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Identificació de la sessió:

Caràcter: Extraordinari
Data: 23 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

El Senyor ALCALDE obre la sessió extraordinària donant pas al primer punt de l’ordre
del dia:

INFORMAR DE L’APLICACIÓ DEL PLA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL
ARRAN DE L’INCIDENT SUCCEÏT A L’EMPRESA DELSA EL DIA 17 DE
JULIOL DE 2003.- Pren la paraula el regidor de l’Àrea d’Obres, Serveis i Medi
Ambient  senyor FRANCESC COLOMÉ, dient: l'empresa DELSA és una empresa
radicada al polígon industrial  del pla de Llerona des de l'any 1966, quan l'esmentat



Ple 23 09 03-2

polígon encara rebia el nom de polígon de Can Jubany. El seu nom en aquests moments
és ARAGONESAS DELSA SA. En els seu inicis, DELSA havia fabricat clor líquid,
però a hores d'ara ja fa molt temps que no fabrica clor sinó que fabrica derivats del clor
a partir de la matèria liquada. Un dels derivats que fabrica és el dicloroisocianurat sòdic,
que es fa servir, principalment, per a la desinfecció de piscines, estris de laboratori i
hospital. Aquest és el producte emmagatzemat en forma de pastilles que es va cremar
parcialment, creant el núvol tòxic que va provocar la posada en marxa de tot l'operatiu
que posteriorment us descriurà amb tota mena de detalls el regidor de l’àrea de
Governació. Últimament, hem sentit molt a parlar del pla d'emergència exterior. Però
que és un Pla d’emergència exterior? Les empreses que han de tenir un pla d'emergència
exterior venen regulades pels articles 9 i 11 del Reial decret 1254/99 de 16 de juliol, pel
que s'aproven mesures de control dels riscos inherents als accidents greus en els que
intervinguin, tot i que DELSA ja té una pla d'emergència exterior des del 31 de gener de
1997, abans d'aquesta llei. Aquests articles, a grans trets, diuen que l'industrial que en
els seus establiments tingui substàncies, ja sigui d'un cert tipus de producte o d'una certa
quantitat de producte que la llei relaciona, proporcionarà als òrgans competents de la
comunitat autònoma la informació i recolzament necessaris per a que aquests puguin
elaborar  plans d'emergència exterior per tal de prevenir o, en el seu cas, mitigar les
conseqüències de possibles accidents greus.

Els Plans d’emergència exterior són un programa d’actuació elaborat per les empreses
que estiguin obligades a fer-lo, segons l’organigrama següent:



Ple 23 09 03-3

El Comitè de direcció és l’ens a qui correspon la direcció i coordinació del Pla
d’Emergència exterior i estarà constituït per un representant del Ministeri de Justícia i
un representant de la Generalitat de Catalunya (Conseller de Governació).
El Comitè de Direcció exercirà les seves funcions al CECAT (Centre d’Emergències de
Catalunya).
Correspon al Comitè de direcció les tasques següents:

- declarar l’activació del Pla
- decidir les actuacions més convenients per fer front a l’emergència
- determinar i coordinar la informació a la població
- declarar la fi de la situació d’emergència

El Consell Assessor assisteix al Comitè de Direcció del Pla en els diferents aspectes
relacionats amb l’execució del propi Pla. Està format per tècnics coneixedors del tema
en concret, els caps dels grups d’actuació i representants dels Ajuntaments teòricament
afectats.
El Gabinet d’informació és l’ens mitjançant el qual es canalitzarà tota la informació a la

Finalment els grups d’actuació són grups organitzats de professionals amb els mitjans
materials pertinents, que tenen com a missió la seva actuació coordinada durant

- grup d’intervenció
El grup d’intervenció el conforma el comandament de bombers desplaçat a
l’emergència i el seu cap, personifica el centre de comandament avançat, depenent al
seu torn, del CECAT.
S’encarrega de rebre la notificació d’emergència i combatre l’accident.
Ha d’establir prop del sinistre el Centre de Comandament avançat.
Coordinarà tots els altres grups en el lloc de l’accident.
- grup de control ambiental
El grup de control ambiental el conforma el Cap de l’Àrea de Medi Ambient dels

La seva missió és l’avaluació i el seguiment, en el lloc de l’accident, de les
conseqüències per a les persones i el medi ambient segons l’evolució dels fets.
- grup sanitari
El seu cap és el Director assessor d’Emergències del Servei Català de la Salut.
La seva missió és l’atenció als ferits i el seu trasllat cap a centres d’atenció (CAP,
hospitals).
- grup d’ordre i logístic
El seu cap és el comandament dels mossos d’Esquadra.
La seva responsabilitat és la seguretat ciutadana en la zona afectada i garantir que tots
els grups puguin realitzar les tasques que li són pròpies.
Com heu pogut comprovar la missió de les administracions locals es purament d’ajuda.
En què consisteix el pla d'actuació municipal: encara que les competències, com s’ha
vist són, en principi, autonòmiques, l’Ajuntament és responsable dels habitants del seu
municipi, per la qual cosa, es va elaborar, l’any 1996, un Programa d’actuació
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municipal per a situacions de Risc Químic, estretament relacionat amb el Pla
d’emergència exterior de l’empresa DELSA i s’activa només si s’activa el Pla

El pla d’emergència exterior de DELSA es revisa cada 4 anys i aquest any tocava
revisió per part de la Generalitat de Catalunya. A més, també tocava la revisió del Pla
d’Actuació Municipal en cas de risc químic que va estretament lligat amb el Pla
d’Emergència Exterior realitzat entre els anys 1996 i 1997. Aquest Pla d’Actuació
Municipal s’ha d’actualitzar i reorientar degut al desmantellament de DELSA que és la
única empresa que, segons el decret de prevenció d’accidents greus que marca la
normativa, ha de tenir un Pla d’Emergència Exterior i que es classifica dins dels
annexos I, en relació al tipus de producte i a la quantitat remenda.
Aquesta reorientació anirà destinada a les empreses que tenim dins l’annex I i, fins i tot,
les de l’annex II.1 que són les potencialment mediambientalment més perilloses per tal
de crear uns procediments d’actuació en cas d’accidents diversos. S’ha de confirmar
amb la Generalitat que no hagin de tenir un pla d’emergència exterior i si no ho han de
tenir, fer un Pla d’Actuació Municipal polivalent. Així doncs, tindrem un Pla
d’Actuació Municipal més polivalent i no tant sectoritzat com el que ara teníem.
Actualment tenim contractada la seva revisió a l‘empresa NEXUS i creiem que els
treballs finalitzaran a mitjans de novembre.

També tenim contractat l’elaboració del Pla de Protecció Civil que consisteix en les
actuacions encaminades a preveure i mitigar les conseqüències que pugui generar una
calamitat pública. Es crearà una comissió de protecció civil municipal formada per
polítics, tècnics, representants de les entitats, consells del poble i representants
industrials. Aquesta comissió serà el gestor de la protecció civil al municipi de les
Franqueses del Vallès, així com un òrgan de discussió i supervisió de tot el relacionat

Acte seguit, el regidor de l’àrea de Governació, senyor JOAQUIM MÉNDEZ
manifesta: a continuació procediré a donar lectura de l’informe emès pel cap de la
Policia Local:
“Personal de Policia Local de servei ordinari en el moment de l’accident: 1 caporal i 2
agents
Personal disponible a les 21:15  1 Inspector, 3 caporals i 7 agents

Desenvolupament cronològic de l’actuació municipal a l’accident de l’empresa química
DELSA.

20:43 h   Segons CECAT, reben primera noticia de l’accident a través de 112-bombers

20:45 h   Es produeix les primeres trucades de veïns, referides a un incendi al Pla de
Llerona, en la  prefectura de la policia local.
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20:50 h    Patrulla de Policia Local en el lloc, confirmant incendi en DELSA i que estan
arribant Bombers i altres cossos de seguretat (Mossos d’esquadra, P.L. de
Canovelles i Granollers).

20:50 h    Caporal cap de torn comunica telefònicament l’accident a l’Inspector en

20:50 h   -- 21:00 h  No hi ha confirmació de l’activació del Pla d’Emergència
Exterior.
Es faci lita el treball de Bombers i s’aïlla els accessos a l’empresa.
No és possible contactar telefònicament amb l’empresa (que tenia l’obligació
legal de trucar a la P.L. de les Franqueses i no va fer)
No es possible obtenir informació de CECAT

ctius de festa de la policia local perquè s’adrecin a la
prefectura.

20:58 h  “segons dades proporcionades posteriorment pel CECAT” l’empresa

21:00 h    S’aconsegueix contactar telefònicament amb CECAT (truquem nosaltres), en
aquell moment s’estava decidint el tipus d’accident i nivell d’actuació a

La sots-directora del CECAT sra. Nuria Gasulla manifesta que s’estableix
Nivell 3 (que és el nivell màxim) tallant la comunicació.

21:02 h Considerant el cas s’interrompre el Ple de l’Ajuntament que s’estava celebrant
per part del cap de la policia per avisar l’Alcalde.

21:02 h    Des de la centraleta de la policia local es sol·licita recolzament a Mossos
pels avisos a la població marcats al Pla d’Emergència.

21:10 h    Es constitueix Taula de Crisis (CECOPAL) amb l’Alcalde sr. Torné al cap
davant, amb Regidors i el cap de policia.

• Tractar de forma infructuosa de contactar amb CECAT per confirmar el
grau de l’emergència, nivell 3 a, b ó c.
• Sectorialitzar les zones d’avisos a la població, per garantir la
coordinació interna i externa amb Mossos i altres policies locals.

21:12 h   S’aconsegueix contactar amb CECAT, tècnics del qual recomanen que s’ha
d’actuar com a nivell màxim donat que encara no tenen dades concretes i

21:12 h    Sobre el terreny, al lloc de l’accident, ja s’ha ampliat la zona d’aïllament a
tot el polígon aprofitant els recursos de mossos de trànsit.
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S’ordena a la patrulla que forma part d’aquest dispositiu que sigui rellevat
per mossos i es dediqui als avisos a la població (que estava fent Mossos)
assignant-li el sector de més perill, el que anomenem “zona d’emergència”.

21:15 h     Amb els agents lliures de servei que han estat arribant, es constitueixen 3
patrulles, 1 d’elles cedida per mossos, s’assignen els sectors d’avisos, segons
el plànol adjunt, basat en les dades objectives del Pla d’Emergències
Exterior i les indicacions de CECAT

21:25 h    Es confirma via ràdio que la patrulla de policia local de les Franqueses ha
finalitzat els avisos a la zona d’emergència.

• Donat que resulta molt difícil la comunicació  amb CECAT, s’ordena a
aquesta dotació (caporal Soler), que es desplaci al lloc de l’accident i
literalment “s’enganxi al cap de dispositiu de Bombers, que legalment és el
CECAT sobre el territori i qui informa a la central del CECAT, per obtenir
informació directa.

21:30 h   El cap del CECAT al territori confirma que s’ha format un núvol tòxic amb
contingut de CLOR sense determinar percentatge i que és dirigeix arrossegat

Interrogat sobre el tipus d’accident, aquest no entra dintre dels paràmetres
del Tipus C, ni del Tipus B i encara que tampoc del tipus A, si que és aquest
el més proper , sempre pensant en les garanties de seguretat de la població.

21:32 h   El tractament és per tant de Nivell 3 tipus A, encara que tenint en compte
factors de personal disponible, desplaçament del núvol, es confirma la
sectorialització i la priorització dels avisos a la població que s’havia fet.

• S’acorda a nivell de CECOPAL ampliar la zona d’avisos als Gorcs, per
considerar que el marge de seguretat a la població debia ser màxim i encara
que els Gorcs fossin Nivell 3 B, es va optar per fer els avisos per les dades que
ens proporcionava el servei meteorològic de Catalunya.
• El servei Meteorològic ens manifesta que el vent durant tota la tarda és
fluix i de direcció Oest NorOest, variat lleugerament pels vents de superfície de
marinada que porten la mateixa orientació. La disminució de velocitat al llarg
de la tarda fa pensar que el vent podria a l’entrada de la nit passar a Terral (és
a dir, desplaçar-se cap a l’est- sudest).
• Amb aquestes dades es van establir previsions amb mossos i les pròpies
patrulles amb la sectorialització de les zones que van quedar fora dels avisos
per una segona fase si fos necessari (Corró d’Avall, masies properes al camí
antic de Vic i Mil pins)

21:34 h  Es contacta amb CECAT telefònicament i es confirma que s’ha finalitzat els
avisos a la població a la zona més immediata que s’està treballant i ultimat
els altres sectors.
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21:50 h  El director General de Seguretat de la Generalitat està al lloc i assumeix el
comandament del CECAT al territori, confirmant que l’accident ja ha estat
controlat a la planta DELSA i que hi ha un núvol que es dirigeix
Oest/NordOest i que ja no creix amb una ràpida dissipació.

22:10 h  Es confirma per la patrulla de P.L. al lloc que la situació està absolutament
normalitzada al lloc del sinistre i que no s’observa rastre del núvol al terme
municipal de les Franqueses

22.15 h   Es confirma que els sectors assignats d’avisos als efectius de la Policia Local
ja han finalitzat. I s’ordena situar les dotacions en els nous sectors en
moviment però sense donar ordres de confinament segons les informacions
que estàvem rebent per part del cap de bombers i el Director General.

22:27 h   CECAT remet un FAX comunicant l’activació de l’emergència. No és possible
contactar amb CECAT telefònicament, per si hi ha hagut un canvi en la

22.30 h   Confirmada per part del Director General al lloc de la ràpida dissipació del
núvol i que s’allunya inclòs de l’Ametlla i comprovat que el vent que ja està
variant cap a terral no fa sinó que accelerar la dissipació, els regidors Srs.
Ramon Coma i  Ferran Jiménez i el cap de la policia visiten personalment les
masies dels Pla de Llerona per tranquil·litzar la població.

22:45 h  El Director General informa que no s’aixeca el pla d’emergències a les
Franqueses donat que encara hi ha petits nuclis del núvol que es troben a
zones altes de Bigues i Riells i Lliçà però que una vegada es confirmi la no
toxicitat sobre el terreny en aquests punts es confirmarà la finalització de

23:10 El CECAT via telefònica dona ordres de DESACTIVACIÓ del Pla.

23:30  Es rep el FAX que comunica aquesta desactivació.”

El regidor senyor MÉNDEZ manifesta: i tot seguit procediré a donar lectura de part de
l’informe, relatiu a l’accident de Delsa:
“Accident a Delsa. Les Franqueses del Vallès, dia17/07/03.
Pla d’Emergència Exterior de Delsa (Derivados Electroquímicos Levante, SA)

1. Empresa afectada per l’article 9 (RD 1254/99)
2. Municipis afectats en Zona d’Intervenció:

Les Franqueses del Vallès
Canovelles
L’Ametlla
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Granollers
La Garriga

3. Municipis afectats en Zona d’Alerta:
Santa Eulàlia de Ronçana

Cànoves i Samalús
Cardedeu
La Roca del Vallès

4. Activitat: elaboració de productes derivats del clor per a la depuració d’aigua.

ESCENARIS ACCIDENTALS

CLASSIFICACIÓ  DISTÀNCIA DISTÀNCIA

DELS ACCIDENTS CARACTERÍSTIQUES DELS ACCIDENTS D'INTERVENCIÓ (m) D'ALERTA (m)

    
Categoria 1 Petits accidents de qualsevol tipus controlats per l'empresa i que no surten   

 ni hi ha possibilitat que surtin a l'exterior o que tinguin conseqüències grans Interior de

  les instal·lacions

Categoria 2 Fuita petita amb repercussions exteriors a la pròpia empresa limitades   

    

Categoria 3 Tipus A:   

 Fuita de clor amb afectació als nuclis urbans més propers 700 1.950

    

 Tipus B:   
 Fuita de clor líquid amb afectació greu als nuclis urbans més propers 1.300 3.150

    

 Tipus C :   

 Fuita de clor líquid molt importants amb afectació greu a nuclis urbans 2.085 5.560

Substància implicada: Dicloroisocianurat sòdic (emprat per la cloració d’aigua)
Magatzem, 3 tones de producte
CECAT truca a l’empresa i activa el Pla d’Emergència Exterior (PEE)”

DEBAT I APROVACIÓ SI S’ESCAU, DE LES PROPOSTES PRESENTADES
PELS DIFERENTS GRUPS MUNICIPALS.-  Pel senyor Secretari es procedeix a
donar lectura a la part dispositiva de les següents propostes presentades en data 3 de
setembre actual, RE núm. 8935, signada per: Andreu Montañés Huguet i Gemma Bisbal
Otero, com a regidor i regidora de l’Ajuntament pel Grup Municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya;  Joaquim Grau Rueda, com  a regidor d’aquest Ajuntament
pel Grup Municipal Grup d’Independents Progressistes de les Franqueses; Ferran
Gontán Ferrer, com a regidor d’aquest Ajuntament pel Grup Municipal Els Verds i
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Josep Badia Torrents, com a regidor d’aquest Ajuntament pel grup municipal del Partit
Popular de Catalunya:

PROPOSTA D’ACORD PER DEMANAR LES RESPONSABILITATS I LES
COMPENSACIONS QUE ES DESPRENGUIN DE LA FALLADA DEL PLA
D’EMERGÈNCIA INTERIOR I DEL PLA D’EMERGÈNCIA EXTERIOR (PEE)
TANT A LA GENERALITAT DE CATALUNYA COM A L’EMPRESA DELSA.

ATÈS que, el passat 17 de juliol del 2003 va haver un accident amb risc químic a
l’empresa Derivados Electroquímicos Levante, S.A. (DELSA).

ATÈS que, aquest accident va obligar a activar el Pla d’Emergència Exterior (PEE)

ATÈS que, el Pla d’Emergència Exterior (PEE) es va activar en categoria 3 i això indica
que pot haver alteracions serioses al medi ambient.

ATÈS que, el Pla d’Emergència Exterior (PEE) no va funcionar correctament, ja que no
es van activar les sirenes d’alarma.

ATÈS que, en l’activació del Pla d’Emergència Exterior (PEE), es van veure problemes
de coordinació entre administracions i entre cossos de seguretat alhora de posar en
marxa els sistemes de prevenció i protecció en cas d’accident químic amb risc per la

ATÈS que, que mentre va estar activada l’alarma de risc químic es van difondre
informacions contradictòries en els mitjans de comunicació que van provocar confusió i

ATÈS que, es van produir alguns danys al medi ambient bastant visibles i possiblement
altres que encara s’han d’avaluar.

N’Andreu Montañés i Huguet, na Gemma Bisbal i Otero com a regidor i regidora
d’aquest ajuntament pel grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya, en José
Joaquín Grau Rueda com a regidor d’aquest ajuntament pel grup municipal Grup
d’Independents Progressistes de les Franqueses, en Ferran Gontán Ferrer, com a regidor
d’aquest ajuntament pel grup municipal Els Verds, en Josep Badia Torrents com a
regidor d’aquest ajuntament pel grup municipal del Partit Popular de Catalunya,
proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels acords següents:

PRIMER.- Demanar a la Generalitat de Catalunya un informe de les actuacions fetes el
dia de l’accident i una avaluació danys produïts tant dins com fora de les instal·lacions
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SEGON.- Demanar a la Generalitat de Catalunya un informe amb totes les incidències
i possibles errors comesos durant l’activació del Pla d’Emergència Interior (PEI) i el

TERCER.- Demanar a l’empresa DELSA un informe de les actuacions fetes el dia de
l’accident i una avaluació danys produïts tant dins com fora de les instal·lacions de

QUART.- Demanar a l’empresa DELSA un informe amb totes les incidències i possibles
errors comesos durant l’activació del Pla d’Emergència Interior (PEI) i el Pla

CINQUÈ.- Realitzar un informe, per part dels serveis tècnics de l’ajuntament de les
Franqueses del Vallès, de les actuacions fetes el dia de l’accident i una avaluació danys
produïts tant dins com fora de les instal·lacions de l’empresa.

SISÈ.- Realitzar un informe, per part dels serveis tècnics de l’ajuntament de les
Franqueses del Vallès, amb totes les incidències i possibles errors comesos durant
l’activació del Pla d’Emergència Interior (PEI) i el Pla d’Emergència Exterior (PEE).

SETÈ.- Crear una comissió municipal amb representació de tots els grups polítics per
avaluar la possibilitat de demanar a la Generalitat de Catalunya i a l’empresa DELSA
compensacions econòmiques pels possibles danys al medi ambient, a les persones o a
les infrastructures tant públiques com privades.

VUITÈ- Donar trasllat d’aquesta proposta d’acord al President del Govern de la
Generalitat de Catalunya, al Conseller del Departament de Justícia i Interior de la
Generalitat de Catalunya, als Grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya, a tots
els ciutadans de les Franqueses del Vallès mitjançant un Ban i a la direcció de

La PRESIDÈNCIA obre el torn d’intervencions.

Pren la paraula el regidor del grup municipal ERC, senyor ANDREU MONTAÑÉS
manifesta: en primer lloc, i com una qüestió prèvia vull explicar que s’ha demanat la
convocatòria d'un ple extraordinari per la manca d'informació de l’equip govern a la
resta de regidors, i el nostre grup va recolzar la proposta de demanar la convocatòria
d’aquest Ple perquè no hi va haver informació. En segon lloc, vull donar les gràcies per
l'explicació perquè almenys el Ple haurà servit per esperonar millores i recollir
propostes. Les propostes que es presenten estan enfocades cap el tema de les
responsabilitats. No vull criticar l’equip de govern, però crec que s'ha de reconèixer que
el dia de l'accident les coses no van anar prou bé, hi va haver moltes descoordinacions,
les sirenes no van funcionar, i donada la situació volem manifestar que l'equip de
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govern va actuar responsablement, igual que la Policia Local i els tècnics. Crec que
s'hauria d'analitzar el perquè les coses van anar malament i mirar cap el futur, sense
ànim de criticar ningú, perquè entenem que l'actuació del govern municipal va ser
responsable, però les conseqüències de l'accident haguessin pogut ser unes altres si la
direcció del vent hagués estat diferent. Crec que interessa analitzar què va passar, i
considero necessari crear una comissió per determinar possibles responsabilitats perquè
va fallar la base important del pla, i aquesta és la idea de la primera proposta que han
presentat. El que interessa és pensar en el futur, i espero que es compti amb el nostre
grup per a l’elaboració dels plans. Finalment, dir que la comissió hauria de valorar les
responsabilitats, a qui adreçar-les i com fer-ho, i que aquest és l'esperit de la proposta.

Acte seguit, intervé el regidor del grup municipal GIPF, senyor JOSÉ JOAQUÍN
GRAU dient: quiero aclarar, en primer lugar, que la convocatoria del Pleno
extraordinario la hemos solicitado diferentes grupos de la oposición, y no con la
intención de someter al ataque al equipo de gobierno que recientemente ha reeditado el
mandato, no queremos pedir responsabilidades ni al alcalde ni a los concejales, porque
creemos que la responsabilidad quizás la tengamos todos los concejales, incluidos los de
la oposición, porque en su momento quizá se pecó de precipitación al informar a la
población sin disponer de un plan de mantenimiento de las sirenas, y esto no se le

Queremos debatir uno de los temas fundamentales, un apartado de la
seguridad del municipio, y creo que es muy importante que aunque haya diferentes
visiones políticas, todos los miembros del Pleno que representamos a los ciudadanos
tenemos que hacer piña. Quiero pedir el voto favorable de todos los miembros del Pleno
a las propuestas presentadas, porque son sensatas, lógicas y mejorables con el tiempo,
pero son mejoras de lo que existe actualmente. Para finalizar, creo que todos juntos
debemos de hacer una piña.

A continuació, el regidor del grup municipal EV, senyor FERRÁN GONTÁN diu:
voldria  iniciar la meva intervenció agraint les explicacions dels regidors però crec que
no s'hauria d’haver convocat aquest Ple d’aquesta manera perquè hauria d'haver estat
una iniciativa de l’equip de govern el fet de convocar-lo per explicar la situació a tots
els regidors. El Ple es va haver de demanar perquè un dia després de l'accident es va
sol·licitar parlar amb el Senyor Alcalde i no es va obtenir cap resposta. A més, en la
reunió que es va celebrar vam entendre, únicament, que les sirenes no funcionaven, i hi
va haver manca d'informació als veïns que, molts d'ells, ni tant sols es van convocar.
Respecte el Pla d'Emergència Exterior, que no estava fet només per DELSA, van fallar
les sirenes, però això és anecdòtic, perquè el núvol no era controlable. Però, què hagués
passat si el vent hagués bufat al revés? Els dies següents al succés es van produir també
informacions contradictòries. En cap moment dubto que el govern funcionés
correctament i seriosament en aquell moment, i tota l'activitat durant el succés va anar
bé, però hi va haver mancances que s'han d'analitzar per plantejar el futur. Per exemple,
el Pla d'Emergència diu que s'ha d'alertar a les persones que resideixen a menys de dos
quilòmetres i mig, però a la reunió de Llerona hi va haver gent que no va ser avisada. A
més, les línies de telèfon de l'Ajuntament van estar col·lapsades. Agraeixo la informació
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que se'ns ha facilitat, però també vull dir que s'ha fet amb molt retard, i si s'hagués fet
quan tocava, avui no estaríem aquí. També vull dir que el regidor a la seva explicació
parlava d'empreses amb incidència ambiental alta, però en el municipi també hi ha
empreses amb incidència ambiental moderada, però susceptibles de poder provocar
algun accident greu. Crec que s'ha de treballar amb previsió i control de riscos de cara al
futur, perquè, a més, tenim indicis de que els controls de la Generalitat no van ser prou
estrictes, i crec que els controls també els hauria de fer l'Ajuntament. Voldria demanar
que se’ns facilités una còpia de l'informe llegit pel regidor de l’àrea de Governació,
senyor Joaquim Méndez. Per últim, demanar responsabilitats per l'incident, perquè hi ha
hagut afectacions a la Pineda, hi ha més indicis d'afectacions al medi, aigües freàtiques,
i s'han de reclamar pel bé del municipi. Crec que fa temps que es va produir una aturada
d'inversions de DELSA per millorar el sistema de prevenció i control de riscos i contra
incendis, el magatzem no reunia les condicions i, a més, hi ha una deixadesa de les
instal·lacions i poc control de les administracions. L'aigua que va apagar l'incendi es va
filtrar pel terra, i això és molt preocupant perquè el clor té elements bioacumulables que
s'acumulen a la grassa de la pell i pot provocar alteracions hormonals.

Pren la paraula el regidor del grup municipal PSC-PM, senyor JOSEP PALOMINO i
manifesta: primerament, vull aclarir que la convocatòria del Ple extraordinari a
sol·licitud de diferents regidors forma part de la normalitat i democràcia i, per tant, no
s'han de lamentar de res. Respecte la informació facilitada per l’equip de govern,
entenem que és complicat fer un diagnòstic de la situació d'emergència, perquè en un
supòsit de risc químic, els tècnics diuen que els primers vint minuts són de caos, i a
partir d'aquí, tenim el país que tenim, moltes lleis i normes, però aquestes s'han
d'aplicar. Crec que hi ha hagut un cert relaxament. Des del PSC vam presentar a la
Generalitat, administració responsable de les qüestions dels plans d'emergència, un
escrit demanant informació i respostes a certes preguntes, que avui encara no s'han
contestat, per tant, desconeixem la versió de la Generalitat. Sortosament no va passar
res, però l'accident posa de manifest la necessitat de vetllar per la seguretat en tots els
àmbits, no és només una qüestió d'epígrafs, sinó també de producció. Des del grup
municipal del PSC pensem que s'ha de mirar cap el futur, i que des de les Franqueses
s'ha de fer poble, com per la Festa Major, que creiem que s'ha fet més poble que mai,
però la gent té la necessitat de sentir-se segura al municipi. Per altra banda, desconeixia
el tema de “la Pineda”, i en cas que es confirmi l'afectació, la Generalitat ha de demanar
responsabilitats a l'empresa, però el PSC s'afegeix al que s’ha proposat des de l’equip de
govern i, per això, no hem signat les propostes dels altres grups. Creiem que s'ha de
prendre consciència que la seguretat és molt seriosa i una demanda social de primer
grau, i que les indústries han de millorar en seguretat interna i externa, l'organització del
treball serveix per millorar la qualitat de vida dels treballadors, i demanen més qualitat
en l'ocupació i més seguretat per al municipi. El grup municipal PSC-PM, amb l'equip
de govern, ha presentat una esmena on es demana que aquesta sigui una qüestió de
disset, l’equip de govern ho pot assumir i creiem que aquest és el camí per avançar cap a
la seguretat.
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El regidor senyor GRAU pregunta: quisiera saber si están o no de acuerdo en crear una
comisión municipal, y manifestar que el grupo al que represento, el GIPF, no ha tenido
acceso a la enmienda a la que se ha referido el portavoz del PSC y, por lo tanto, no la
podemos evaluar. Insisto en el hecho de que la propuesta que se somete a votación es
para determinar si están o no de acuerdo en crear una comisión municipal para estudiar
la posibilidad de solicitar alguna compensación económica a la Generalitat y a DELSA,
solamente en defensa de los intereses del municipio.

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

Sotmesa a votació la proposta, és desestimada per cinc vots a favor dels regidors dels
grups municipals ERC, GIPF, EV i PP, dotze vots en contra dels regidors dels grups
municipals CiU i PSC-PM, i per tant, amb el quòrum legal.

A continuació, el senyor SECRETARI llegeix la part dispositiva de la següent proposta:  

PROPOSTA D’ACORD PER REALITZAR UN CENS D’EMPRESES QUE HI
HA AL MUNICIPI AMB UNA ACTIVITAT SOTMESA AL RÈGIM
D’AUTORITZACIÓ AMBIENTAL AMB UNA INCIDÈNCIA AMBIENTAL
ALTA.

ATÈS que, a les Franqueses del Vallès hi ha instal·lades diferents empreses sotmeses al
règim d’autorització ambiental amb una incidència ambiental alta.

ATÈS que, aquestes empreses suposen, en cas d’accident greu, un perill per la població
i el medi ambient.

ATÈS que, arrel de l’accident de l’empresa Derivados Electroquímicos Levante, S.A.
(DELSA), el passat 17 de juliol del 2003 s’ha fet evident que aquest tipus d’empreses
necessiten un control especial de les seves activitats.

ATÈS que, aquestes empreses necessiten un Pla d’Emergència Interior (PEI) i un Pla

ATÈS que, aquest Pla d’Emergència Exterior (PEE) ha de posar en marxa un Pla
d’Actuació Municipal a les Franqueses del Vallès.

N’Andreu Montañés i Huguet, na Gemma Bisbal i Otero com a regidor i regidora
d’aquest ajuntament pel grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya, en José
Joaquín Grau Rueda com a regidor d’aquest ajuntament pel grup municipal Grup
d’Independents Progressistes de les Franqueses, en Ferran Gontán Ferrer, com a regidor
d’aquest ajuntament pel grup municipal Els Verds, en Josep Badia Torrents com a
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regidor d’aquest ajuntament pel grup municipal del Partit Popular de Catalunya,
proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels acords següents:

PRIMER.- Realitzar un cens, per part dels serveis tècnics de l’ajuntament de les
Franqueses del Vallès, de totes les empreses sotmeses al règim d’autorització ambiental
amb una incidència ambiental alta que hi ha al municipi.

SEGON.- Realitzar un informe, per part dels serveis tècnics de l’ajuntament de les
Franqueses del Vallès, de quines d’aquestes empreses disposen del Pla d’Emergència
Interior (PEI) i el Pla d’Emergència Exterior (PEE) i quines no, però haurien de tenir.

TERCER.- Realitzar un informe, per part dels serveis tècnics de l’ajuntament de les
Franqueses del Vallès, indicant si totes aquestes empreses disposen de l’autorització
ambiental tal i com indica la llei 3/1998 de la intervenció integral de l’Administració
ambiental.

QUART.- Donar trasllat d’aquesta proposta d’acord, a tots els ciutadans de les
Franqueses del Vallès mitjançant un Ban i a la direcció d’aquestes empreses sotmeses
al règim d’autorització ambiental amb una incidència ambiental alta que hi ha al
municipi.

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

Acte seguit, pren la paraula el regidor del grup municipal EV, senyor FERRÁN
GONTÁN qui manifesta: crec que totes són propostes de futur, de sentit comú, que
segur que són millorables, però em sorprèn molt l'actitud de l'equip de govern i del PSC
de votar en contra perquè ho proposa un altre grup i sense que hagin facilitat cap
proposta alternativa als altres regidors. Crec que és molt important saber el tipus
d'empreses que tenim al municipi.

A continuació, el regidor del grup municipal ERC, senyor ANDREU MONTAÑÉS diu:
dóna la sensació que les propostes de seguretat siguin monopoli de partit, i aquest fet
resumeix una mica el perquè de la convocatòria d’aquest Ple: parlar d'un tema que
afecta a tothom, i en qualsevol ajuntament d'un perfil democràtic mitjà es parla de les
propostes i es consensuen. Al final d'aquest Ple s'hauran aprovat mesures per tirar
endavant plans d'emergència pel municipi de les Franqueses, i això crec que és el més
important.

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

Sotmesa a votació la proposta, és desestimada per cinc vots a favor dels regidors dels
grups municipals ERC, GIPF, EV i PP, dotze vots en contra dels regidors dels grups
municipals CiU i PSC-PM, i per tant, amb el quòrum legal.
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A continuació, el senyor SECRETARI dóna lectura de la part dispositiva de la següent
proposta:  

PROPOSTA D’ACORD PER REALITZAR UN CENS D’EMPRESES QUE HI
HA AL MUNICIPI AMB UNA ACTIVITAT SOTMESA AL RÈGIM DE
LLICÈNCIA AMBIENTAL AMB UNA INCIDÈNCIA AMBIENTAL
MODERADA I QUE REQUEREIXEN INFORME PRECEPTIU EMÈS PER
L’ÒRGAN AMBIENTAL COMPETENT DE L’ADMINISTRACIÓ DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA.

ATÈS que, a les Franqueses del Vallès hi ha instal·lades diferents empreses sotmeses al
règim de llicència ambiental amb una incidència ambiental moderada i que requereixen
informe preceptiu emès per l’òrgan ambiental competent de l’administració de la
Generalitat de Catalunya.

ATÈS que, aquestes empreses suposen, en cas d’accident greu, un perill per la població
i el medi ambient.

ATÈS que, arrel de l’accident de l’empresa Derivados Electroquímicos Levante, S.A.
(DELSA), el passat 17 de juliol del 2003 s’ha fet evident que aquest tipus d’empreses
necessiten un control especial de les seves activitats.

ATÈS que, algunes d’aquestes empreses necessiten un Pla d’Emergència Interior (PEI) i
un Pla d’Emergència  Exterior (PEE).

ATÈS que, el Pla d’Emergència Exterior (PEE) ha de posar en marxa un Pla d’Actuació
Municipal a les Franqueses del Vallès.

N’Andreu Montañés i Huguet, na Gemma Bisbal i Otero com a regidor i regidora
d’aquest ajuntament pel grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya, en José
Joaquín Grau Rueda com a regidor d’aquest ajuntament pel grup municipal Grup
d’Independents Progressistes de les Franqueses, en Ferran Gontán Ferrer, com a regidor
d’aquest ajuntament pel grup municipal Els Verds, en Josep Badia Torrents com a
regidor d’aquest ajuntament pel grup municipal del Partit Popular de Catalunya,
proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels acords següents:

PRIMER.- Realitzar un cens, per part dels serveis tècnics de l’ajuntament de les
Franqueses del Vallès, de totes les empreses sotmeses al règim de llicència ambiental
amb una incidència ambiental moderada i que requereixen informe preceptiu emès per
l’òrgan ambiental competent de l’administració de la Generalitat de Catalunya.
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SEGON.- Realitzar un informe, per part dels serveis tècnics de l’ajuntament de les
Franqueses del Vallès, de quines d’aquestes empreses disposen del Pla d’Emergència
Interior (PEI) i el Pla d’Emergència Exterior (PEE) i quines no, però haurien de tenir.

TERCER.- Realitzar un informe, per part dels serveis tècnics de l’ajuntament de les
Franqueses del Vallès, indicant si totes aquestes empreses disposen de l’autorització
ambiental tal i com indica la llei 3/1998 de la intervenció integral de l’Administració
ambiental.

QUART.- Donar trasllat d’aquesta proposta d’acord, a tots els ciutadans de les
Franqueses del Vallès mitjançant un Ban i a la direcció d’aquestes empreses sotmeses
al règim de llicència ambiental amb una incidència ambiental moderada i que
requereixen informe preceptiu emès per l’òrgan ambiental competent de
l’administració de la Generalitat de Catalunya.

La PRESIDÈNCIA obre el torn d’intervencions.

Pren la paraula el  regidor del grup municipal GIPF, senyor JOSÉ JOAQUIN GRAU
exposa: únicamente quisiera saber dentro de mi ingenuidad  los motivos por los cuales
han votado en contra de una propuesta que favorece  la seguridad del municipio  del
municipio.

Intervé  el regidor del grup municipal EV, senyor FERRÁN GONTÁN  dient: s’ha votat
en contra una cosa que s’ha de tenir perquè sinó no es pot gestionar el municipi. És
increïble que els propis membres de l’equip de govern votin en contra d’una proposta
que s’ha de tenir per poder treballar. És al·lucinant! Suposo que aquesta la votaran dotze
en contra i cinc a favor, però en fi, ho haurem d’assumir. Aquesta proposta ve en el
sentit, com ja ho he indicat abans,  aquest tipus d’empreses són les que més hi ha al
Vallès Oriental i, és clar, a les Franqueses, també. Aquest tipus d’empreses, segons la
classificació que fa el Departament de Medi Ambient poden quedar a un pas de la
incidència ambiental, és a dir, tenim escorxadors que possiblement no passin de les 50
tones de producció al dia, però estan a 47 tones al dia. Podem tenir foneries amb una
capacitat de 18 tones/dia de producció, quan la normativa d’Incidència ambiental han de
tenir 20. Per tant, sabent que hi ha molts tipus d’aquestes empreses, creiem que és
necessari, fins i tot, per poder governar. No aprovar aquest punt és no saber si tenim una
central nuclear en el municipi. Tant senzill com això!

Respon el regidor de l’àrea d’Obres, Serveis i Medi Ambient senyor FRANCESC
COLOMÉ dient: repeteixo, moltes d’aquestes  qüestions que vosaltres dieu que hem
votat no, nosaltres les inclourem dins de l’esmena que farem a l’acord.  Hi haurà una
esmena presentada conjuntament pels grups municipals  de Convergència i Unió i el
grup del Partit dels Socialistes de Catalunya.
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El regidor del grup municipal GIPF, senyor JOSÉ JOAQUÍN GRAU pregunta: i els
altres no hi  podem participar?

El regidor senyor COLOMÉ respon: personalment dir-te que tampoc ens heu deixat
participar en les vostres propostes d’acord.

El regidor senyor GRAU replica: s’havia demanat. Nosaltres hem fet unes propostes
que, com a mínim, les teniu fa quinze o vint dies, si és que no les teniu des d’abans.
Nosaltres ja havíem demanat  que això es fes. M’estic sorprenent molt. No és qüestió de
qui s’ha de penjar les medalles, les medalles us les podeu penjar vosaltres, a mi m’és
igual. El més important és la seguretat del municipi, que es el que estem tractant avui.
Quin problema hi ha per aprovar-les? Ja es faran factibles.

A continuació, el regidor senyor GONTÁN pregunta: es tracta només de que no hagi de
presentar l’oposició una proposta? Si es tracta d’això, pleguem ja, proposeu la vostra i
en parlem. Perdoni’m, deixi’m acabar l’argumentació, gràcies. Liquidem això i anem de
cara al que proposeu. A més, em sap greu que ahir se’m va proposar que aquesta
proposta famosa se m’explicaria, com a mínim, una hora abans i a hores d’ara encara
espero explicacions. Si penseu que una proposta es pot decidir cinc minuts abans que, a
més no la tindrem en paper i, segurament, l’esmena l’haurem de sentir llegida. No se si
tindrem capacitat d’aprovar un punt tant important. Sincerament, hem sento ofès!

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

Sotmesa a votació la proposta, és desestimada  per cinc vots a favor dels regidors dels
grups municipals ERC, GIPF, EV i PP, dotze vots en contra dels regidors dels grups
municipals CiU i PSC-PM, i per tant, amb el quòrum legal.

A continuació, el senyor SECRETARI dóna lectura de la part dispositiva de la següent
proposta:  

PROPOSTA D’ACORD PER ELABORAR I POSAR EN MARXA UN PLA DE
PREVENCIÓ I CONTROL DE RISCOS, MUNICIPAL PER LES EMPRESES
QUE HI HA AL MUNICIPI AMB UNA ACTIVITAT SOTMESA AL RÈGIM
D’AUTORITZACIÓ AMBIENTAL AMB UNA INCIDÈNCIA AMBIENTAL
ALTA I PER LES EMPRESES AMB UNA ACTIVITAT SOTMESA AL RÈGIM
DE LLICÈNCIA AMBIENTAL AMB UNA INCIDÈNCIA AMBIENTAL
MODERADA I QUE REQUEREIXEN INFORME PRECEPTIU EMÈS PER
L’ÒRGAN AMBIENTAL COMPETENT DE L’ADMINISTRACIÓ DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA.

ATÈS que, el passat 17 de juliol del 2003 va haver un accident amb risc químic a
l’empresa Derivados Electroquímicos Levante, S.A. (DELSA).
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ATÈS que, aquest accident va obligar a activar el Pla d’Emergència Exterior (PEE)

ATÈS que, el Pla d’Emergència Exterior (PEE) es va activar en categoria 3 i això indica
que pot haver alteracions serioses al medi ambient.

ATÈS que, el Pla d’Emergència Exterior (PEE) no va funcionar correctament, ja que no
es van activar les sirenes d’alarma.

ATÈS que, en l’activació del Pla d’Emergència Exterior (PEE), es van veure problemes
de coordinació entre administracions i entre cossos de seguretat alhora de posar en
marxa els sistemes de prevenció i protecció en cas d’accident químic amb risc per la

ATÈS que, que mentre va estar activada l’alarma de risc químic es van difondre
informacions contradictòries en els mitjans de comunicació que van provocar confusió i

ATÈS que, es van produir alguns danys al medi ambient bastant visibles i possiblement
altres que encara s’han d’avaluar.

ATÈS que, a les Franqueses del Vallès tenim diferents empreses amb activitats que
estan sotmeses al règim d’autorització ambiental amb una incidència ambiental alta i
empreses amb activitats sotmeses al règim de llicència ambiental amb una incidència
ambiental moderada i que requereixen informe preceptiu emès per l’òrgan ambiental
competent de l’administració de la Generalitat de Catalunya.

ATÈS que, aquest ajuntament és l’administració més pròxima als ciutadans de les
Franqueses del Vallès i per tant qui coneix millor el territori i és l’administració que ha
de vetllar en primer terme de la seguretat en el municipi.

ATÈS que, els plans de prevenció i control realitzats per la Generalitat de Catalunya han
demostrat la seva deficiència durant el passat accident de l’empresa DELSA.

N’Andreu Montañés i Huguet, na Gemma Bisbal i Otero com a regidor i regidora
d’aquest ajuntament pel grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya, en José
Joaquín Grau Rueda com a regidor d’aquest ajuntament pel grup municipal Grup
d’Independents Progressistes de les Franqueses, en Ferran Gontán Ferrer, com a regidor
d’aquest ajuntament pel grup municipal Els Verds, en Josep Badia Torrents com a
regidor d’aquest ajuntament pel grup municipal del Partit Popular de Catalunya,
proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels acords següents:
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PRIMER.- Elaborar, per part dels serveis tècnics de l’ajuntament de les Franqueses del
Vallès, un esborrany de Pla de Prevenció i Control de Riscos, municipal per les
empreses amb activitats sotmeses al règim d’autorització ambiental amb una incidència
ambiental alta.

SEGON.- Elaborar, per part dels serveis tècnics de l’ajuntament de les Franqueses del
Vallès, un esborrany de Pla de Prevenció i Control de Riscos, municipal per les
empreses amb activitats sotmeses al règim de llicència ambiental amb una incidència
ambiental moderada i que requereixen informe preceptiu emès per l’òrgan ambiental
competent de l’administració de la Generalitat de Catalunya.

TERCER.- Crear un consell de participació ciutadana on tothom pugui debatre i
aportar millores al Pla de Prevenció i Riscos, Municipal. Aquest consell ha de
presentar una versió definitiva del Pla que s’haurà d’aprovar pel ple de l’ajuntament i
serà d’obligat compliment per totes les empreses instal·lades o que es vulguin instal·lar

QUART.- Crear la figura, dins dels serveis tècnics de l’ajuntament de les Franqueses
del Vallès, de l’inspector de prevenció i control de Riscos, municipal.

CINQUÈ.- L’inspector de prevenció i control de Riscos, municipal haurà de posar en
marxa, el Pla de Prevenció i Control de Riscos, municipal que ha de ser d’obligat
compliment per les empreses amb activitats sotmeses al règim d’autorització ambiental
amb una incidència ambiental alta i per les empreses amb activitats sotmeses al règim
de llicència ambiental amb una incidència ambiental moderada i que requereixen
informe preceptiu emès per l’òrgan ambiental competent de l’administració de la
Generalitat de Catalunya.

SISÈ.- Donar trasllat d’aquesta proposta d’acord al President del Govern de la
Generalitat de Catalunya, al Conseller del Departament de Justícia i Interior de la
Generalitat de Catalunya, als Grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya, al
president del Consell Comarcal del Vallès Oriental, a tots els ciutadans de les
Franqueses del Vallès mitjançant tots els mitjans de comunicació, habituals i a la
direcció de les empreses afectades.

La PRESIDÈNCIA obre el torn d’intervencions.

Pren la paraula  el regidor del grup municipal ERC, senyor ANDREU MONTAÑÉS  i
exposa: jo no sé quin serà el vot de la coalició de Govern i, en tot cas demanar si ens
poguéssiu  explicar perquè sí o el perquè no, ja que nosaltres anem explicant perquè sí o
perquè no i aquestes coses. No sé què pensarà el públic de veure gent que sense explicar
perquè sí o perquè no, sistemàticament només aixeca la mà en  tot el que es proposa i es
clar, potser pot sobtar. Seria maco, fins i tot, saber que els que governen expliquen el
perquè dels seus vots.
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El Senyor ALCALDE respon: ja li hem explicat, una altra cosa és que vostè ho
entengui.

Intervé el regidor del grup municipal GIPF, senyor JOSÉ JOAQUÍN GRAU dient:
perdoneu, és que avui tinc el dia “tonto”. Una altra vegada, i serà la última, amb la meva
ingenuïtat, m’agradaria preguntar-vos: vosaltres nou perquè voteu en contra d’una
proposta que va a favor de la seguretat? Però, sobretot, vosaltres tres perquè voteu en
contra d’una proposta que va a favor de la seguretat del municipi?

El regidor del grup municipal EV, senyor FERRÁN GONTÁN manifesta: ja no vull ni
valorar el vot de les tres últimes votacions perquè és indignant. Suposo que aquesta la
votaran igual, però tinc l’esperança de que aquest que jo i Els Verds, així com els altres
grups que l’han signat  Esquerra Republicana, Grup d’Independents Progressistes de les
Franqueses i el Partit Popular de Catalunya. He dit aquests grups perquè ideològicament
estem diametralment oposats, però som capaços de posar-nos d’acord per una qüestió de
municipi, no de partits, ni d’interessos personals de ningú, jo crec que en aquest punt hi
haurà la suficient sensatesa per part dels membres de l’equip de govern de votar-lo a
favor. I per què ho dic? Perquè és una proposta de futur  buscant  que això no torni a
passar. I perquè no tornin a passar les coses, s’ha de fer prevenció i control de riscos.
Empreses com les que parlem han de passar un control i, pel que s’intueix, l’exemple és
DELSA, no és gaire estricte, més aviat és pèssim. I no, possiblement, perquè des de la
Generalitat no hi hagi el  cel per fer-lo, sinó perquè potser no tenen mitjans, perquè
tenen massa territori i moltes empreses per mirar. En canvi, si ho fem des del municipi
que en  tenim moltíssimes menys, que coneixem el territori, la gent que hi treballa i qui
va pel voltant. Tenim aquesta facilitat i, per això, pensem que aquesta feina es pot fer
des de l’Ajuntament i creiem que s’ha de fer des de l’Ajuntament. A més, creiem que un
pla de prevenció de riscos ha de fer-se d’una manera participativa i ho diem en tota la
proposta d’acord, proposem la creació, dintre de l’àrea d’Obres i Serveis de
l’Ajuntament, de la figura de l’inspector de control i prevenció de riscos, municipal.
Parlem de que els tècnics facin un esborrany del Pla de Prevenció i Control de Riscos
per les empreses d’incidència ambiental alta i per les empreses d’incidència ambiental
moderada. Una vegada fet aquest esborrany, es crearia un consell de participació en el
qual tothom, absolutament tothom, no només entitats, partits, industrials, sinó tothom,
que persones individuals puguin anar allà i aportar les millors intencions i propostes per
poder, entre tots, generar un Pla de Prevenció i Control de Riscos per a tots, fins i tot,
pels dotze membres de l’equip de govern. Un Pla de Prevenció i Control de Riscos,
municipal perquè considerem que amb aquest Pla estalviarem el noranta per cent de la
utilitat del Pla d’Actuació Municipal.

Finalitzades les intervencions, la PRESIDÈNCIA dóna pas a la votació.
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Sotmesa a votació la proposta, és desestimada per cinc vots a favor dels regidors dels
grups municipals ERC, GIPF, EV i PP, dotze vots en contra dels regidors dels grups
municipals CiU i PSC-PM, i per tant, amb el quòrum legal.

Acte seguit, el senyor SECRETARI llegeix la part dispositiva de la següent proposta:  

PROPOSTA D’ACORD PER CREAR UN PLA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL
(PAM) PER CASOS DE RISC QUÍMIC EN EL NOSTRE MUNICIPI.

ATÈS que, el passat 17 de juliol del 2003 va haver un accident amb risc químic a
l’empresa Derivados Electroquímicos Levante, S.A. (DELSA).

ATÈS que, aquest accident va obligar a activar el Pla d’Emergència Exterior (PEE)

ATÈS que, el Pla d’Emergència Exterior (PEE) es va activar en categoria 3 i això indica
que pot haver alteracions serioses al medi ambient.

ATÈS que, el Pla d’Emergència Exterior (PEE) no va funcionar correctament, ja que no
es van activar les sirenes d’alarma.

ATÈS que, en l’activació del Pla d’Emergència Exterior (PEE), es van veure problemes
de coordinació entre administracions i entre cossos de seguretat alhora de posar en
marxa els sistemes de prevenció i protecció en cas d’accident químic amb risc per la

ATÈS que, que mentre va estar activada l’alarma de risc químic es van difondre
informacions contradictòries en els mitjans de comunicació que van provocar confusió i

ATÈS que, es van produir alguns danys al medi ambient bastant visibles i possiblement
altres que encara s’han d’avaluar.

ATÈS que, a les Franqueses del Vallès tenim diferents empreses amb activitats que
estan sotmeses al règim d’autorització ambiental amb una incidència ambiental alta i
empreses amb activitats sotmeses al règim de llicència ambiental amb una incidència
ambiental moderada i que requereixen informe preceptiu emès per l’òrgan ambiental
competent de l’administració de la Generalitat de Catalunya.

ATÈS que, aquest ajuntament és l’administració més pròxima als ciutadans de les
Franqueses del Vallès i per tant qui coneix millor el territori i és l’administració que ha
de vetllar en primer terme de la seguretat en el municipi.
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ATÈS que, el Pla d’Actuació Municipal (PAM) només aplica els criteris mínims que
recomanen els Plans d’Emergència Exterior que marca la Generalitat de Catalunya i
s’ha demostrat ineficaç durant el passat accident de l’empresa DELSA.

ATÈS que, el Pla d’Actuació Municipal hauria de ser una eina prou àgil i prou clara en
cas d’accident de risc per tota la població.

N’Andreu Montañés i Huguet, na Gemma Bisbal i Otero com a regidor i regidora
d’aquest ajuntament pel grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya, en José
Joaquín Grau Rueda com a regidor d’aquest ajuntament pel grup municipal Grup
d’Independents Progressistes de les Franqueses, en Ferran Gontán Ferrer, com a regidor
d’aquest ajuntament pel grup municipal Els Verds, en Josep Badia Torrents com a
regidor d’aquest ajuntament pel grup municipal del Partit Popular de Catalunya,
proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels acords següents:

PRIMER.- Elaborar, per part dels serveis tècnics de l’ajuntament de les Franqueses del
Vallès, un esborrany de Pla d’Actuació Municipal per les empreses amb activitats
sotmeses al règim d’autorització ambiental amb una incidència ambiental alta.

SEGON.- Elaborar, per part dels serveis tècnics de l’ajuntament de les Franqueses del
Vallès, un esborrany de Pla d’Actuació Municipal per les empreses amb activitats
sotmeses al règim de llicència ambiental amb una incidència ambiental moderada i que
requereixen informe preceptiu emès per l’òrgan ambiental competent de
l’administració de la Generalitat de Catalunya.

TERCER.- Crear un consell de participació ciutadana on tothom pugui debatre i
aportar millores al Pla d’Actuació Municipal. Aquest consell ha de presentar una
versió definitiva del Pla que s’haurà d’aprovar pel ple de l’ajuntament i serà d’obligat
compliment per totes les empreses instal·lades o que es vulguin instal·lar a les

QUART.- Realitzar periòdicament, per part dels serveis tècnics de l’ajuntament de les
Franqueses del Vallès, simulacres d’accident amb risc químic per verificar que tots els
elements i el propi Pla d’Actuació Municipal funciona correctament.

CINQUÈ.- Donar trasllat d’aquesta proposta d’acord al President del Govern de la
Generalitat de Catalunya, al Conseller del Departament de Justícia i Interior de la
Generalitat de Catalunya, als Grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya, al
president del Consell Comarcal del Vallès Oriental, a tots els ciutadans de les
Franqueses del Vallès mitjançant tots els mitjans de comunicació, habituals i a la
direcció de les empreses afectades.

El Senyor ALCALDE pregunta als senyors regidors si desitgen realitzar alguna
intervenció al respecte.
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Pren la paraula el regidor del grup municipal GIPF, senyor JOSÉ JOAQUÍN GRAU i
exposa: ahora no diré lo mismo. Yo quería preguntar a los nueve más tres si tan mal lo
hemos hecho o tan descabelladas son nuestras propuestas ya que no se está votando ni
una a favor, tan mal está? Si están  mal, los que hemos hecho las propuestas nos gustaría
rectificar aquello que se haya hecho mal para poderlo solucionar, pero como nadie nos
dice nada, no nos estamos enterando de nada.

Acte seguit, el regidor del grup municipal EV, senyor FERRÁN GONTÁN diu: al final
haurem de dir com aquell  anunci: “... no me llames iluso por tener una ilusión ...”
perquè... Déu meu! Des de l’equip de govern, heu reconegut que el Pla d’Actuació
Municipal que  tenim no tan sols és patètic sinó que, a més, no ha funcionat. I, per tant,
cal refer-lo. Nosaltres creiem que el Pla d’Actuació Municipal s’ha de fer de manera
participativa i que tothom puguem dir la nostra perquè, insisteixo, és un Pla d’Actuació
Municipal per a tothom, fins i tot, pels nou membres de l’equip de govern i els tres
afegits. Per tant, si a més, vosaltres no en proposeu un, no entenc perquè es vota en
contra, a menys, veient que no es volen donar explicacions i hem de fer càbales,  que
l’únic que compti és que l’oposició no tingui res a favor. I amb tot això, arribem a la
conclusió de que estan fent una lectura partidista de la protecció i seguretat dels veïns
del municipi.

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

Sotmesa a votació la proposta, és desestimada per cinc vots a favor dels regidors dels
grups municipals ERC, GIPF, EV i PP, dotze vots en contra dels regidors dels grups
municipals CiU i PSC-PM, i per tant, amb el quòrum legal.

El senyor SECRETARI llegeix la part dispositiva de la següent proposta:  

PROPOSTA D’ACORD PER REALITZAR UN CONTROL I SEGUIMENT DEL
DESMANTELLAMENT DE L’EMPRESA DELSA AIXÍ COM DELS
POSSIBLES PROBLEMES AMBIENTALS I DE RISC QUÍMIC QUE PUGUI
OCASIONAR AQUEST DESMANTELLAMENT I TOTA L’ACTIVITAT
REALITZADA DURANT TOTS ELS ANYS QUE HA ESTAT EN
FUNCIONAMENT.

ATÈS que, el passat 17 de juliol del 2003 va haver un accident amb risc químic a
l’empresa Derivados Electroquímicos Levante, S.A. (DELSA).

ATÈS que, aquesta empresa pocs dies després ha començat un desmantellament de la
seva activitat en el nostre municipi.
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ATÈS que, que l’accident del passat 17-7-03 ha fet evident que l’activitat que realitzava
DELSA era amb productes nocius per les persones i el medi ambient.

ATÈS que, hi ha sospites fundades que el desmantellament es poden ocasionar
novament un accident amb risc per les persones i el medi ambient.

ATÈS que, hi ha sospites fundades que l’activitat durant tots els anys que ha estat en
funcionament en el nostre municipi, ha pogut afectar al subsòl del lloc on ha estat

ATÈS que, mentre duri el desmantellament i per la pròpia naturalesa d’aquest, un
accident o un abocament incontrolat pot suposar un risc a les persones o al medi
ambient i que no s’activin les alarmes de risc químic.

ATÈS que, aquest ajuntament és l’administració més pròxima als ciutadans de les
Franqueses del Vallès i per tant qui coneix millor el territori i és l’administració que ha
de vetllar en primer terme de la seguretat en el municipi.

ATÈS que, el Pla d’Actuació Municipal (PAM) només aplica els criteris mínims que
recomanen els Plans d’Emergència Exterior que marca la Generalitat de Catalunya i
s’ha demostrat ineficaç durant el passat accident de l’empresa DELSA.

ATÈS que, el Pla d’Actuació Municipal hauria de ser una eina prou àgil i prou clara en
cas d’accident de risc per tota la població.

N’Andreu Montañés i Huguet, na Gemma Bisbal i Otero com a regidor i regidora
d’aquest ajuntament pel grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya, en José
Joaquín Grau Rueda com a regidor d’aquest ajuntament pel grup municipal Grup
d’Independents Progressistes de les Franqueses, en Ferran Gontán Ferrer, com a regidor
d’aquest ajuntament pel grup municipal Els Verds, en Josep Badia Torrents com a
regidor d’aquest ajuntament pel grup municipal del Partit Popular de Catalunya,
proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels acords següents:

PRIMER.- Realitzar, per part dels serveis tècnics de l’ajuntament de les Franqueses del
Vallès, un control exhaustiu del desmantellament de DELSA.

SEGON.- Realitzar, per part dels serveis tècnics de l’ajuntament de les Franqueses del
Vallès, un control diari dels indicadors ambientals (a l’aire, al sòl, al congost i a les
aigües freàtiques), del voltant mentre duri el desmantellament.

TERCER.- Realitzar, per part dels serveis tècnics de l’ajuntament de les Franqueses del
Vallès, un informe diari assenyalant els valors dels indicadors ambientals mentre duri
el desmantellament.
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CINQUÈ.- Donar trasllat d’aquesta proposta d’acord al President del Govern de la
Generalitat de Catalunya, al Conseller del Departament de Justícia i Interior de la
Generalitat de Catalunya, als Grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya, al
president del Consell Comarcal del Vallès Oriental, a tots els ciutadans de les
Franqueses del Vallès mitjançant tots els mitjans de comunicació, habituals i a la
direcció de les empreses afectades.

La PRESIDÈNCIA obre el torn d’intervencions.

Intervé el regidor del grup municipal GIPF, senyor JOSÉ JOAQUÍN GRAU manifesta:
jo passaria directament a votació.

Acte seguit, el regidor del grup municipal EV, senyor FERRAN GONTÁN manifesta:
no, déjame que me explaye, con  el curro que he tenido... Aquesta comissió creiem que
s’ha de crear perquè degut a l’activitat de l’empresa en els primers temps i el poc
control que es feia llavors, estem parlant de l’època en que encara vivia el Quico, el sòl
deu estar prou malament com per demanar responsabilitats a DELSA i si els controls, a
més, no es realitzaven tant estrictament com calia per part de la Generalitat i això pot
tenir certa relació amb l’accident, a més, el canvi de propietaris potser que originés, de
fet, en tenim indicis, una certa deixadesa en tot el recinte de l’activitat i en tots els
elements per evitar els riscos. Creiem que s’ha de crear aquesta comissió, però, a més,
com a mínim, els arbres i el sòl estem segurs que estan afectats per l’accident i
l’activitat. I, a més, durant el desmantellament és molt possible que part d’aquest
producte s’escampi perquè es tracta de pols que no és controlable. A més, creiem que
aquesta comissió ha de ser igualitària i en cap cas proporcional, si és que es vol
transparència, democràcia i tot el que sembla que avui falta aquí.

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

Sotmesa a votació la proposta, és desestimada per cinc vots a favor dels regidors dels
grups municipals ERC, GIPF, EV i PP, dotze vots en contra dels regidors dels grups
municipals CiU i PSC-PM, i per tant, amb el quòrum legal.

A continuació, el senyor SECRETARI llegeix la part dispositiva de la següent proposta:  

PROPOSTA D’ACORD PER CREAR UNA COMISSIÓ DE SEGUIMENT DE
TOTS ELS ACORDS PRESOS EN AQUEST PEL EXTRAORDINARI EN QUÈ
ESTIGUI REPRESENTATS TOTS ELS GRUPS MUNICIPALS.

ATÈS que, el passat 17 de juliol del 2003 va haver un accident amb risc químic a
l’empresa Derivados Electroquímicos Levante, S.A. (DELSA).

ATÈS que, aquest accident va obligar a activar el Pla d’Emergència Exterior (PEE)
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ATÈS que, el Pla d’Emergència Exterior (PEE) es va activar en categoria 3 i això indica
que pot haver alteracions serioses al medi ambient.

ATÈS que, el Pla d’Emergència Exterior (PEE) no va funcionar correctament, ja que no
es van activar les sirenes d’alarma.

ATÈS que, en l’activació del Pla d’Emergència Exterior (PEE), es van veure problemes
de coordinació entre administracions i entre cossos de seguretat alhora de posar en
marxa els sistemes de prevenció i protecció en cas d’accident químic amb risc per la

ATÈS que, que mentre va estar activada l’alarma de risc químic es van difondre
informacions contradictòries en els mitjans de comunicació que van provocar confusió i

ATÈS que, es van produir alguns danys al medi ambient bastant visibles i possiblement
altres que encara s’han d’avaluar.

N’Andreu Montañés i Huguet, na Gemma Bisbal i Otero com a regidor i regidora
d’aquest ajuntament pel grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya, en José
Joaquín Grau Rueda com a regidor d’aquest ajuntament pel grup municipal Grup
d’Independents Progressistes de les Franqueses, en Ferran Gontán Ferrer, com a regidor
d’aquest ajuntament pel grup municipal Els Verds, en Josep Badia Torrents com a
regidor d’aquest ajuntament pel grup municipal del Partit Popular de Catalunya,
proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels acords següents:

PRIMER.- Crear una comissió de seguiment i control de tots els acords presos en
aquest ple extraordinari, al voltant de l’accident patit per l’empresa DELSA el passat
17-7-03, en què estigui representats tots els grups municipals.

SEGON.- Donar trasllat d’aquesta proposta d’acord al President del Govern de la
Generalitat de Catalunya, al Conseller del Departament de Justícia i Interior de la
Generalitat de Catalunya, als Grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya, a tots
els ciutadans de les Franqueses del Vallès mitjançant un Ban i a la direcció de

El Senyor ALCALDE posa en coneixement dels assistents que els grups municipals de
Convergència i Unió i Partit dels Socialistes de Catalunya-Progrés Municipal han
presentat una ESMENA, la qual el senyor SECRETARI donarà lectura.
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ESMENA QUE PRESENTEN  ELS GRUP MUNICIPALS  DE CIU i PSC-PM, A LA
PROPOSTA D’ACORD PER CREAR UNA COMISSIÓ DE SEGUIMENT

De conformitat amb el què estableix l’article 33 del Reglament Orgànic Municipal,  els
grups municipals  de CiU i PSC-PM,  presenten al Ple de la Corporació,  una esmena de
modificació dels acords primer i segon de l’esmentada  proposta, consistent en:

PRIMER.- Crear una Comissió de seguiment i control per tal de vetllar pel correcte
desmantellament de l’empresa DELSA. El nombre de membres de l’esmentada comissió
serà proporcional a la representativitat dels diferents grups polítics en l’ajuntament.

SEGON.-  Portar a terme l’elaboració del “Pla de Protecció Civil Municipal” i la
revisió i actualització del “Pla d’Actuació Municipal d’Emergència  per a  Risc
Químic”, de conformitat amb  el que preveu l’acord de la Comissió Municipal de
Govern de  data 6 de març de 2003.

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

El regidor de l’àrea d’Obres, Serveis i Medi Ambient, senyor FRANCESC COLOMÉ
manifesta: bé, com he dit abans, tot i que sense massa encert perquè, pel que veig, certs
grups polítics no m’han acabat d’escoltar, nosaltres mirarem el futur i el que volem és
mirar al futur. L’equip de govern volia donar explicacions en el Ple ordinari que es
celebrarà dintre de dos dies i, a més a més,  volíem donar informació en el Butlletí
Municipal que és el lloc on sabem que arriba a tots els ciutadans. De fet, després de
l’accident jo vaig sortir en els mitjans de comunicació, a la televisió local i vaig donar
les meves explicacions, però veig que per  a certa gent no han estat suficients. Nosaltres
ens apuntem a la política constructiva que algun grup ens ha manifestat i, en aquests
moments, podem dir que veiem aquest tarannà constructiu. No ens apuntem a les
polítiques destructives, a les polítiques d’erosió del govern, a erosionar per erosionar i
amb les polítiques de faràndula. Això també ho de dir, ho he de dir per certes actituds de
faràndula o de certs grups polítics que tenen aquesta manera de manifestar-se. Estem
absolutament d’acord en crear una comissió de seguiment i control per tal de vetllar pel
correcte desmantellament de l’empresa Delsa, aquesta comissió ha d’estar formada per
tots els grups polítics i aquests són els que han de donar instruccions als tècnics per tal
que analitzin si el desmantellament és correcte, es facin les reunions que s’hagin de fer
i, a més, s’analitzi si el terra està contaminat, etc. Una vegada amb aquestes
conclusions, aquesta comissió es pot plantejar demanar responsabilitats a l’empresa, per
què no? Ja ho veurem. Segon punt: “Portar a terme l’elaboració del Pla de Protecció

Com he dit, aquesta és una actuació encaminada a preveure i mitigar qualsevol
conseqüència que generi una calamitat pública. Aquest seria el paraigües de tot. I volem
que es creï una comissió de protecció civil formada per polítics, per tècnics, per
representants de les entitats que, al cap i la fi, representen als ciutadans, pels consells del
poble i també per representants industrials. Volem que aquesta comissió, i ja ho he dit
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abans, sigui el gestor de la protecció civil en el municipi de les Franqueses, que no sigui
ni una cosa de l’equip de govern ni del PSC, etc., que sigui de tots, perquè la protecció,
ja ho heu dit vosaltres, i, evidentment, teniu tota la raó, és una cosa de tots. Per tant, és
impensable que nosaltres, com a equip de govern, ens neguem a coses com aquestes.
Aquesta comissió ha de ser l’òrgan de discussió i de supervisió de tot el relacionat amb
la protecció civil i aquesta comissió pot analitzar i acceptar qualsevol suggeriment que
facin els ciutadans. Fixeu-vos quina comissió, una comissió on l’equip de govern en
serà un més, perquè hi haurà polítics de totes els partits representats, tècnics,
representants d’entitats, etc. Per tant, imposar el nostre criteri amb aquesta diversitat de
gent, també ho veig difícil. Intentarem que aquest tema de la protecció civil sigui un
tema de tots. Respecte el Pla d’Actuació Municipal en cas de risc químic, dir-vos que
s’ha contractat a l’empresa NEXUS per tal que realitzi aquest Pla d’Actuació Municipal
en cas de risc químic i el tècnic que ens ho farà és un dels enginyers que ha elaborat el
Pla d’Emergència Exterior de les petroquímiques de Tarragona, per tant, és una persona
amb experiència en aquest tema. Aquest Pla d’Actuació Municipal té com a finalitat, ja
que cap empresa del municipi necessitarà un Pla d’Emergència Exterior, censar, que ja
les tenim, les activitats de l’annex 1, a més de les activitats de l’annex 2, 
considerin potencialment perilloses. I aquest Pla ha de ser polivalent que aixoplugui
totes aquestes empreses ja que, sectorialment, cadascuna d’elles no necessita un Pla
d’Emergència Exterior. També dir-vos que aquests treballs, ja ho he comentat
anteriorment, pensem que tindrem un esborrany per discutir tots plegats als voltants de
la segona quinzena del mes de novembre.

Acte seguit, el regidor del grup municipal PSC-PM, senyor JOSÉ ANTONIO
PALOMINO exposa: nosaltres, el primer que volem dir, i em dirigeixo al públic, és que
el Partit dels Socialistes de Catalunya s’ha presentat a les eleccions i ho ha fet amb la
idea de defendre el que considera lícit en cada moment, i no ens tremolarà la mà per
votar el que sigui i quan sigui, sempre que considerem que s’avanci en defensa dels
interessos dels ciutadans. Això que votem avui era lo possible en aquest cas, el proper
dijous hi haurà un altre Ple i, possiblement, les coses seran radicalment diferents. Jo
demano que cadascú digui el que vulgui, però que cadascú també reflexioni de que els
altres també poden fer el que vulguin. Nosaltres creiem que no era convenient apostar
per un Ple extraordinari en el moment en què es va demanar i ho creiem fermament.
Primer, perquè confiàvem, i ho vam dir a la sessió d’investidura, en què el govern
canviés el seu tarannà. I nosaltres esperàvem que hi haguessin respostes a allò que va
passar amb DELSA i del que pot passar al municipi en cada situació que pugui haver, ja
sigui respecte DELSA o respecte altres coses que sigui més o menys importants. I
nosaltres hem iniciat el camí de diàleg, des de la nostra independència, i continuarem
per aquest camí perquè considerem que ha de ser un camí independent en el que, en un
moment donat, coincidirem amb tota l’oposició, i en altres moments, coincidirem amb
el govern i la mà no ens tremolarà en absolut. Crec que aquest Ple d’avui ha servit per
fer un pas endavant en la seguretat del municipi, però l’únic que demanem els
Socialistes és que es respecti sempre les opinions de tots i cadascun dels que estem aquí,
així com nosaltres ho fem i ho continuarem fent.
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A continuació, el regidor del grup municipal ERC, senyor ANDREU MONTAÑÉS diu:
com que és una esmena, voldria fer dos o tres preguntes, si em podeu contestar ràpid per
tal d’aclarir-la, que, fins i tot, hagués estat vistós tenir-la per escrit. A veure, Francesc
Colomé, es diu que si és necessari, es demanaran responsabilitats, no? O sigui, es farà
una comissió i si ho creu necessari, es demanaran responsabilitats. El cens d’empreses
s’ha de fer perquè no hi ha més remei i ho farà aquesta empresa. S’intentarà posar en
marxa un Pla de Prevenció de Riscos i el Pla per casos d’accident de risc químic: el Pla
d’Acció Municipal que englobarà això. I es mirarà el desmantellament de DELSA. Hi
haurà la creació del control i seguiment de tot això. És tot el que hem proposat, ho estic
llegint. Aleshores, pel que anava, si estiguéssim a l’escola diríem “se lo han copiado”. A
veure, seriositat. Nosaltres, de fet, els hi agraïm, perquè venim aquí per col·laborar i
estar pel que s’està, i ja els hi avanço que votarem a favor perquè no estem per qüestions
partidistes, com d’altres. Jo vull dir una cosa: crec que té raó el Josep Palomino quan
diu que des del seu punt de vista no creia convenient convocar un Ple extraordinari,
d’acord; en canvi, nosaltres, sí que ho creiem perquè aquesta actitud que hem vist aquí
avui ha estat des de fa quatre anys. Hem intentat passar propostes d’acord amb les que
s’ha marejat la perdiu des de Secretaria fins a on sigui per no passar-les durant quatre
anys. Tenim un reguitzell de coses que podríem explicar, fins i tot, de les informacions
més mínimes dels cursets que fan les Fundacions d’aquí al costat, és a dir, tenim un
reguitzell de qüestions, bàsicament, d’un tema que no és partidista sinó institucional des
del punt de vista de que l’Ajuntament som disset. I hi ha coses com actes institucionals,
informacions a tots els regidors, com informació de qualsevol tipus, és a dir, per
exemple, hi ha la llei, la 149, la 3/2002, de 2 de març, que és una refosa de la 8/1987
que és la de Règim Local de Catalunya, en l’apartat 4 i 4.bis,  diu que tenim dret a tenir
còpia , o de la manera que sigui, de tot allò del que tenim accés. I aquí, sistemàticament,
se’ns ha negat excepte el més  primordial: els pressupostos i quatre cosetes més, durant
quatre anys. Aleshores, en el moment en què un se n’assabenta que s’han demanat
explicacions que no s’han donat i que, a més, es proposa, nosaltres creiem que també és
lícit demanar un Ple extraordinari i, com tu has dit al començament, és bo per la
democràcia. Per tant, el to democràtic d’aquest Ajuntament t’asseguro que està per baix
del tot perquè en un to democràtic normal la situació habitual seria dir: “senyors, el que
esteu proposant aquí, nosaltres també li proposem per escrit. Què us sembla si ho
refem?” I quedem com senyors, però no es tracta d’això perquè a algú li pica que
l’oposició, aquells que no tenen dret a res i han d’estar marginats, se’ls hi acudeixi
portar una proposta i el que és pitjor: que tinguin suficients signatures per poder
convocar un Ple. Això ja és la repanotxa i crear crispació! Bé, doncs, jo crec que tenim
tot el dret i, de veritat, em sembla que, al final, s’acabarà aprovant, ja ho he dit abans, i
acabarem fent un bon acord per tirar endavant la seguretat i la prevenció dels ciutadans
de les Franqueses perquè nosaltres ja intuíem això i encara que la proposta sigui més o
menys, no hi estarem en contra perquè del que es tracta és sumar, no restar ni dividir.

El regidor del grup municipal GIPF, senyor JOSÉ JOAQUÍN GRAU manifesta: en mi
primera intervención de este Pleno comenté que lo que había pasado, en principio, podía
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ser incluso responsabilidad de todos, cada uno en la parte que le pueda tocar. A partir de
esta noche, quisiera dejar una cosa muy clara, sobretodo que quede constancia en acta,
ojalá que nunca tengamos que recordar estas palabras que voy a decir, pero si algún día
tuviésemos, por desgracia, que lamentar alguna desgracia por haber votado o haber
rechazado estas propuestas que algunos grupos de la oposición hemos presentado, sepan
ustedes que es responsabilidad única y exclusivamente de ustedes nueve y de ustedes
tres. Hablo exclusivamente de lo que se presenta a propuesta, esto es simplemente
porque entre ustedes han comenzado a hacer juegos eróticos políticos, me entiende lo
que quiero decir? Estas propuestas son de sentido común, se pueden hacer públicas para
que las pueda ver todo el mundo y juzguen si carecen de sentido común. Evidentemente,
nuestro grupo va a votar a favor de lo que ustedes presentan. Por qué? Pues porque es
más de lo que hay y a nosotros sí que nos importa la seguridad del municipio y tenemos
muchísimo más sentido común que ustedes nueve y muchísima más dignidad que
ustedes tres. Por eso vamos a votar a favor de la enmienda que han presentado. Y para
terminar, hay una cosa que no me ha quedado muy clara porque se ha dicho de aquella
manera, y vamos a votar a pesar de que entiendo que de la comisión de seguimiento, el
GIPF al igual que me imagino que los Verdes, PP y supongo que tal vez Esquerra se
van a quedar fuera de esta comisión. Ustedes se lo harán todo. Perdón, señor Torné,
permítame... Ha dicho que será en función de proporcionalidad. Por eso lo estoy
preguntando, es tal como yo lo he entendido. Aunque me quedara fuera, votaría a favor.
Si estoy dentro, muchísimo mejor y, además, le agradecería el detalle. En el tema del
Plan de Protección Civil y del Plan de Riesgos Químicos entiendo que sí que hay
participación ciudadana y podremos participar todos los políticos, ciudadanos y
representantes de entidades, etc. Cuando se celebren reuniones del Plan de Protección
Civil, etc., iré como representante político del GIPF pero sólo para opinar y escuchar, y
sólo les pido que cuando entre no me den besitos.

El regidor senyor PALOMINO replica: nosaltres no hem vingut a l’Ajuntament a fer
judicis de valor i, per tant, cadascú que pensi i que digui el que li sembli. A nosaltres
ens sembla bé que els que votin a favor estaran contribuint a la seguretat del municipi. I,
simplement, acabar dient que el dia de la investidura vam dir que el municipi tenia un
problema de crispació política, encara el té, i nosaltres continuarem treballant per poder
acabar amb aquest clima de crispació política i no entrarem en cap de les provocacions
que aquí es manifestin. I ho dic per ara i per sempre. Nosaltres no tenim res personal en
això de la política, simplement estem en política perdent hores de la nostra vida
intentant col·laborar en un objectiu que considerem d’estat, en aquests moments, a les
Franqueses. Qui vulgui riure, que rigui. També va bé. I aquest objectiu és acabar amb la
crispació política, entre d’altres coses, perquè pugui entrar altra gent a fer política des
d’una perspectiva positiva perquè la situació que s’ha viscut, es viu i que esperem no es
visqui no acompanya precisament al que tots diem,  que és que  volem la  participació.

Acte seguit, el regidor del grup municipal EV, senyor FERRÁN GONTÁN exposa: a
veure, moltes coses. Primer, el que ja suposàvem: això sembla el pati de l’escola, no
voto les teves propostes perquè no t’estic amic i com no t’estic amic, faré les meves
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propostes que són exactament igual a les teves, perquè te les he copiat ja que he tingut el
paper quinze dies abans i, ara, sí que hauràs de votar-les tu. Molt bé, doncs, votarem a
favor, pel mateix  motiu que els meus companys i jo vam signar la proposició d’aquest
Ple, perquè no ens importa res de qui vingui la proposta si és positiva, fins i tot dels
dotze membres de l’equip de govern. Només em queda un dubte: quan el senyor
Colomé ha explicat el que inclou la proposta i el Pla de Protecció Civil, no he entès ben
bé si era Pla de Protecció de Riscos o Pla de Prevenció de Riscos. Senyor Colomé,
necessitaria que em respongués això, si us plau.

El regidor senyor COLOMÉ respon: Pla de Protecció Civil. L’altre és el Pla d’Actuació
Municipal en cas de Risc Químic. El Pla de Protecció Civil és l’aixopluc per a
qualsevol calamitat pública que es pugui produir, criteris d’actuació.

El regidor senyor GONTÁN replica: sí, però insisteixo. Li faig una pregunta molt
concreta i, si us plau, contesti-me-la. Ha dit que dintre del Pla de Protecció Civil hi
hauria un Pla de Prevenció de Riscos o un Pla de Protecció de Riscos?

El regidor senyor COLOMÉ contrareplica: no he dit res de riscos de la manera que tu ho
estàs dient. Estic dient tots els riscos possibles que pugui haver-hi: hem de tenir un

El regidor senyor GONTÁN pregunta: prevenció o protecció, si us plau?

El regidor senyor COLOMÉ segueix dient: la paraula “tot” és clara. Aleshores, ha
d’haver-hi sectorials per cada cosa: un d’incendis que ja el tenim, un de risc químic, un
d’inundacions que hauríem de fer, etc.

El regidor senyor GONTÁN diu: d’acord, doncs encara amb més raó no entenc perquè
no s’han votat a favor els vuit punts, a menys que això sigui un pati de l’escola. Senyor
Palomino del PSC, el pas endavant és convocar aquest Ple, el pas endavant és que vostè
va tenir l’oportunitat d’adherir-se, el pas endavant és que vostè a mi personalment,
abans de tenir els documents, em va dir, i sabent qui signaria aquests documents que
vostès ja estaven d’acord i que el signarien, això sí, quan van tenir els documents, es fan
enrera i, curiosament, immediatament just després de fer-se enrera, apareix un acord per
la no crispació a les Franqueses. Perdoni, crispació no hi havia en cap d’aquests punts
d’aquest document, ni en la intenció inicial de demanar aquest Ple extraordinari. Ja ho
he dit abans, però insisteixo en què la reunió que li vam demanar al senyor Torné i que
no se’ns ha concedit, i espero que algun dia se’ns concedeixi perquè no només s’han de
tractar aquests temes, tot i que aquell dia sí, era per demanar-li que ell convoqués el Ple
extraordinari, simplement havia de donar explicacions i entre tots podíem anar de cara a
crear un document “més collonut” que aquest, unes propostes més bones que aquestes i
s’hagués acabat aquesta crispació que vostè diu que hi ha. El que crispa és que primer li
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diguin una cosa i després, li girin la cara. A més a més, el que crispa és que quan
demanes explicacions, t’engeguin a dida. Això crispa!!

El regidor senyor PALOMINO replica: senyor Gontán, parlem de senyors. Vostè fa
afirmacions com la que ha fet de si jo estava d’acord o no ho estava en què es fes un Ple
extraordinari, clar que estic d’acord en que es faci un Ple extraordinari! Ja ho he dit al
primer punt: considero totalment i absolutament democràtic que es faci un Ple
extraordinari, em sembla perfecte. S’ha fet un Ple extraordinari i s’ha parlat del tema
DELSA. A la meva intervenció he dit que no consideràvem que fos el moment de que
tota l’oposició demanés un Ple extraordinari, després d’unes eleccions amb uns resultats
determinats i si això és una qüestió política, doncs, ho és. I què passa? En el Ple
d’investidura nosaltres vam demanar un canvi d’actitud envers el govern i confiàvem en
què es parlés del tema. I estàvem esperant el gest de l’Ajuntament, no sé els altres però
nosaltres, sí. Em sembla que del que es tracta és valorar positivament el que aquest
vespre ha passat aquí i que cadascú en tregui les seves conclusions, les que vulgui, però
ho valorem positivament i que això que s’aprovarà que es porti a terme. Nosaltres serem
els primers que si això que s’aprova no funciona, ho criticarem, evidentment. Però el
que no pot ser ni aquí ni en política és que “o todos o ninguno, o ahora blanco o ahora

 . Això no és la política ni és la vida. Aquest és un dels missatges que ens han
donat els ciutadans a les darreres eleccions. Sí senyor. I qui vulgui riure que rigui, a mi
m’és igual. Jo estic dient el que nosaltres pensem i el que hem valorat en aquests
moments que és tant respectable com el que els altres puguin dir en qualsevol moment.

El regidor senyor GRAU contrareplica: todos decimos lo que pensamos, no pasa nada.

El regidor senyor GONTÁN manifesta: vostè i el seu grup poden fer els pactes que
vulguin, perquè per això estem en política. El que no pot fer és venir aquí a donar
lliçons de moralitat, com ha fet ara, de si tot és blanc o tot és negre, quan a vostè, en
aquest punt, la moralitat li va faltar. És la seva paraula contra la meva perquè va ser una
conversa privada entre tots dos fora de l’Ajuntament, però si vostè diu 

  i, senyor Palomino, vostè ho va dir. I, després, quan té els documents,
els utilitza per negociar... És la seva postura, vostè mateix. Però, en tot cas, no em pot
dir ni em pot tractar de que no he vingut en positiu. Més positiu que això no hi ha res,
perquè si és un Ple democràtic i normal, el normal és que si l’equip de govern veia això
i entenia que hi havia coses que eren positives, entenc que gairebé totes i, fins i tot, les
han millorades, el més senzill era comentar-ho amb els que havíem proposat aquest Ple
extraordinari i així, poder arribar a un acord. I això és evitar crispació. Però enlloc de fer
això, l’equip de govern i vostès ens presenten una esmena, pràcticament és una esmena
a la totalitat, que pretenen que nosaltres acceptem en cinc minuts, mentre que vostès han
tingut gairebé tres setmanes per estudiar aquest document. El Partit Socialista ha tingut
més temps, gairebé un mes i mig. Per tant, l’únic que genera crispació són actituds de
no voler dialogar perquè aquest Ple extraordinari estava convocat per dialogar i tenint
les propostes amb anticipació, sempre podia venir qui fos, aquest qui fos és vosaltres
dotze, a dialogar i dir: “escolta’m, anem a buscar un acord” . I s’hagués trobat perquè
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aquesta era la idea principal de la convocatòria del Ple i del dia de la petició de la reunió
amb el senyor Torné. Així de senzill. Qui ha generat, en aquest moment, la crispació
són aquestes actituds poc nobles.

Finalitzades les intervencions, el Senyor ALCALDE dóna pas a la votació de l’esmena .

Sotmesa a votació l’esmena, és aprovada per unanimitat dels disset membres assistents,
sobre els disset que de dret i de fet componen la Corporació, i per tant, amb el quòrum
legal.

El Senyor ALCALDE manifesta,  abans de concloure el Ple, permetin que doni el meu
parer sobre el Ple d’avui i el seu contingut. Només dir una cosa: l’Ajuntament, almenys
des de que jo el presideixo, ha tingut una obsessió per la seguretat i, per això, es va fer
el Pla d’Actuació Municipal en el seu moment, es van posar les sirenes que, per cert, ja
hem dit per activa i per passiva que, malauradament, no van funcionar. No era
responsabilitat de l’Ajuntament el posar-les en marxa, però, ara, en aquests moments, ja
funcionen. S’han fet dues comunicacions del Pla d’Actuació Municipal a tots els
nivells, entitats, ciutadans, escoles, etc. i que, en definitiva, el dia que va passar
l’accident, produït per una qüestió fortuïta de l’empresa, tots els mitjans disponibles
bombers, membres de protecció civil, tècnics, mossos d’esquadra, policia local de les
Franqueses i d’altres municipis, van estar a un alt nivell i van concloure la seva feina
amb un excel·lent treball i, per això, jo des del Ple  he de felicitar a tots . Qüestions així
que, bé per sort o bé per l’actuació, no s’ha de destacar cap tipus d’incident entre les
persones. Desconeixem que n’hi hagi hagut sobre el subsòl, en aquests moments no en
tenim constància i això és el que intentarem esbrinar. Jo he de felicitar a totes aquelles
persones i també al Joaquim Méndez, al Martí Rosàs que estaven aquí i van donar un
cop de mà, així com els regidors o gran part dels regidors que fan fer l’esforç de posar-
se a la centraleta dels telèfons de l’Ajuntament atenent trucades ciutadanes per informar
que no passava res, allà a dos quarts de deu o les deu, així com a tots els membres de la
policia. Resumint aquest Ple que avui s’ha fet, el resultat ha estat prou positiu, agradi o
no agradi, i el que no es pot tatxar mai és que el procediment d’aquest Ple no hagi estat
democràtic sinó tot el contrari, ha estat escrupolosament democràtic. Una altra cosa és
que els resultats agradin o no agradin, més o menys políticament, però això no es pot
barrejar amb la democràcia. El resultat d’aquest Ple es portarà a terme, espero i desitjo
que tots aquells que avui han convocat el Ple i que han estat crítics en moltes coses,
utilitzin la seva aportació positiva per millorar el que avui aprovem i dir que si ho fan
serà per interès de tots els ciutadans i ciutadanes de les Franqueses que, en definitiva, és
pel que hem de treballar. Aquest és el nostre esperit i el nostre esforç. Per la meva part,
res més, i espero que hagi estat de profit.

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.
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