’aprovar
després. O sigui, aquest punt número onze per poder-se aprovar, abans ha d’estar
aprovat el punt número dotze. El punt número dotze, la modificació de crèdits,
requereix un tràmit igual al del pressupost, segons tenim entès. I, evidentment, nosaltres
no podem ni votar a favor ni votar en contra, sinó que el que demanem és que això es
retiri i crec que els serveis jurídics d’aquest Ajuntament ho haurien de tenir en compte,
ja que això pot portar responsabilitats jurídiques en el sentit de que per poder fer aquest
crèdit, primer s’ha de fer la modificació de crèdits i aquesta modificació, com he dit
abans, necessita exposició pública i tot un seguit de tràmits per, després, iniciar el tràmit

El regidor del grup municipal ERC, senyor ANDREU MONTAÑÉS pregunta:
aleshores, es retira?

La regidora del grup municipal ERC, senyora GEMMA BISBAL exposa: durant la
campanya electoral dèiem a l’electorat que a finals d’aquest any tindríem crèdits al
voltant dels sis milions d’euros. Lamentablement, això no serà així ja que si s’aprova
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aquest crèdit, estarem al voltant dels nou milions d’euros, és a dir, ratllarem el cent deu
per cent sobre el pressupost d’ingressos ordinaris que permet la Llei. Aquest crèdit no
representa altra cosa que la mala gestió d’aquest govern que va aprovar el pressupost, ja
que part del crèdit serà per finançar partides mal pressupostades o pressupostades a la
baixa. Però no només és això sinó que hi ha una aportació del voltant d’un milió cinc-
cents cinquanta-vuit mil euros a noves partides que no estaven incloses en el pressupost
vigent, com ara la gespa del camp de futbol que de cara a les eleccions segur que va
donar molts vots, no estem dient que la gespa no sigui un benefici pel municipi però sí
que caldria haver fet una bona planificació. Havent esgotat pràcticament el percentatge
que permet la Llei en crèdits financers, què passarà si tenim necessitat financera i no
s’ha amortitzat el capital suficient? Ja que els dos primers anys són d’interessos i, a
partir d’aquí, es amortització. Tenint en compte que el municipi està creixent i, per tant,
augmenta la necessitat de despesa en serveis al ciutadà, quin impacte tindrà això en la
despesa corrent? Voldríem saber si s’ha fet un estudi d’aquest impacte i si s’ha fet un
estudi de projecció de previsió d’ingressos per d’aquí a uns anys, ja que qualsevol
variació o reforma puntual de la Llei de Recaptació d’Impostos, com ara l’IAE, podrien
desestabilitzar la ja malmesa economia d’aquest Ajuntament. Votarem en contra
d’aquest crèdit perquè creiem que és un endeutament provocat per la mala gestió, com
ja hem dit abans, i l’oportunisme de les eleccions, més encara quan ja es va aprovar un
crèdit a principis d’any per, més o menys, el mateix valor.

Acte seguit, pren la paraula el regidor del grup municipal GIPF, senyor JOSÉ
JOAQUIN GRAU qui  manifesta: nosaltres, evidentment, votarem en contra d’aquest
punt perquè ja sabeu que estem totalment en contra, tal i com vam dir en el nostre
programa electoral, de que continuï augmentant el deute d’aquest Ajuntament. La major
part del percentatge del creixement de l’endeutament es va produir, evidentment, l’any
passat, degut a la proximitat de les eleccions. Com bé deia la Gemma, el nostre
programa preveia posar la gespa al camp de futbol, no ara, sinó que primer ens hagués
agradat mirar quins diners hi ha a la caixa. I el que veiem és que ha costat setze mil
euros i, des del nostre punt de vista, ha estat una opció totalment oportunista i
electoralista perquè, evidentment, hi ha molta gent que va a jugar a futbol, hi ha molts
nens i molts pares que hi van. I això, evidentment, vesteix molt. Per una altra banda,
pensem que això no fa res més que augmentar la perillositat en què, segons la meva
opinió, ja es troba l’Ajuntament en quant al tema econòmic, perquè dos milions setze
mil euros, a més de tot el que hi havia endarrerit, Déu n’hi do! Després, em crida
l’atenció que si aquest és un préstec o crèdit que s’està demanant amb un termini
d’amortització de quinze anys i dintre de tota aquesta partida, per exemple, hi ha una
partida que és equipament informàtic de quaranta-cinc mil euros que representa que un
equip informàtic ho hem d’estar pagant en funció d’un crèdit demanat a un banc durant
quinze anys. Jo puc entendre que la vostra política relativa a les inversions de la masia
de Can Ribas, remodelació del mercat de Bellavista, etc., es pot debatre, es pot entendre,
nosaltres podríem dir que sí que està bé, però que, potser, també caldria anar una mica
més a poc a poc. Jo penso que ningú demana un crèdit a un banc a quinze anys de
quaranta-cinc mil euros per ordinadors. Qualsevol persona demana una hipoteca, a
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quinze, vint o trenta anys o el que calgui, però demanar un crèdit per comprar
ordinadors... a qualsevol persona física cap banc li donaria un crèdit d’aquest tipus. Per
tant, votarem en contra i aquesta intervenció també serveix pel punt posterior que és la

A continuació, intervé  el regidor del grup municipal EV, senyor FERRAN GONTÁN  i
exposa: seguint la línia dels grups que em precedeixen, no podem votar a favor ni
d’aquest ni del proper punt i pels mateixos arguments. A part de que s’estan pagant
obres que entenem que eren electoralistes que això, fins i tot, és lícit, però que, potser,
nosaltres considerem que no eren prou necessàries o, com a mínim, en aquell moment.
Amb el que no estem d’acord és amb aquesta política d’endeutament sistemàtic, crec
que estem estirant més el braç que la màniga i això, amb el temps, ho podem arribar a
pagar. No és que no vulguem pagar la feina que han fet els proveïdors, ja que han de
cobrar, és evident, però no podem políticament acceptar aquesta política sistemàtica

El Senyor ALCALDE pregunta: senyor interventor, hi ha alguna pega per l’expedient?

El senyor INTERVENTOR respon: respecte l’ordre dels punts del dia, dir aquests
expedients van lligats l’un amb l’altre. Aleshores, si primer s’aprova la modificació de
crèdits li falta el contingut del préstec i al revés: si primer s’aprova el préstec, li falta
perquè serveix el préstec. Aleshores, com la Llei no permet aprovar-ho juntament en un
únic punt, s’han d’aprovar per separat i és igual un al davant i l’altre al darrera. Un va
condicionat amb l’altre. En qualsevol cas, si el següent punt no s’aprovés, efectivament,
l’operació de  crèdit no es podria aprovar perquè no s’ha aprovat la modificació de
crèdit. En quant a que la modificació de crèdit està en exposició pública, és cert, però la
Llei diu que al dia següent d’aprovar-se ja és efectiva, tot i que encara no és ferma.

La regidora de l’àrea d’Hisenda, senyora NÚRIA CLAVERIA manifesta: contestat el
primer punt per part de l’interventor, jo voldria dir única i exclusivament que nosaltres
hem plantejat aquesta operació de crèdit destinada a inversió i que, amb aquesta nova
operació, encara estem per sota, com molt bé deia la Gemma, del cent deu per cent
d’ingressos ordinaris liquidats en el darrer exercici 2002. Això, segons els barems fixats
per la Generalitat, vol dir que gaudim encara d’una bona salut financera, no ens hem de
tirar pel balcó. Per una altra banda, les condicions en què s’ha concedit aquest préstec
són molt favorables i, per tant, l’estudi que han fet els tècnics de l’Ajuntament ens
garanteix que això no és pas cap problema. Però, sobretot, voldria recalcar que les obres
que s’han fet i que estaven previstes, moltes d’elles, a algunes  els  ha faltat una part del
pressupost perquè nosaltres hem volgut fer bons serveis en funcionament i bons
equipaments que no han de durar tres, quatre o cinc anys sinó que han de durar molt de
temps i, per aquesta raó, es financen amb crèdits a llarg termini. Nosaltres pensem que
som un equip valent, sempre ho hem estat, i em sembla que ho hem dit més d’una
vegada en aquesta sala, i creiem que hem de fer inversió per tenir el poble que tots els
de les Franqueses es mereixen. Per tant, naturalment, ens hem d’endeutar. Si ens
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endeutem en zero, tindrem una inversió zero. Permeteu-me el símil, per fer una truita
cal trencar els ous, sinó no es menja truita. Aquesta és una operació que s’ha
confeccionat tenint present la Llei d’estabilitat pressupostària i, torno a insistir, segons
els barems fixats per la Generalitat, no és que ens ho hàgim tret de la màniga.

Acte seguit, el regidor senyor PALOMINO afegeix: nosaltres no ens plantegem el tema
amb la discussió de si les inversions calen o no, entre altres coses, calen perquè estan
fetes. I aquí, des del nostre punt de vista, hi ha un error i un important problema
administratiu, fins i tot, jurídic, en el sentit de que, per exemple, la gespa del camp de
futbol, com a exemple paradigmàtic, resulta que avui es fa una modificació de crèdit per
dir que es farà una inversió i resulta que està feta. Això no quadra. Però no vull entrar en
el concepte. Nosaltres demanem a l’equip de govern que hi hagi la seguretat jurídica de
que això es pot fer d’aquesta manera perquè  nosaltres considerem que no es pot fer i,
per tant, el grup municipal socialista demana un certificat de legalitat al secretari de
l’ajuntament.

A continuació, la regidora senyora BISBAL replica: jo no he dit exactament que
estiguéssim per sota, sinó que he dit que ratllàvem. Aleshores, com la resposta ha estat
que és per sota, m’agradaria saber quant per sota. Suposo que aquí no té els números, jo
tampoc els tinc, però a veure si me’ls pogués facilitar. Quan es diu que hi havia les
ampliacions de crèdit perquè es volia donar uns bons serveis i que havien de durar, la
meva pregunta seria que quan es va fer el pressupost, no es volia donar un bon servei i
no es volia que duressin? Suposo que no, hi ha desviacions. Estic d’acord en què si hi ha
inversió zero, no hi ha millora, però també penso que si la inversió és cent deu vol dir
que la despesa és cent deu. Si l’entrada és cent, aleshores, els deu restants com es
paguen? Per tant, no em val el seu exemple, perquè, a més, sí que entren més diners
però també hi ha tota la despesa ordinària de treballadors, de manteniment i de tot allò
que pugui haver-hi. No m’ha contestat a la pregunta de si s’havia fet l’estudi de previsió
dels ingressos, un estudi de futur, perquè no ens trobem   i de si
s’havia fet l’estudi d’impacte que tindria el pagament de crèdits sobre la despesa
ordinària. I, finalment, si s’hagués fet, si en podríem tenir còpia.

El regidor senyor GRAU replica: señora Núria, yo le quisiera contestar en tres cosas que
usted ha nombrado. Primero, se refería al equipo de gobierno como un equipo valiente,
pero en el apartado económico yo diría que es un equipo que está empezando a ser
temerario. Por otro lado, evidentemente, no estamos en el ciento diez porque sino ya
estaríamos sobrepasando la legalidad y, entonces, ya no habría certificado por parte del
secretario ni nada, ya sería ilegal. Pero lo que sí que es cierto es que cuanto más nos
aproximamos a esta línea roja, tenemos que pensar que, por otro lado, estamos
reduciendo la capacidad de endeudamiento del Ayuntamiento. Pienso que en esto
estamos todos de acuerdo. Por qué digo esto? Porque pudiera ser que, un día en el
futuro, hiciera falta, por cualquier urgencia, recurrir no a un dinero que no tenemos,
evidentemente, pero tener al menos esa capacidad o posibilidad de endeudamiento, la
cual, cada vez, es mucho más pequeña. Referente al tema de las inversiones,
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lógicamente la mayoría de apartados son inversiones, de eso no cabe duda. Pero, por
ejemplo, respecto el punto del equipo informático, los ordenadores, no creo que se trate
de una inversión el comprar ordenadores a pagar en plazos durante quince años y, más
aún, cuando lo estamos referenciando a un índice como el euríbor durante quince años
que es el índice más inestable de todos, con lo cual, de acuerdo, hoy está al dos y algo,
pero, igual de aquí a cuatro años, está al cinco por ciento, por decir algo. Y estamos
pagando una serie de intereses por unas inversiones, no cabe duda, pero también
estamos pagando por unos ordenadores que, seguramente, dentro de cinco años, ya los
habremos cambiado. Porque, según tengo entendido, y no entiendo, la informática
evoluciona tan deprisa que casi cuando te vas a comprar un ordenador, como no te lo
traigan rápido, ya tienes que ir a pedir otro.

Acte seguit, la regidora senyora CLAVERIA contrareplica: a la senyoreta Gemma li
voldria contestar que, efectivament, s’ha analitzat i s’ha estudiat l’impacte que pot tenir
sobre la despesa corrent la devolució d’aquest crèdit i d’altres. Evidentment, com vostè
ja ha comentat, aquí no tinc les dades, però estarem encantats de la vida de facilitar-li la
informació a través d’Intervenció, quan la necessiti. En quant al cent deu que deia, en
aquests moments no disposo del número exacte, però encara hi ha possibilitats, ja he dit
abans que no estàvem com per tirar-nos pel balcó. Al senyor Grau, li comentaria el tema
dels ordinadors: això és única i exclusivament perquè és un únic crèdit i tot està dintre
del mateix paquet. Hi ha hagut una sèrie de partides que ja estaven previstes i
pressupostades, però s’ha necessitat més crèdit per aquestes partides perquè, com és
lògic i natural, tots els pressupostos són vius, no són estàtics. I, aleshores, si en un
moment determinat hi ha desviacions, al voler resoldre-les amb un sol paquet, doncs,
naturalment, tot va a dintre.

El regidor senyor GRAU contrareplica: simplemente, respecto a los ordenadores que
parece que nos estamos centrando en esto, cuando hay cosas más importantes en este
punto. Creo que si el Ayuntamiento vendiese un bien patrimonial, por ejemplo unos
terrenos, por ley, se está obligado a que este dinero se reinvierta en inversiones, si no es
así me puede rectificar el interventor, y que parte de este dinero no se podría destinar a
la compra de unos ordenadores. Entonces, es una manera por la cual estamos pidiendo
un crédito que representa que es hipotecario, más que nada por su duración, es como el
que se compra la casa y le dice al banco: ponme también el viaje a Nueva York que me
voy de vacaciones. Se puede hacer, pero, tal vez, quizá no sea lo más coherente.

El Senyor ALCALDE diu: legal ho és, una altra cosa és que potser qüestionable segons

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-PM,
ERC, GIPF, EV i PP, i per tant, amb el quòrum legal.
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12. APROVAR EXPEDIENT  DE  MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 3/2003.- El senyor
SECRETARI llegeix la part dispositiva de la següent proposta de l’ÀREA

 

Vista la necessitat de dotar partida pressupostària a determinades inversions 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 2003, consignacions específiques per a aquesta
finalitat, o aquestes són insuficients.

Vista la memòria que s'ha incorporat a l'expedient de modificació de crèdits 3/2003, per
concessió de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit.

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

ACORDS

Primer.- APROVAR provisionalment l'expedient de modificació de crèdits del
Pressupost de l’Ajuntament de 2003, núm. 3/2003, per concessió de crèdits
extraordinaris i suplements de crèdit, d’acord amb l’annex que s’adjunta i forma part
del present acord.

Segon.- EXPOSAR al públic l'esmentat expedient per un termini de quinze dies hàbils,
mitjançant la seva publicació en el BOP. Cas de no presentar-se reclamacions durant
el període d'exposició al públic, l'expedient s'entendrà aprovat definitivament.

La PRESIDÈNCIA obre el torn d’intervencions.

Pren la paraula el regidor del grup municipal PSC-PM, senyor JOSÉ ANTONIO
PALOMINO i exposa: nosaltres ens reiterem, exactament, amb el que dèiem abans i
demanem, com a grup municipal socialista, que el senyor Secretari faci una certificació
de legalitat d’aquests dos punts.

Finalitzades les intervencions, la PRESIDÈNCIA dóna pas a la votació.

SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per nou vots a favor dels regidors del
grup municipal CiU, vuit vots en contra dels regidors dels grups municipals PSC-PM,
ERC, GIPF, EV i PP, i per tant, amb el quòrum legal.
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13.DONAR SUPORT A LA REDACCIÓ D’UN NOU ESTATUT.- El senyor
SECRETARI llegeix la part dispositiva de la següent proposta de l’ALCALDIA:  

Els més de vint anys de municipis democràtics, així com la política endegada pel
Govern de Catalunya, ens han dut a un model de societat que fa dels valors de la
convivència i la cohesió social la seva raó de ser.

Això, ha estat així, en bona part, gràcies al resultat de l’exercici del nostre dret a
l’autogovern i la capacitat d’entesa i acord entre totes les institucions i la societat civil.

En paral·lel, Catalunya ha disposat d’un projecte de país que l’ha situada en els dos
darrers decennis per damunt de la mitjana europea en els nivells de riquesa i benestar. I
a més, fent compatible el progrés amb la preservació de la nostra identitat nacional com
a poble amb una història, una llengua, una cultura i unes institucions pròpies.

Sobre aquesta base sòlida, ha arribat el moment de dotar-nos d’una nova norma bàsica
que permeti a Catalunya i a la seva ciutadania fer front, amb possibilitats reals, als nous
escenaris i reptes de futur. El nostre país vol seguir sent una societat cohesionada, que
vetlli pels més necessitats i on hom pugui viure i progressar, tant individualment com
col·lectivament. I per fer-ho possible necessitem d’una major capacitat d’autogovern.

El món municipalista, conscient del seu paper actiu i cada cop més important pel
desenvolupament polític, social i econòmic de Catalunya, el qual  ha estat debatut
durant el 2on. Congrés de municipis de Catalunya, expressa EL SUPORT A LA
REDACCIÓ D’UN NOU ESTATUT QUE GARANTEIXI LA INCLUSIÓ DELS

pobles.
- Catalunya té les seves institucions pròpies de representació i autogovern, les quals han
de tenir plena capacitat d’actuació i autoorganització per fer front a les necessitats del

- El català és la llengua pròpia de Catalunya i n’és l’idioma oficial, així com el castellà,
oficial a tot l’Estat. Tots els catalans i catalanes tenen el deure de conèixer les dues
llengües oficials i el dret d’usar-les en qualsevol àmbit públic o privat.
- Catalunya, com a nació amb una llarga tradició històrica, té els seus propis símbols
que formen part de la seva identitat. Cal garantir-ne la presència pública i institucional i
el seu respecte per part de les institucions catalanes i estatals, i així com per tota la
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ciutadania. En aquest sentit el nostre país ha de poder tenir seleccions esportives pròpies
en les competicions oficials i presència a la UNESCO per defensar el seu patrimoni

- Catalunya com a nació ha de tenir veu pròpia en l’àmbit europeu i internacional.
Europa ha estat i seguirà essent la nostra àrea geopolítica d’atenció prioritària, així com

2.- Garantir el desenvolupament futur de Catalunya

- Catalunya té les seves institucions pròpies d’autogovern. Aquestes han de tenir
capacitat per legislar i executar en totes aquelles matèries que esdevenen essencials per
al progrés social, cultural i econòmic de tots els ciutadans i ciutadanes del nostre país.
Així, matèries com la immigració, el treball i les relacions laborals, les noves
tecnologies, les infrastructures o les noves demandes socials han de ser objecte del
nostre marc d’autogovern.
- Catalunya adopta el model d’Estat del benestar. La qualitat de vida de les persones i el
seu benestar són els seus principals objectius com a país. L’educació, la salut, l’atenció
social i la seguretat, així com la protecció de la família i els col·lectius amb més
necessitats, es constitueixen com a pilars bàsics de l’acció pública i aquesta ha de poder
ser exercida amb màxima intensitat per part del nostre govern..
- Catalunya ha de poder projectar-se externament i mantenir relacions internacionals,
amb la finalitat de participar amb veu pròpia en aquelles qüestions que afecten al nostre
poble, en un entorn cada cop més interdependent i globalitzat.

3.- Articular un nou marc competencial i de relacions

- Catalunya ha d’establir un nou marc de relacions amb l’Estat que garanteixi la
preservació de la seva identitat, així com la capacitat de decisió i actuació en totes
aquelles matèries que siguin bàsiques per al progrés i la qualitat de vida dels catalans i
catalanes.
- Aquest nou marc s’ha de traduir en un nou Estatut que sigui reflex d’un nou pacte per
a l’autogovern a partir dels drets històrics que empara la Constitució, i als quals el

- El nou marc de relacions es fonamenta en les relacions bilaterals entre l’Estat i la
Generalitat que s’articularà mitjançant la constitució d’una comissió bilateral, que serà
l’espai de treball i cooperació mútua.

- El nou sistema competencial ha de donar rellevància al paper motor que tenen els ens
locals (municipis i comarques) dotant-los de les eines suficients per tal d’exercir les
funcions que tenen encomanades i per tal de fer efectiu el principi de subsidiarietat per
tal de fer arribar les polítiques públiques a tots els ciutadans de Catalunya.

- Catalunya ha de tenir un nou sistema de finançament inspirat en el model de concert
econòmic, inclosa l’administració tributària catalana, amb la finalitat de garantir uns
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ingressos justos i suficients per al nostre país que facin possible l’assoliment del nostre
model de societat.

- Catalunya, també ha de tenir també més capacitat d’actuació i relació pel que fa a
l’administració de justícia i el poder judicial. El Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya ha de ser la darrera instància jurisdiccional a Catalunya i hem de tenir un
fiscal en cap propi.

- Catalunya ha de poder relacionar-se de manera lliure amb d’altres comunitats que
tenen vincles històrics i interessos comuns actuals amb el nostre país. L’arc mediterrani
d’actuació és una àrea estratègica per a la projecció de Catalunya.

Per tot això, aquesta Alcaldia proposa al ple de la corporació l’adopció dels següents

ACORDS

Primer.- MANIFESTAR que Catalunya ha d’establir un nou marc de relacions amb
l’Estat que garanteixi la preservació de la seva identitat, així com la capacitat de
decisió i actuació en totes aquelles matèries que siguin bàsiques per al progrés i la
qualitat de vida dels catalans i les catalanes.

Segon.- EXPRESSAR que aquest nou marc s’ha de traduir en un nou Estatut que sigui
reflex d’un pacte renovat per a l’autogovern a partir dels drets històrics que empara la
Constitució i als quals els nostre poble hi té dret.

Tercer.- DEMANAR que aquest nou Estatut garanteixi el reconeixement de Catalunya
com a nació, el seu desenvolupament futur i l’articulació d’un nou marc competencial i
de relacions entre Catalunya i l’Estat, on es reforci el paper dels ens locals com a eines
eficients en el desenvolupament de polítiques adreçades als ciutadans, de conformitat
amb els paràmetres expressats en la part expositiva d’aquesta proposta.

Quart.- INSTAR AL GOVERN DE LA GENERALITAT i AL PARLAMENT DE
CATALUNYA a que, de conformitat amb la potestat que els atorga l’article 56 de
l’Estatut, iniciïn el procediment establert per reformar l’Estatut d’Autonomia.

La PRESIDÈNCIA obre el torn d’intervencions.

Pren la paraula el regidor de l’àrea de Cultura, senyor RAMON COMA qui manifesta:
com vostès saben, aquest és un punt que no afecta directament al municipi de les
Franqueses, però sí que ens afecta indirectament perquè formem part d’una nació que es
diu Catalunya. Em sembla que ha arribat el moment de que tots els partits polítics, les
entitats, les associacions de Catalunya es posicionin davant la necessitat dels
instruments que avui estem mancats. Voldria dir que ja portem més de vint anys de
democràcia i em sembla que hores d’ara ningú pot negar que la democràcia i
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l’autogovern a Catalunya han portat progrés i benestar social. Evidentment, no hem
arribat a on tots voldríem, segurament, no hem assolit el sostre que molts voldríem, a
tots els nivells: a nivell cultural, a nivell social, a nivell laboral, etc. Però em sembla que
és innegable que durant aquests més de vint anys d’autogovern, el nostre país ha
progressat molt, com també és veritat que ha progressat l’Estat espanyol a partir de ser
un estat democràtic, després d’una dictadura que, evidentment, ens havia tingut en la
foscor a tots. El que passa és que si  fem balanç de tots aquests anys, també ens adonem
que en el moment actual, després de que el país hagi canviat i hagi tingut una bona
evolució, han canviat moltes coses: ha canviat l’Estat espanyol, ha canviat Europa i està
canviant el món ja que estem en un món cada cop més globalitzat. Davant d’això, crec
que és important que tots fem una reflexió de quins són els nous instruments que el
nostre país o la nostra nació Catalunya necessita per poder mantenir els nivells de
benestar social que fins ara s’han assolit. És evident que avui dia ens trobem amb tota
una sèrie de problemes que, amb la nostra capacitat d’autogovern actual, no els podem
afrontar. I voldria posar exemples concrets. Per les Franqueses passa una via, una
infrastructura molt important per nosaltres i per la comunicació Barcelona-Puigcerdà
que està deixada, completament, a la mà de Déu que, possiblement, els trens, a la
pràctica, van a la mateixa velocitat que l’any en què es va crear aquesta via. Estic
parlant d’infrastructures. El nostre país té unes limitacions clares quant a infrastructures
i ens trobem que estem lligats de mans perquè, des d’aquí, no podem decidir les
inversions que són necessàries pel nostre país. Hi ha molts altres temes importants: el
món ha canviat molt, la mobilitat cada vegada és més gran i, per exemple, a Catalunya
també tenim un problema, que també pateixen altres països, que és el de la immigració.
Nosaltres volem que els nouvinguts al nostre país tinguin els mateixos drets de
qualsevol ciutadà o ciutadana de Catalunya, així com les seves obligacions, com
qualsevol ciutadà o ciutadana de Catalunya. Però ens trobem que tenim les mans
lligades i no podem fer res. Posant només dos exemples, n’hi ha molts altres, i vostès els
saben tots. I tots aquests exemples repercuteixen també, evidentment, a la nostra vida
quotidiana, per tant, és una cosa de la que estem parlant a nivell de país però també
afecta a nivell municipal perquè si el nostre país no té les eines necessàries de govern
propi no pot prendre les decisions necessàries que fan falta a casa, quant a finançament,
per exemple. I això repercuteix, evidentment, a tots els ciutadans que estem repartits en
municipis, i si els municipis no tenen el finançament suficient per poder mantenir el
nivell de benestar que volem que tinguin els nostres ciutadans i ciutadanes... estem
lligats de mans! Per tant, ens sembla que ja és hora, que ha arribat el moment de què
tots ens posicionem i demanem un nou estatut que es redacti entre tots i que contempli
tot allò que ens fa falta com a país i com a nació, tot allò al que tenim dret, simplement
el dret democràtic d’autogestionar-se i d’autogovernar-se, evidentment, en el marc de la
democràcia europea que té molt per millorar i en el marc de l’Estat espanyol. Però
creiem que és el moment de manifestar que tenim dret a tenir més instruments
d’autogovern i, per això, demanaria que avui debatéssim aquest tema i que vostès es
posicionessin, i espero que sigui a favor de que Catalunya pugui tenir un nou estatut i,
per tant, el marc legal d’autogovern pugui ser un altre que ens permeti tirar endavant,
mirar el futur i encarar-lo amb les eines que ens fan falta.
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Acte seguit, intervé  el regidor del grup municipal PSC-PM, senyor JOSÉ ANTONIO
PALOMINO i exposa: aquí no decidirem canviar o modificar l’Estatut de Catalunya,
però sí que estem d’acord en què la modificació de l’Estatut de Catalunya pot servir per
millorar les condicions de vida i treball de les persones de Catalunya i contribuir a un
projecte d’Espanya més plural. Nosaltres estem d’acord amb això, però avui no podem
votar a favor d’aquesta proposta perquè, sincerament, esperàvem, i us ho dic de veritat,
que el govern que ha fet la proposta, que és Convergència i Unió ens hagués dit:
“escolta, per què no parlem d’aquest tema?”. És un tema polític i jo crec que ens
haguéssim pogut posar d’acord, però hi ha una qüestió que sí que vull recordar: el fet
d’haver-ho fet d’aquesta manera, nosaltres interpretem que és una acció estrictament
electoralista. I ho dic perquè Convergència i Unió ens té acostumats que quan s’acosten
les campanyes electorals, ens parla de quin és el marc de Catalunya, jo estic d’acord en
què Catalunya ha de tenir més competències per poder millorar les condicions de vida,
però les competències que tenim en aquests moments, precisament, no estan defensades
de la millor manera, des del nostre punt de vista. També vull recordar de que fa un
temps, Esquerra Republicana, Iniciativa per Catalunya, Els Verds i el Partit dels
Socialistes de Catalunya van arribar a un acord i van plantejar la possibilitat de fer el
debat per modificar, si calia, l’Estatut de Catalunya. En aquell moment, Convergència i
Unió no ho va veure adequat. A mi em sembla que, precisament, és en els moments
quan hi ha temps i espai, quan hi ha una legislatura per treballar és quan s’han de
plantejar aquests debats. I, avui, a nosaltres ens hagués agradat poder votar a favor
d’aquesta proposta, sempre i quan el model que volem, que és el diàleg, per poder
canviar l’Estatut de Catalunya, l’haguéssim portat i l’haguéssim parlat. I, possiblement,
hauríem arribat a un acord. Resumint, nosaltres estem per millorar les condicions de
vida i treball de les persones que viuen a Catalunya i contribuir a una Espanya plural, no
a una Espanya que va cap a l’enfrontament a partir de les polítiques que està fent el
Partit Popular, però les formes a la política són importants i nosaltres ens veiem avui
amb la necessitat de no poder votar a favor i ens abstindrem.

Pren la paraula, el regidor del grup municipal ERC, senyor ANDREU MONTAÑÉS i
diu: d’entrada, voldria agrair l’explicació del senyor Ramon Coma. Una de les coses
que hem demanat sempre és que quan surti un punt, el que ho proposa el defensés,
potser no tant extensament. Guanyaríem molt en nivell i les persones que estan aquí,
entendrien més bé del que parlem i quedaria molt millor. Per tant, jo li agraeixo, com a
cosa excepcional, de moment, si no us animeu a defensar els punts que proposeu, hagi
defensat aquest punt. Pel que fa al diàleg, estaria bé que n’hi hagués i que les propostes
no sortissin així, sinó que abans, fins i tot, se’n parlessin. Seria una cosa molt interessant
que hi hagués diàleg. Espero que potser, mica en mica, ens anem acostumant, però, fins
ara, no n’hi ha hagut massa. Pel que fa a la proposta, jo destacaria dues frases que ha dit
el Ramon: “tenim les mans lligades i no podem fer res” i que “consti tot allò al que
tenim dret”. Aleshores, a la proposta que tenim al davant, és una proposta amb la que,
globalment, hi estem d’acord. Comença molt forta, molt bé, que diu:
nació que té dret al seu ple reconeixement en el si de l’Estat espanyol, sense renunciar
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al dret inherent i irrenunciable a la lliure determinació dels pobles...”
curiosament, quan es tracta de manifestar el dret irrenunciable, l’autogovern desapareix
i ens quedem només amb l’Estat espanyol. Aleshores, nosaltres estaríem d’acord en
votar a favor d’aquesta proposta, tot i que no hi hagi diàleg, però bé, estem per sumar, a
veure si sumem tots, si al final d’aquest primer punt s’afegeix el mateix que posa al
primer full “sense renunciar al dret inherent i irrenunciable a la lliure determinació dels
pobles”. Si s’afegeix això al primer apartat, nosaltres hi estaríem d’acord.

A continuació fa la seva intervenció el regidor del grup municipal GIPF, senyor JOSÉ
JOAQUIN GRAU qui  manifesta: yo pensaba que iba a ser un punto más simple, más
tranquilo. Nosotros no entendemos de estrategias políticas entre PSC y Convergencia
antes de las autonómicas, entre otras cosas, porque nosotros no nos vamos a presentar a
estas elecciones autonómicas. Entonces, lo que sí es cierto es que estamos de acuerdo en
la redacción de un nuevo Estatuto que pueda mejorar la calidad de vida de Cataluña ya
que es el país donde vivimos y pensamos que nadie tiene que alarmarse, al igual que
nadie, en su momento, hace más de veinte años, se alarmó cuando se redactó el que hay
actualmente. Nosotros queremos ser quizá más sencillos que todo esto, es decir, como
estamos de acuerdo ahora y después de las elecciones autonómicas, votaremos a favor.
Vosotros sabréis vuestras estrategias y vuestros tiras y aflojas, en fin, ya os espabilareis.

Acte seguit intervé el regidor del grup municipal EV, senyor FERRAN GONTÁN qui
manifesta: aquesta proposta, evidentment, i que se m’entengui sense cap to pejoratiu, és
eminentment electoralista i partidista. Totalment acceptable i raonable que així sigui.
Però nosaltres no podem estar d’acord amb la proposta pel segon punt de l’acord. Ens
presenteu una proposta que segueix subrogant Catalunya a una Constitució espanyola
que nega la identitat i els drets nacionals de Catalunya, que té un punt a la seva
Constitució que diu que l’exèrcit defensarà l’integritat de l’Estat i que el govern de
l’Estat, a més, té la potestat de suspendre una autonomia, com Catalunya, que és la que
esteu demanant vosaltres. Si enlloc d’un Estatut, demanéssiu una Constitució per l’estat
català, potser sí que signaríem, però no podem votar a favor. El que sí que us demano,
després de tota aquesta argumentació, és que si retireu aquesta proposta i negociem
entre tots una proposta conjunta a la que ens puguem avenir tots, potser sí que votaríem
a favor.

Intervé el regidor del grup municipal PP, senyor JOSEP BADIA  qui exposa: votarem
no, perquè considerem que l’Estatut actual va tenir el consens de totes les forces
polítiques, és l’Estatut de tots els catalans,  igual que la Constitució ho és de tots els
espanyols. Un nou Estatut amb fins partidistes en un any que hi ha tantes eleccions.

El regidor de l’àrea de Cultura i Educació, senyor RAMON COMA manifesta: nosaltres
estaríem d’acord amb acceptar la modificació que dieu vosaltres, no hi ha cap problema.
El que voldria dir és que si hi ha hagut algun error de forma en la presentació, estem
disposats per esmenar-ho, per això estem aquí, per parlar-ne. El que no es pot fer és
posar el cap sota l’ala i no voler afrontar de cara aquest problema. És una tema
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important per  a Catalunya, com tu dius. Si esteu a favor,  no em diguis que us
abstindreu perquè no  hem fet bé a la presentació. Em sembla que és important que els
ajuntaments de tots els municipis de Catalunya es possessionin clarament amb això. Per
tant, dir que a les Franqueses ens vam abstenir perquè els que van presentar la moció, ho
van fer d’una forma incorrecta. Estàs d’acord o no ho estàs i, en tot cas, si hi ha alguna
cosa a modificar, doncs, parlem-ne. Estem disposats a modificar el que faci falta, però
em sembla que no hem de posar el cap sota l’ala i hem de plantejar-nos que si esteu a
favor d’un nou Estatut i de més autogovern, doncs, ja està.

El regidor senyor GRAU diu: Ramón, sólo una cosa. De las palabras que acabas de
decir, simplemente te quiero decir que comprendáis, por ese motivo que tu acabas de
decir, lo duro que a veces es presentar propuestas que son buenas para el municipio y
que te las echen para atrás.

El regidor senyor PALOMINO replica: nosaltres no amaguem el cap sota l’ala. El Partit
dels Socialistes de Catalunya no es presenta només a les Franqueses i nosaltres tenim
una posició al respecte. No estem amagant el cap sota l’ala i em sembla que les formes
en política, de vegades, fan decidir el vot cap a un costat o cap a l’altre, encara que en el
fons es pugui estar d’acord. Segurament, no estarem d’acord en tota la literalitat. Em
sembla que ahir  mateix es va consensuar una proposta a l’Ajuntament de Barcelona i
totes les forces polítiques ho varen fer. El que nosaltres no podem fer, en aquests
moments, és fil per randa, oposar-nos a això. Per això, us dèiem que si deixàveu això
sobre la taula, segur que ens podem seure i parlar-ho per intentar de consensuar-ho. I
quedarà gravat: nosaltres estem perquè hi hagi canvis a l’Estatut de Catalunya, però
aquest és un tema que si es porta al Ple el podríem haver pogut parlar. No és cap retret,
no passa res. És una argumentació del vot, no amaguem el cap sota l’ala. Recordo que
en un moment idoni per poder fer els tràmits, Convergència i Unió no va voler entrar a
discutir el tema de l’Estatut de Catalunya, quan resulta que la resta de forces polítiques,
excepte el PP, estaven per discutir-ho. Ens sembla que és un argument tant clar com un
altre, però si això es posa a votació ara, nosaltres no tindrem altra opció que abstenir-
nos ja que no hem pogut parlar-ho. No li dono la culpa ningú, ni molt menys.

El regidor senyor GONTÁN diu: el cap sota l’ala no sé si anava només per ell o bé ho
deies per tots. Evidentment, no és el cap sota l’ala sinó al contrari, el que estem
proposant és anar més endavant. I, per tant, si proposeu un Estat Català, votarem a
favor, però no podem subrogar-nos a una Constitució que ens oprimeix constantment.
Finalitzades les intervencions, la PRESIDÈNCIA dóna pas a la votació,  incorporant la
modificació  proposada pel regidor del Grup Municipal d’ERC, la qual quedarà

Els més de vint anys de municipis democràtics, així com la política endegada pel
Govern de Catalunya, ens han dut a un model de societat que fa dels valors de la
convivència i la cohesió social la seva raó de ser.
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Això, ha estat així, en bona part, gràcies al resultat de l’exercici del nostre dret a
l’autogovern i la capacitat d’entesa i acord entre totes les institucions i la societat civil.

En paral·lel, Catalunya ha disposat d’un projecte de país que l’ha situada en els dos
darrers decennis per damunt de la mitjana europea en els nivells de riquesa i benestar. I
a més, fent compatible el progrés amb la preservació de la nostra identitat nacional com
a poble amb una història, una llengua, una cultura i unes institucions pròpies.

Sobre aquesta base sòlida, ha arribat el moment de dotar-nos d’una nova norma bàsica
que permeti a Catalunya i a la seva ciutadania fer front, amb possibilitats reals, als nous
escenaris i reptes de futur. El nostre país vol seguir sent una societat cohesionada, que
vetlli pels més necessitats i on hom pugui viure i progressar, tant individualment com
col·lectivament. I per fer-ho possible necessitem d’una major capacitat d’autogovern.

El món municipalista, conscient del seu paper actiu i cada cop més important pel
desenvolupament polític, social i econòmic de Catalunya, el qual  ha estat debatut
durant el 2on. Congrés de municipis de Catalunya, expressa EL SUPORT A LA
REDACCIÓ D’UN NOU ESTATUT QUE GARANTEIXI LA INCLUSIÓ DELS

1.- Fer efectiu el reconeixement de Catalunya com a nació

- Catalunya és una nació que té dret al seu ple reconeixement en el si de l’Estat
espanyol, sense renunciar al dret inherent i irrenunciable a la lliure determinació dels
pobles.
- Catalunya té les seves institucions pròpies de representació i autogovern, les quals han
de tenir plena capacitat d’actuació i autoorganització per fer front a les necessitats del

- El català és la llengua pròpia de Catalunya i n’és l’idioma oficial, així com el castellà,
oficial a tot l’Estat. Tots els catalans i catalanes tenen el deure de conèixer les dues
llengües oficials i el dret d’usar-les en qualsevol àmbit públic o privat.
- Catalunya, com a nació amb una llarga tradició històrica, té els seus propis símbols
que formen part de la seva identitat. Cal garantir-ne la presència pública i institucional i
el seu respecte per part de les institucions catalanes i estatals, i així com per tota la
ciutadania. En aquest sentit el nostre país ha de poder tenir seleccions esportives pròpies
en les competicions oficials i presència a la UNESCO per defensar el seu patrimoni

- Catalunya com a nació ha de tenir veu pròpia en l’àmbit europeu i internacional.
Europa ha estat i seguirà essent la nostra àrea geopolítica d’atenció prioritària, així com

2.- Garantir el desenvolupament futur de Catalunya
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- Catalunya té les seves institucions pròpies d’autogovern. Aquestes han de tenir
capacitat per legislar i executar en totes aquelles matèries que esdevenen essencials per
al progrés social, cultural i econòmic de tots els ciutadans i ciutadanes del nostre país.
Així, matèries com la immigració, el treball i les relacions laborals, les noves
tecnologies, les infrastructures o les noves demandes socials han de ser objecte del
nostre marc d’autogovern.
- Catalunya adopta el model d’Estat del benestar. La qualitat de vida de les persones i el
seu benestar són els seus principals objectius com a país. L’educació, la salut, l’atenció
social i la seguretat, així com la protecció de la família i els col·lectius amb més
necessitats, es constitueixen com a pilars bàsics de l’acció pública i aquesta ha de poder
ser exercida amb màxima intensitat per part del nostre govern..
- Catalunya ha de poder projectar-se externament i mantenir relacions internacionals,
amb la finalitat de participar amb veu pròpia en aquelles qüestions que afecten al nostre
poble, en un entorn cada cop més interdependent i globalitzat.

3.- Articular un nou marc competencial i de relacions

- Catalunya ha d’establir un nou marc de relacions amb l’Estat que garanteixi la
preservació de la seva identitat, així com la capacitat de decisió i actuació en totes
aquelles matèries que siguin bàsiques per al progrés i la qualitat de vida dels catalans i
catalanes.
- Aquest nou marc s’ha de traduir en un nou Estatut que sigui reflex d’un nou pacte per
a l’autogovern a partir dels drets històrics que empara la Constitució, i als quals el

- El nou marc de relacions es fonamenta en les relacions bilaterals entre l’Estat i la
Generalitat que s’articularà mitjançant la constitució d’una comissió bilateral, que serà
l’espai de treball i cooperació mútua.

- El nou sistema competencial ha de donar rellevància al paper motor que tenen els ens
locals (municipis i comarques) dotant-los de les eines suficients per tal d’exercir les
funcions que tenen encomanades i per tal de fer efectiu el principi de subsidiarietat per
tal de fer arribar les polítiques públiques a tots els ciutadans de Catalunya.

- Catalunya ha de tenir un nou sistema de finançament inspirat en el model de concert
econòmic, inclosa l’administració tributària catalana, amb la finalitat de garantir uns
ingressos justos i suficients per al nostre país que facin possible l’assoliment del nostre
model de societat.

- Catalunya, també ha de tenir també més capacitat d’actuació i relació pel que fa a
l’administració de justícia i el poder judicial. El Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya ha de ser la darrera instància jurisdiccional a Catalunya i hem de tenir un
fiscal en cap propi.
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- Catalunya ha de poder relacionar-se de manera lliure amb d’altres comunitats que
tenen vincles històrics i interessos comuns actuals amb el nostre país. L’arc mediterrani
d’actuació és una àrea estratègica per a la projecció de Catalunya.

Per tot això, aquesta Alcaldia proposa al ple de la corporació l’adopció dels següents

ACORDS

Primer.- MANIFESTAR que Catalunya ha d’establir un nou marc de relacions amb
l’Estat que garanteixi la preservació de la seva identitat, així com la capacitat de
decisió i actuació en totes aquelles matèries que siguin bàsiques per al progrés i la
qualitat de vida dels catalans i les catalanes, sense renunciar al dret inherent  i
irrenunciable a la lliure determinació dels pobles.

Segon.- EXPRESSAR que aquest nou marc s’ha de traduir en un nou Estatut que sigui
reflex d’un pacte renovat per a l’autogovern a partir dels drets històrics que empara la
Constitució i als quals els nostre poble hi té dret.

Tercer.- DEMANAR que aquest nou Estatut garanteixi el reconeixement de Catalunya
com a nació, el seu desenvolupament futur i l’articulació d’un nou marc competencial i
de relacions entre Catalunya i l’Estat, on es reforci el paper dels ens locals com a eines
eficients en el desenvolupament de polítiques adreçades als ciutadans, de conformitat
amb els paràmetres expressats en la part expositiva d’aquesta proposta.

Quart.- INSTAR AL GOVERN DE LA GENERALITAT i AL PARLAMENT DE
CATALUNYA a que, de conformitat amb la potestat que els atorga l’article 56 de
l’Estatut, iniciïn el procediment establert per reformar l’Estatut d’Autonomia.

SOTMESA a votació la proposta,  és aprovada per dotze vots a favor dels regidors dels
grups municipals CiU, ERC i GIPF, dos vots en contra dels regidors dels grups
municipals EV i PP, tres abstencions dels regidors del grup municipal PSC-PM, i per
tant, amb el quòrum legal.

14. 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-PM, senyor JOSÉ ANTONIO
PALOMINO passa a formular el següent prec:

Primer.- No sé exactament si correspon al regidor de via pública, és possible. Hi ha un
solar al carrer Tagamanent que em consta que uns veïns, no sé si van presentar una
instància, però sí que és veritat que van tenir contacte amb la policia municipal i van
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deixar constància perquè és un solar que no està tancat i la veritat és que ha passat
l’estiu i no s’ha incendiat per casualitat, perquè tot allò està bastant malmès. I, a més, és
un espai on, per desgràcia, la gent hi llença coses. Ja sabem que no és un problema de
l’Ajuntament que la gent hi llenci coses, però sí que és qüestió de l’Ajuntament de que
es mantingui o fer que el propietari ho mantingui en condicions.             

A continuació, el regidor del grup municipal ERC, senyor ANDREU MONTAÑÉS
passa a formular les següents preguntes:

Primera.- En aquest sentit, em sembla que tots hem quedat una mica d’aquella manera,
excepte el senyor Palomino que va donar la benvinguda al nou secretari. Amb el
secretari de la Corporació treballem tots els regidors, hi ha hagut un canvi de secretari i
ningú ens ha explicat exactament perquè. Hagués estat bé dir: 

 per aquest motiu o per l’altre, perquè tots són bons. I benvingut el
nou secretari! Hagués estat bé que els regidors de l’Ajuntament tinguéssim una
explicació del perquè el canvi del secretari.

Segona.- Arrel de la petició d’aquest Ple del dimarts, tant així, ens vam trobar amb una
situació una mica especial. Resulta que érem cinc regidors d’aquest Ajuntament que no
teníem cap lloc on reunir-nos i que havíem de demanar per escrit reunir-nos aquí, a casa
nostra, l’Ajuntament, perquè és la metodologia que es fa servir. I clar, amb això et
quedes molt parat. Quan a vegades parlem de la institució i tot això, que hi hagi cinc
regidors que no es puguin reunir a l’Ajuntament... home, és una mica fort. Jo demanaria,
en nom d’Esquerra i segurament en nom de tots els companys, tenir espai a l’edifici de
l’Ajuntament on puguem fer la feina de regidors, ja sigui trobar-nos amb vostès, amb els
grups que toquin o amb qui sigui perquè som regidors d’aquest Ajuntament i em sembla
molt fort que, al final, cinc regidors s’hagin de trobar al bar de la cantonada perquè no

Tercera.- Pregunta adreçada a la senyora Rosa Colomé, regidora de Joventut. Quin és el
criteri que es va utilitzar per organitzar, pel Centre de Joves, un acte a la Festa Major en
què participaven adolescents de catorze i quinze anys? Es tractava d’un ball a les dues
de la matinada, com a inici d’una discoteca golfa. Els participants eren adolescents de
catorze-quinze anys que, durant el curs, sembla ser que fan un curset de ball i que l’hora
que se’ls hi va buscar per poder fer allò que tant els hi agrada, que és ballar davant de la
gent, a les dues de la matinada, obrint una discoteca golfa on, evidentment, anaven tots
els amics d’aquests nens, per mi són nens, i allò era una imatge bastant fumuda. Quin
criteri es va utilitzar? Arrel d’això també m’agradaria demanar, ja ho vaig demanar a un
Consell Escolar Municipal, si hi ha projectes educatius o programes dels Centres de
Joves. En aquell moment, hi havia un tècnic que es deia Patxi que em va dir: 
senyor s’ho apunta i te’l donarà” . D’això ha passat mesos, fins al punt, de que aquest
senyor Patxi ja ha plegat. En vull, si pot ser, una còpia d’això. Ha plegat ell, i més gent
de Serveis Socials i del Centre de Joves. I aquesta és una cosa que ens preocupa perquè,
darrerament, pel Centre de Joves  passa molta gent, molts tècnics. I ens fa l’efecte que,
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des d’un dia que aquí va haver-hi una mena de no diré manifestació, tot i que sí que ho
va ser com a expressió, de tot un sector de treballadors de l’Ajuntament que estaven
demanant un relleu en les persones que dirigien l’àrea, aleshores les coses van començar
a trontollar, és a dir, de la gent que ho va demanar, ja no hi ha ningú, la gent va passant
per l’àrea i va sortint. Però la petició no es va fer i em sembla que s’hauria d’atacar
l’arrel i no les formes, perquè ens dóna la sensació que les coses a nivell de jovent
funcionen malament, tot i que potser la voluntat és que funcionin bé, però hi ha algun
problema o tap que no deixa desenvolupar bé les coses.

Acte seguit, el regidor senyor MONTAÑÉS formula el següent prec:

Primer.- Al passat Ple es va parlar de crispació, avui em sembla que no n’hi ha hagut.
Quan tothom defensa legítimament les seves posicions i es parla, crec que no té perquè
haver crispació. En tot cas, per seguir avançant en aquest tema, el grup d’Esquerra
demana, públicament, i  ho faré per escrit, mantenir reunions amb persones de l’equip
de govern per tal de continuar treballant en el sentit d’evitar crispacions. I, en tot cas,
per no parlar del “sexo de los ángeles” sinó parlar de coses concretes, demanaríem una
reunió per parlar de Serveis Socials i Joventut i de funcionament institucional.

A continuació, el regidor del grup municipal GIPF, senyor JOSÉ JOAQUÍN GRAU
passa a formular les següents preguntes:

Primera.- Adreçada al regidor senyor Francesc Colomé. M’han dit que, jo no ho sé
perquè no ho he vist, a la premsa havia aparegut, concretament al Periódico de
Cataluña, que la riera Carbonell tenia el risc d’inundacions en cas de fortes pluges. No
sé si hi ha alguna previsió sobre aquest fet o en saben alguna cosa.

Segona.- Aquesta també està adreçada al regidor senyor Colomé. M’agradaria proposar-
li que l’equip de govern fes un estudi per fer unes instal·lacions de pipi-cans dintre del
municipi amb la finalitat de poder preservar la neteja dels carrers i facilitar a la gent que
té gossos el poder passejar-los i que puguin fer les seves necessitats, sense haver de
molestar als demés. Ens han arribat moltes queixes de que, de vegades, no es pot passar
pels carrers ni amb el carro del nen.

Tercera.- Aquesta pregunta està adreçada al regidor senyor Ramírez. Li volia demanar si
existeix,  un cens d’habitatges a l’Ajuntament. Si la resposta fos  sí,  res; però si fos que
no nosaltres proposaríem que es pugui realitzar un cens d’aquestes característiques on
pogués haver-hi informació estadística respecte si són habitatges de propietat o de
lloguer, si estan ocupades o buides, amb la finalitat de facilitar una política envers

Tot seguit, el regidor del grup municipal EV, senyor FERRÁN GONTÁN formula les
següents preguntes adreçades al regidor senyor Josep Maria Dia:
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Primera.-  Voldríem saber perquè s’ha tancat la piscina durant uns dies.

Segona.-  Si s’ha tancat, per què s’ha cobrat la totalitat de la quota si no s’ha pogut
utilitzar tot el temps.

Tercera.-   Si una part d’aquesta quota es retornarà als socis.

Quarta.-  Per què a l’hora d’inscriure’t com a nou soci del complex, si ho fas, per
exemple, el dia 15 se’t cobra tot el mes i no la part proporcional.

El regidor senyor GONTÁN passa a formular els següents precs:

Primer.- Dirigit al regidor senyor Coma. Si fos possible buscar mètodes per comprar les
entrades als espectacles que es fan al municipi de forma anticipada. Per exemple, ara ha
arribat la publicitat del Teatre de Bellavista i del Teatre de Corró, i les entrades s’han
d’anar a comprar una hora abans de l’espectacle. S’ha de mirar de buscar mètodes.

Segon.- Sobre l’ordre del dia. No tinc l’ordre del dia de l’altre dia, però el segon punt
deia: ”debat i aprovació, si s’escau, de les propostes presentades pels diferents grups

. Nosaltres, a totes dèiem “aprovar”, i, per tant, crec que s’hauria de posar
“aprovar, si s’escau, ...” perquè potser alguna no s’aprovi. És un prec de formes.

Tercer.- Aquest com que no el podíem fer fora de l’Ajuntament, el fem ara. Agrairíem
que a partir de la propera sessió no hi haguessin ni gots ni ampolles de plàstic i que
fossin de vidre, perquè aquest plàstic és reutilitzable però no reciclable, és a dir, a més,
no és ni PET. Aigües de Ribes és una de les poques empreses que encara no fa servir
PET, que és un plàstic reutilitzable, però molt car de reciclar. Aleshores, jo proposaria
que hi haguessin gots i ampolles de vidre.

A continuació, el regidor del grup municipal PP, senyor JOSEP BADIA formula el

Primer.- Prego que les comissions informatives siguin per informar, no per llegir.

Acte seguit, el Senyor ALCALDE respon al prec formulat pel regidor del grup
municipal PP, senyor JOSEP BADIA, relatiu a les comissions informatives: les
comissions informatives són per llegir. Si hi ha alguna informació addicional que vostè
desitja, la pot demanar. És a dir, estem l’equip de govern i l’Alcalde, quan pot, que és la
majoria de vegades, per això. El que no podem fer és dir-li què vol que li expliquem. Si
creu que s’ha d’ampliar alguna matèria més sobre el que es porta a Ple, estem per
aclarir-ho en aquell moment. Fins i tot, quan hi ha algun dels temes que, un cop hagi
mirat la documentació, el vol aprofundir, no més cal dir-ho, nosaltres estem per això. El
que passa és que la comissió és molt mecànica, es llegeixen les propostes i, si en aquell
moment, necessita més informació, doncs, per això estem, en definitiva estem al davant,
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bàsicament, per aclarir tot allò que se’ns demani. Que ha de ser a l’endemà o abans del
Ple, digui-ho perquè nosaltres no sabem què li pot interessar. El regidor de l’àrea
corresponent o l’Alcalde estem per això. Ho pot demanar, no pateixi.

El regidor senyor GONTÁN pregunta: no podria ser que enlloc de llegir-ho se’ns passés
un paper per escrit? Això sí que pot ser previ. És a dir, que el mateix que llegeix el
secretari a la comissió, se’ns passés un paperet on es concretessin tots els punts.

El Senyor ALCALDE respon: se li pot donar posteriorment. La mecànica de la comissió
és aquesta, una altra cosa és que, després, digui: “senyor secretari, m’interessa que em
doni aquesta proposta o l’altra, l’ordre del dia...”. Si són propostes, li donarà còpia, que
és el que li pot donar: les propostes que es porten a Ple, així com l’ordre del dia que es
porta a Ple, en el moment en què s’hagi acabat la comissió. Una comissió funciona així,
aquesta és la mecànica. Després, si a vostè l’interessa saber una cosa en concret o vol
que li expliquin, ho pot fer al moment amb les persones que estem al davant o demanar-
ho a qui correspongui. Se li farà ja que, en definitiva, estem per això. No som uns bitxos
rars. Sempre que se’ns demana, ho fem.

El regidor senyor BADIA pregunta: per debatre?

El Senyor ALCALDE respon: la comissió informativa és per informar del que es porta a
Ple. Si vostè vol una informació addicional, demani-la. Jo no sé el que vostè desitja.

El regidor senyor BADIA replica: si, a més, demano còpies.

El Senyor ALCALDE contrareplica: còpies de només les propostes del Ple, no de tot.

El regidor senyor BADIA pregunta: quina és la llei que prohibeix que no es pot donar la
documentació? Diguem quina llei és,  perquè em sembla que la llei  no ho diu.

El Senyor ALCALDE diu: les comissions són per participar i si vostè participa,
participarem tots.

El regidor senyor BADIA diu: als altres ajuntaments fan fotocòpia dels plecs i de tot. Hi
ha una llei que ho diu.

A continuació, el regidor senyor BADIA passa a formular la següent pregunta:

Primera.- El camió de les escombraries ja fa dies que no recull les escombraries del
carrer Eivissa perquè té uns problemes i no hi pot entrar. Per què?

Acte seguit, el regidor de l’àrea d’Obres, Serveis i Medi Ambient, senyor FRANCESC
COLOMÉ respon a la primera pregunta formulada pel regidor del grup municipal GIPF,
senyor JOSÉ JOAQUÍN GRAU, relativa a la riera Carbonell. No ho he sentit als mitjans
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de comunicació, el que sí que us puc dir és que respecte la seva llera en el seu pas pel
nucli urbà, s’ha fet un estudi de la pluviometria i del cabdal dels últims, crec si no
m’erro, cinc-cents anys. I en base això, els ponts s’han fet segons la mitjana del cabdal
d’aquests cinc-cents anys. I això compleix, absolutament, la normativa. Per tant, en
aquest aspecte, la riera Carbonell dintre del seu nucli, diguem-ne que estem dins del que
ens marquen els paràmetres naturals. Una altra cosa són les catàstrofes naturals, a les
que no podem entrar-hi. Si hi haguessin uns aiguats de dimonis, des de Cànoves fins el
Congost quedaríem negats. Això està clar. Però les mesures dels ponts dintre del nucli
urbà estan fets en base a aquesta normativa.

El regidor senyor COLOMÉ dóna resposta a la segona pregunta formulada pel regidor
del grup municipal GIPF, senyor JOSÉ JOAQUÍN GRAU, referent a la instal·lació de
pipi-cans. Particularment, no deixen de ser “nius de merda”. Amb el que sí que hi
estaria absolutament d’acord és en fomentar el civisme de la gent, i serà un dels meus
cavalls de batalla perquè, al cap i a la fi, les caques de gos són dels ciutadans que tenen
gos i no les recullen. Aleshores, a partir d’aquí, els pipi-cans no deixen de ser focus de
merda. M’agradaria, respecte aquest tema, fer campanyes de civisme a la gent. De fet,
en els últims anys, amb les campanyes d’Obres, Serveis i Medi Ambient, quan el Quim
hi era, jo he notat un descens de les caques al carrer, almenys costa més de veure-les a
les voreres. Ara es centren a les places, haurem d’actuar aquí. Jo em comprometo a
actuar-hi.

El regidor senyor COLOMÉ respon a la  primera pregunta formulada pel regidor del
grup municipal PP, senyor JOSEP BADIA, relativa a la recollida d’escombraries del
carrer Eivissa. No en tinc constància, l’únic que puc dir és que ho estudiaré, ho parlaré
amb els meus tècnics i amb la concessionària del servei  i et contestaré quelcom. El que
està clar és que si allà hi ha contenidors, és perquè el camió hi vagi.

A continuació, el regidor senyor BADIA diu: el problema és que quan el camió hi va,
els cotxes estan aparcats a l’altre costat i no pot passar.

El regidor senyor COLOMÉ replica: ara ja m’has dit un altre problema: que els cotxes
estan mal aparcats, no és que el camió no pugui passar. Aleshores, emplaço al regidor

El regidor senyor BADIA contrareplica: aquest carrer no té sortida i és al final on estan
els contenidors. La gent és queixa. El carrer és estret i el camió no puja, es queda a baix,

El regidor de l’àrea de Cultura i Educació, senyor RAMON COMA respon al primer
prec formulat pel regidor del grup municipal EV, senyor FERRÁN GONTÁN, relatiu a
la venda d’entrades dels espectacles. Estic d’acord amb tu, Ferran, això és un problema i
et diré que fa molt temps que hi estem anant al darrera. No et pensis que no hi hàgim
pensat, fa temps que hi pensem. Ja sé que hi ha molts sistemes i ara mirarem si podem
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implementar-ne algun amb els nostres recursos limitats, el sistema de Servicaixa seria
ideal o també el de Caixa Catalunya. Ara, tenim l’espectacle del Pepe Rubianes, haureu
vist que al Periódico va sortir allà on actua i posava les Franqueses. Si vas per Caixa
Catalunya no pots agafar entrades, perquè, evidentment, les caixes tenen molt poder i
s’aprofiten i nosaltres no ens podem permetre el luxe de que se’ns quedin un
percentatge tant alt de l’entrada. Aleshores, de moment ho hem de fer així: que la gent
hi vagi una estona abans, hi ha places per tothom. De tota manera, estic d’acord amb el
que dius.

El regidor senyor GONTÁN diu: no anava en el sentit de Servicaixa, precisament pel
rotllo aquest de que cobren unes comissions abusives. Si ja és típic lo de les comissions,
respecte les entrades, és abusiu. Jo plantejava, per exemple, el cas de Granollers on
tenen el punt d’atenció al ciutadà, allò que hi ha davant de l’Europa, i allà les entrades
estan amb anticipació. No ho sé si això es podria fer al SAC o alguna cosa d’aquest
estil.

El regidor senyor COMA respon: sí, estem treballant amb algun sistema d’aquests,
tenint en compte la distribució del nostre municipi que és complexa. Ja ho saps.
Aprofitant l’avinentesa, em pensava que algú em preguntaria respecte l’escola nova
d’educació infantil i l’escola nova d’automoció. Suposo que deu ser bon senyal que no
m’ho hagin preguntat. Recordo que poc temps enrera, algunes persones estaven molts
pessimistes i deien que no tindríem l’escola nova, doncs, ja la tenim. I aprofito
l’avinentesa per dir-vos a tots, als regidors i regidores, que, properament, us convidarem
un dia per ensenyar-vos l’escola d’educació infantil Guerau de Liost i també l’escola
d’automoció que, en aquests moments, ja funciona la unitat d’escolarització compartida
i també funcionen les classes normals per a nois que fan formació ocupacional de
mecànica. En aquests moments, hi ha més de setanta alumnes i us diria que, fins i tot,
alumnes de Vic baixen a estudiar a les Franqueses. Per tant, em sembla que és una bona
notícia per a tots que la compartirem. Fa bastants anys enrera, tots havíem de marxar
fora a estudiar, ara, ja comença a venir gent de fora a estudiar a les Franqueses.

A continuació, el regidor de l’àrea d’Esports, senyor JOSEP MARIA DIA, respon a les
primera preguntes formulades pel regidor del grup municipal EV, senyor FERRÁN
GONTÁN, relatives a la piscina. El perquè s’ha tancat la piscina és que aquest tipus
d’equipaments, normalment, quan porten un any, es fa una aturada tècnica per arranjar
els desperfectes que han pogut sortir o defectes d’obra, bàsicament, perquè l’obra està
en garantia. Dir-te el que s’ha fet: polir els parquets, polir el terra, s’ha canviat la
coberta, s’han arreglat les fuites s que hi havia del got gran de la piscina, així com unes
goteres que hi havia a la zona d’oficines. Tot això és defecte d’obra i donat  que està en
garantia, és a càrrec de l’empresa que ha fet la piscina. Es tornaran els diners
corresponents  al temps que ha estat tancada la piscina? A veure, la piscina no com a
piscina sinó que parlo com a complex, sabeu que hi ha piscina, gimnàs, sales
d’activitats, només ha estat tancat una setmana. Per què? S’ha fet justament en aquesta
època que estava funcionant la piscina d’estiu i, per tant, mentre la piscina coberta
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estava tancada, la gent podia anar a la piscina d’estiu, el gimnàs també estava obert. Per
tant, tot el complex només ha estat tancat una setmana que és justament la setmana en
què es va tancar la piscina d’estiu que, si no recordo malament, va ser el dia 7 de
setembre i la setmana següent va ser quan tot estava tancat i es va tornar a obrir el dia
15 de setembre. En principi, no està previst tornar l’import d’aquesta setmana. Que
hàgim tingut queixes dels dos mil vuit-cents abonats que actualment tenim, a mi només
m’ha arribat les queixes d’una o dues persones que han anat a preguntar. Respecte el
que deies del pagament de la quota, si s’inscriu a meitat de mes... a veure, normalment
el que es fa és que si, per exemple, es fa a partir del dia 20, es comença a comptar a
partir del mes següent. Si cau sobre el dia 15, se li diu a la persona que se li cobrarà el
mes, però tenint la possibilitat de comptar-li a partir del mes següent sense poder anar a
la piscina la segona quinzena del mes. O sigui, se li pregunta a la persona què vol fer.
Però, en principi, no està previst de cobrar la meitat de la quota.

A continuació, el regidor de l’àrea d’Urbanisme, senyor JOSÉ RAMÍREZ, respon a la
primera pregunta formulada pel regidor del grup municipal PSC-PM, senyor JOSÉ
ANTONIO PALOMINO, referent al solar del carrer Tagamanent. Efectivament, hi ha
una queixa que ha arribat a través de la Policia i s’està estudiant. Crec que es prendran
mesures que, pròximament, i de la mateixa manera que com el cas de les bústies del
carrer Tagamanent, li faré arribar com s’ha solucionat. Em comprometo a fer-li arribar
la resposta a la seva petició, el més aviat possible.

El regidor senyor RAMÍREZ dóna resposta a la tercera pregunta formulada pel regidor
del grup municipal GIPF, senyor JOSÉ JOAQUÍN GRAU, relativa al cens d’habitatges.
No crec que existeixi aquesta possibilitat a l’Ajuntament, el que sí que puc dir-li que hi
ha un cens de cadastre referent a l’IBI amb el que li podem dir si es tracta d’un local o
d’un habitatge, si el tractament és industrial o comercial, però si està habitada o no, això
no ho sé. Jo sí que he comprovat, in situ, porta a porta, quan hem fet la campanya
electoral que n’hi havia moltes portes tancades i em deia la veïna: “no, no hi és”. Si hi
ha un cens, no ho sé, però ja ho preguntaré i, efectivament, t’informaré.

A continuació, la regidora de l’àrea de Benestar Social, Joventut i Sanitat, senyora
ROSA COLOMÉ respon a la tercera pregunta formulada pel regidor del grup municipal
ERC, senyor ANDREU MONTAÑÉS, relativa als  actes de la Festa Major. El criteri
utilitzat va ser a partir del programa que ens va fer el tècnic de Joventut, perquè, com
saps, aquell dia va haver-hi diversos actes adreçats als  joves. Aleshores, saps que va

disk-jockey, la botifarrada  i, al final, es va haver
d’esperar que s’acabés l’espectacle que hi havia a l’envelat per poder fer la discoteca
golfa. L’única cosa és que no vam seleccionar els joves de catorze anys, es va fer per la
joventut en general. Si van venir joves de catorze anys ja no ho se.

El regidor senyor MONTAÑÉS replica: els de catorze anys són els que feien
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La regidora senyora COLOMÉ contrareplica: es devien posar a ballar allà.

El regidor senyor MONTAÑÉS diu: no, estava organitzat pel Centre de Joves.

La regidora senyora COLOMÉ diu: no es va dir que era amb nens de catorze anys. La
discoteca golfa era per tothom.

El regidor MONTAÑÉS exposa: no m’entens. Jo sé que la discoteca golfa era per
tothom, però la presentació de la discoteca golfa constava d’una actuació d’un grup de
persones, formades al Centre de Joves, que els hi van dir que havien d’actuar a les dues
de la matinada. D’això és del que em queixo. Que allà hi anessin nois a  jugar, d’això no
em queixo,  és un acte públic i va qui vol, però el que no entenc és que fossin
adolescents de catorze i quinze anys els que fessin. Aquesta activitat. No constava en el
programa de Festa Major, però era una cosa organitzada des del Centre de Joves.

La regidora senyora COLOMÉ replica: devien pactar-ho després, perquè jo no sabia que
ells havien de fer un espectacle. Sabia que era una discoteca golfa per a tothom, per a
tots els joves, però no perquè fessin un espectacle. Ja m’ocuparé de solucionar-ho. .
Respecte el que m’has comentat de que plega gent de Serveis Socials, això és mentida.
Jo sé que va pel Pepe Flores, és una persona que estava contractada pel programa de
reallotjament gitano de Can Calet i el contracte se li acabava pel desembre. Aquest noi
ha trobat una feina fixa a Granollers i, com és normal, l’ha aprofitada. Respecte el Patxi,
el tècnic de Joventut, ell quan va venir a les Franqueses, no tenia núvia, li vam pagar un
curset a Barcelona, va trobar una noia de Palma de Mallorca, es van fer nuvis  i resulta
que li costava molt car anar cada cap de setmana a Palma de Mallorca a festejar, per
tant, va decidir anar a treballar a Palma de Mallorca.

El Senyor ALCALDE respon a la primera pregunta formulada pel regidor del grup
municipal ERC, senyor ANDREU MONTAÑÉS, relativa al nou secretari. Respecte la
benvinguda al nou secretari de l’Ajuntament, el senyor Francesc Esteve, com sabien i si
no ho sabien, els hi explico: la persona que estava resolent la plaça del secretari que hi
havia ocupat fins aleshores, el senyor Jordi Medrano, va ser coberta  interinament i amb
caràcter  d’urgència pel senyor Jordi Roca que estava treballant a Entorn Verd, SA, i se
li va demanar que cobrís la plaça de la millor manera possible, al qual li agraïm per
resoldre-ho fins que hi hagués una persona que volgués venir a les Franqueses. El
senyor Francesc Esteve estava de secretari a l’Ajuntament de Sallent, al qual li va
interessar venir a treballar a les Franqueses i jo li agraeixo i li dono la benvinguda. A
partir d’aquí, és el nou secretari de l’Ajuntament de les Franqueses. La persona que hi
havia fins ara, segueix estant a secretaria i, en el seu moment, va resoldre el problema
que va haver-hi quan el senyor Jordi Medrano se’n va anar a ocupar un càrrec al CAC
de Barcelona. Aquest va ser el problema, no un altre. Per si algú no el coneix el senyor
Francesc Esteve,  és el nou secretari i ve de l’Ajuntament de Sallent, encara que ell viu a
Martorell.
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El Senyor ALCALDE dóna resposta a la segona pregunta formulada pel regidor del
grup municipal ERC, senyor ANDREU MONTAÑÉS, referent als local pels regidors.
L’Ajuntament no en disposa de locals en el propi edifici de l’Ajuntament, sí que en
disposa a altres equipaments locals per poder ser utilitzats pels partits o pels grups
municipals. El que diem és que demanin, amb assiduïtat, a quines hores poden anar-hi o
quan el necessitin a l’àrea pertinent i els hi deixarem. Hi ha un partit, em sembla que és
el GIPF, que ens ha demanat una hora setmanal en un local al Casal de Corró d’Avall i
se’ls hi ha deixat. Tant si és una reunió sobrevinguda com si és una cosa més pautada,
ho demanen i l’àrea pertinent intentarà encaixar-ho. Ara, a l’edifici municipal no hi ha
sales, excepte que no sigui una comissió informativa. Això no vol dir que hi hagin
equipaments o edificis municipals amb espais que els grups municipals puguin demanar
i se’ls hi puguin deixar, sempre que s’encaixi dintre dels horaris, s’intentarà fer tot el
possible. L’únic que han de fer és demanar-ho a qui pertoca, no dir: “volem i no
podem”. Si el demanen, poden. Potser per telèfon, no ha de ser per escrit, parlen amb el
cap de l’àrea pertinent i se’ls hi facilitarà, no hi ha cap més condició.

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.


