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ACTA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

Identificació de la sessió:

Caràcter: Ordinari
Data: 27 de novembre de 2003
Horari: de 20,30 a 23,45 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 ANTERIOR.- El Senyor ALCALDE
obre la sessió i pregunta als senyors ponents si desitgen realitzar alguna esmena en
relació al contingut de les actes de les sessions anteriors.

Intervé el regidor del Grup  Municipal PSC-PM  JOSE PALOMINO  dient, que en la
sisena línia del  paràgraf  primer de la pàgina 28, on diu “ja ho sé però aquesta
precisament”, hauria de dir  “ja ho sé però aquí precisament”.
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No produint-se cap més intervenció, es procedeix, a l’aprovació i signatura de
l’esborrany de l’acta de la sessió del dia 30 d’octubre de 2003.

2.- APROVAR INICIALMENT PROJECTE D’OBRA MUNICIPAL ORDINÀRIA
TITULAT “PROJECTE EXECUTIU DE L’ACABAMENT DE LA ZONA
ESPORTIVA DE CORRÓ D’AVALL”, EXECUTAR-LO PER FASES I DELEGAR
EN LA COMISSIÓ MUNICIPAL DE GOVERN.- El senyor SECRETARI procedeix a
donar lectura de la part dispositiva de la següent proposta de l’ÀREA D’URBANISME:  

ATÈS que l’ajuntament té previst reordenar i acabar el complex esportiu municipal de
Corró d’Avall,  situat en els terrenys delimitats pel camí de Can Jep, la riera Carbonell,
la via de RENFE i el terme municipal de Granollers, dotant-lo de les instal·lacions
necessàries integrant-les dins l’estructura del municipi, assolint tot el rendiment possible
dels espais públics i millorant l’accessibilitat, l’aparcament i reservant nous espais verds
per a la formació de parcs urbans amb criteris de sostenibilitat i reducció de l’impacte
ambiental.

VIST el projecte anomenat «Projecte executiu de l’acabament de la zona esportiva
municipal de Corró d’Avall» elaborat per l’empresa GESA, SL, amb un pressupost de
contracte de 5.744.336,55 € IVA inclòs.

ATÈS que aquest projecte preveu la instal·lació de quatre noves pistes de tennis, una
nova pista poliesportiva coberta i la possibilitat de realitzar esports a l’exterior, quatre
pistes de paddel, el trasllat d’una zona de jocs, un nou parc i una previsió d’accessos a
les piscines municipals, dues noves zones d’aparcament, i la transformació de la via de
RENFE, que uneix les línies de Barcelona-Portbou amb la de Barcelona-Puigcerdà
actualment desmantellada, en un carril-bici

ATÈS que aquest projecte està previst que es pugui dur a terme per fases: Fase 1A
«pistes de tenis», Fase 1B «pista poliesportiva coberta», Fase 2 «condicionament de la
riera Carbonell, urbanització del carrer de la Riera i aparcament de la zona esportiva»,
Fase 3 «aparcament públic Can Mònic i carril-bici», Fase 4 «parc públic de Can Mònic»
i Fase 5 «les pistes de tenis i Paddel».

VIST l’informe del Cap d’Àrea d’urbanisme

VIST l’informe de Secretaria

EN CONSEQÜÈNCIA, aquesta Àrea d’Urbanisme, proposa al Ple de l’Ajuntament,
l’adopció dels següents
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ACORDS:

Primer.- APROVAR INICIALMENT el projecte anomenat «Projecte executiu de
l’acabament de la zona esportiva municipal de Corró d’Avall» elaborat per l’empresa
GESA, SL, amb un pressupost de contracte de 5.744.336,55 € IVA incl òs.

Segon.- SOTMETRE el projecte esmentat a informació pública per un període de trenta
dies a comptar des de la publicació de l’anunci corresponent al Butlletí Oficial de la
Província, en un diari de major circulació de la província i en el tauler d’anuncis de la
Casa Consistorial per tal que es puguin presentar reclamacions i/o al·legacions.

Tercer.- SOL·LICITAR informes a RENFE, AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA I A
LA DIRECCIÓ GENERAL DE CARRETERAS GENERALITAT.

Quart.- FACULTAR a l’Alcaldia per elevar-ho a definitiu en cas que no es presentin
reclamacions i/o al·legacions.

Cinquè.- EXECUTAR  l’obra per fases, una vegada aprovat definitivament el projecte.

Sisè.- DELEGAR  en la  Comissió Municipal de Govern les atribucions conferides en la
lletra n de l’apartat 2 de l’article 22, exclusivament per a l'obra esmentada.

La PRESIDÈNCIA obre el torn d’intervencions.

Pren la paraula el regidor del grup municipal PSC-PM senyor JOSEP PALOMINO i
manifesta que troba molt important l'informe que pugui redactar l'Agència catalana de
l'Aigua en relació a aquest projecte, precisament perquè està en zona inundable i en un
lloc on històricament hi ha hagut problemes d'inundacions, per la seva proximitat a la
Riera Carbonell. Tenint en compte que es tracta d'una aprovació inicial, el seu grup
s'abstindrà i durant el tràmit d'informació pública podran examinar més a fons el
projecte i esperar l'informe de l'ACA. Així mateix, no està d'acord amb el fet que es
delegui el tràmit a favor de la Comissió de Govern.

El regidor del  grup municipal d’ERC  senyor ANDREU MUNTAÑÈS exposa que el
seu grup no està d'acord amb la urbanització que es proposa en el projecte ni en el llac
d'aigua artificial que es contempla.

El regidor del grup municipal de  GIPF  JOSÉ A. GRAU, manifesta la seva preocupació
per al finançament del projecte, i demana com es pensa finançar aquesta inversió. Així
mateix, exposa que no està d'acord amb la delegació a la Comissió Municipal de
Govern.
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Pren la paraula el regidor del grup municipal EV,  senyor FERRAN GONTAN i exposa,
com sempre es tracta d’un  projecte que en la seva redacció no s’ha tingut en compte la
participació ciutadana i qüestiona la utilitat de certs equipaments que s’hi contemplen .

El Senyor  ALCALDE respon  que el que s'està aprovant és un projecte d'obres, i que es
durà a terme per fases en funció del finançament que es vagi obtenint mitjançant
subvencions, però que encara no està definit el seu finançament.

Pren la paraula el regidor del grup municipal PP, senyor JOSEP BADIA i manifesta que
el  pàrking no s’aprofitarà per les Franqueses,  ja que estarà a l’altre costat de Ramon i
Cajal.

Acte seguit, intervé el regidor de l’Àrea d’Urbanisme, senyor JOSÉ RAMÍREZ  i
exposa: a mi em toca defensar i tirar endavant aquest projecte. Primer, he de contestar al
senyor Palomino, respecte l’informe de l’Agència Catalana de l’Aigua que diu que no és
el lloc més idoni, dient-li que, abans, quan la riera tenia mig metre de profunditat, no ho
era però ara està canalitzada, s’ha profunditzat i suportaria més cabal d’aigua del que
algun cop ha baixat. Ara sí, abans quan hi havia mig metre de profunditat, no. Després,
en quant a la preservació de l’entorn, precisament es fa tot això per preservar-lo: la
construcció de la pista annexa al pavelló, el trasllat de les pistes de tenis, la construcció
de les pistes de paddel, ja que aquelles persones a les que els hi agrada el paddel tenen
el mateix dret que aquelles que els hi agrada el tenis o el futbol. Aquestes persones són
dignes i tenen el mateix dret a participar i jugar al paddel. La zona d’aparcament darrera
de les grades del camp, connecta el carrer Migdia amb la rotonda el·líptica. Precisament
el que es fa amb aquest projecte és dignificar i acabar tot l’entorn de la zona esportiva. I
per últim, tots sabem que és un projecte amb un pressupost molt elevat i per aquest
motiu, es fa en diverses fases. A mesura que anem tenint la quantitat suficient per tirar
endavant aquest projecte, s’aniran fent les fases.

El Senyor ALCALDE diu: abans de donar-vos la paraula, deixar clares unes
determinades qüestions  perquè em sembla que no ho estan. La planificació anterior a la
zona esportiva que és camp de futbol, pavelló i piscina d’estiu o descoberta, ja fa
bastants anys que està fet i nosaltres, com a equip de govern, no hem estat els
responsables. Malauradament, la previsió d’aquestes instal·lacions per sota del nivell
freàtic, parlant clarament en zona inundable, no l’hem planificada nosaltres. I el que
s’està fent ara, bé, ja fa temps que ho estem portant a terme, perquè això és la última
conjunció de projectes que s’han anat fent, és acabar de resoldre els problemes existents
i donar-li projecció de futur, donant la seguretat que cal en aquella zona: preservant la
riera, preservant la inundabilitat de la zona esportiva, resolent el tema de viabilitat i
d’aparcament i tot allò que necessita una zona d’equipaments municipal. Jo no sé si
vostès tenen memòria, suposo que si, i se’n recorden que només es podia anar a la zona
esportiva passant pel mig de la riera i el dia que hi havia tempesta, no es podia passar
excepte que s’anés a peu passant pel pontet que hi havia. També els hi he de recordar
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perquè no fer-ho seria faltar a la veritat, que tots aquells ponts que s’han fet a aquella
zona esportiva en els anys ençà, digui-li carrer Migdia, carretera de Ribes, o la passera
peatonal que hi ha davant del carrer dels Esports, etc., cap d’ells té el cabal mínim
necessari que demana l’estudi dels cinc-cents anys d’inundabilitat, no ho compleixen.
Els únics ponts que realment compleixen són el que es va fer a la Ferreria, el que s’ha
fet a la zona esportiva i els que s’han fet a Mas Colomé, aquests compleixen i estan
aprovats, cosa que els altres s’hauran de fer nous, ja els hi dic. El pont de la carretera de
Ribes a Can Mònic el desmuntaran ara amb les obres de la Ronda, aquest en té molts
anys i el del carrer Migdia tampoc compleix perquè el forat d’aigua no està dimensionat
adequadament, és obsolet. Per tant, quan em parlen de la seguretat i l’adequació de la
zona esportiva, l’únic que els hi puc dir és que aquest projecte resol i millora tots
aquells problemes d’infrastructures, de seguretat i de tot el que tenia plantejat aquella
zona i que durant anys s’havien fet errors rera errors, o no s’havien fet, perquè passar la
riera pel mig és perquè no s’havia fet el pont i es va haver de fer no fa gaire. Ara s’han
fet altres. Tots aquells que no estan dimensionats és perquè s’havien fet sense demanar
permís o sense un estudi de pluviometria. Per tant, aquest projecte resol tots aquests
problemes que tenia la zona esportiva i dimensionar-ho perquè els propers anys, a
mesura que l’Ajuntament pugui, s’executin totes les obres que cregui o pugui a nivell
econòmic. Aquesta és la premissa, la foto general. En aquest projecte es resolen
pràcticament tots els problemes, per no dir tots, i l’Ajuntament, en virtut dels recursos
econòmics dels que vagi disposant, podrà executar les parts o les zones més prioritàries,
sempre amb un projecte aprovat perquè, fins ara, el que s’havia fet, cosa que havia
comportat greus problemes, era fer projectes sense lligar i molts eren contradictoris. Un
exemple d’això és el pavelló: està al mateix nivell, o per sota, de la riera, s’ha hagut de
fer molta obra per preservar la inundabilitat del pavelló i això no ho vam fer nosaltres, li
he de dir, no li dic qui ho va fer.

El regidor del grup municipal PSC-PM, senyor JOSÉ ANTONIO PALOMINO replica:
evidentment ja sé que vostès no ho havien fet ja que porten vuit anys governant, però les
nostres argumentacions s’han de fonamentar i, efectivament, continuo pensant que si
allò estigués verge no seria un bon lloc per iniciar una infrastructura tant important. El
que he volgut dir és que es requereix un informe de l’ACA per l’ampliació d’això i que
ho tinguem amb cura, puc reconèixer que això pot ser la solució del tema, ara, també és
veritat que no podem estar amb la seguretat de que amb les obres que es facin es
solucioni definitivament l’hipotètic problema. És veritat  que està per sobre del nivell
freàtic i totes aquestes coses. Jo no demano responsabilitats sinó que aquesta ampliació
es faci amb tota la cura possible. I ens hem de reiterar amb el que hem comentat abans i
és que a nosaltres ens agradaria que no es fes aquesta delegació a la Comissió de
Govern, no per malfiança sinó simplement perquè ho puguem discutir reiteradament
aquí, quan i com venen les ajudes, les fases i l’execució de l’obra.

El regidor del grup municipal EV, senyor FERRAN GONTÁN replica: jo quedo sobtat
de la protecció de l’entorn, si l’entorn ja no hi és perquè se’l van polir amb Mas
Colomé. Cal dir que era un bosc de ribera, un ecosistema bastant delicat. Protecció de
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l’entorn deu ser el tema del llac que s’ha de protegir o alguna cosa així, o potser amb el
carril-bici volem evitar que fins i tot les bicis amb aquell carril inútil molestin a no sé
qui, però l’entorn que hi ha allà no el protegirà perquè no n’hi ha. Si és per protecció de
l’entorn, faci la pista de paddel! Però busquem-li sentit: potser la pista de paddel,
ajuntem les pistes de tenis per evitar anar d’una punta a l’altra, potser  tanquem la pista
annexa que no sé perquè només la cobrim. Però tot això, insisteixo, són coses tècniques
que en dos dies i mig és difícil rebatre’ls. Pel que no em pot defensar aquest projecte és
per la protecció a l’entorn perquè això no cal ja que no hi ha entorn.

El regidor senyor RAMÍREZ contrareplica: Gontán, quan deia preservar l’entorn
m’estava referint al Palomino. Allà no es poden edificar pisos ni res, són zones
esportives.

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, quatre vots en contra dels regidors dels grups municipals ERC,
GIPF i EV, quatre abstencions dels regidors dels grups municipals PSC-PM i PP, i per
tant, amb el quòrum legal.

3.- APROVAR INICIALMENT EL PROGRAMA D’ORIENTACIÓ PER ALS
EQUIPAMENTS COMERCIALS (POEC).- Per part del senyor SECRETARI es
procedeix a donar lectura de la part dispositiva de la següent proposta de l’ÀREA DE
DINAMITZACIÓ ECONÒMICA:

ATÈS que per tal  copsar la realitat comercial actual del municipi de les Franqueses del
Vallès i amb l’objectiu de garantir l’adaptació de l’equipament comercial actual  a les
necessitats de consum de la població, s’ha elaborat el Programa d’Orientació per als
Equipaments Comercials (POEC)

ATÈS que el POEC a partir de la diagnosi realitzada plateja com a principals objectius:

• Aconseguir que en els sectors de consum quotidià hi hagi una retenció de la
despesa comercialitzable d’un 80%.

• Implantar establiments locomotors a Corró d’Avall per cobrir les necessitats dels
productes de proximitat.

• Evitar la implantació de nous establiments comercials als polígons industrials.
• Adequar el comerç a les transformacions previstes en relació al creixement

residencial.

ATÈS que el POEC presenta un pla d’actuacions necessàries per al desenvolupament
del model comercial, entre les quals hi trobem: instruments d’ordenació i execució;
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infrastructures urbanes de suport al comerç; equipaments comercials singulars;
instruments de dinamització i gestió col·lectiva del comerç.

VIST el Programa d’Orientació per als Equipaments Comercials de les Franqueses del
Vallès, elaborat per l’empresa Barcelona Economia, SL, per tal d’adaptar l’equipament
comercial del municipi a les necessitats del consumidors, dins de les determinacions del
Pla Territorial Sectorial d’Equipaments Comercials aprovat pel Decret del Departament
d’Indústria, Comerç i Turisme 211/2001, de 24 de juliol.

VIST l’informe del cap d’Àrea de Dinamització

DE CONFORMITAT amb el que disposa l’article 4 de l’Ordre de 8 de juliol de 1998,
per la qual es regulen els programes d’orientació per als equipaments comercials
(POEC), s’ha d’aprovar inicialment, s’ha de sotmetre a informació pública per un
període de 30 dies; s’ha d’aprovar provisionalment amb les modificacions que es
produeixin i s’ha de trametre al Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme de
la Generalitat de Catalunya per a la seva aprovació definitiva.

EN CONSEQÜÈNCIA, l’Àrea de Dinamització Econòmica proposa al Ple l’adopció
dels següents

ACORDS:

Primer.- APROVAR INCIALMENT el Programa d’Orientació per als Equipaments
Comercials de les Franqueses del Vallès.

Segon.- SOTMETRE el Programa d’Orientació per als Equipaments Comercials de les
Franqueses del Vallès a informació pública per un període de trenta dies, mitjançant la
inserció dels anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la Província, en un dels diaris
de major circulació de la província i en el tauler d'Edictes de la Corporació, a l'efecte
de possibles reclamacions i/o al·legacions.

Tercer.- EN EL CAS de no presentar-se reclamacions ni al·legacions en el termini
d’exposició pública, el Programa d’Orientació per als Equipaments Comercials de les
Franqueses del Vallès,  s’entendrà aprovat provisionalment , sense necessitat de cap
acord ulterior . En aquest cas, es donarà compte al Ple de l’aprovació provisional, a la
primera sessió que es celebri, als efectes del seu coneixement general.

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 manifesta: a nosaltres ens sembla una bona idea que tinguem o es treballi
amb un instrument d’aquesta mena que pugui orientar d’una manera o una altra tot el
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tema del comerç. Ja sabem que el petit comerç, planificat d’una manera o una altra,
tendeix a la desaparició o a crear poble. A nosaltres ens sembla bé que es faci un estudi
d’aquesta mena, sincerament us hem de dir que ens ho hem mirat d’una manera sesgada.
La nostra posició en aquest cas serà demanar diàleg en aquest sentit, ens agradaria que a
la fase d’exposició pública poguéssim parlar “largo y tendido”  al respecte, i aleshores
faríem algunes propostes d’implicació perquè em sembla que és un cas clar d’interessos
i societat. Segons com es planifiqui, com ja he comentat abans, podem anar a la
desaparició d’un element que pot ser un element social, i faríem propostes en aquest
sentit: com i de quina manera poden participar els comerciants i, fins i tot, els usuaris. Ja
sabem que no tenim grans organitzacions a la nostra ciutat, però sí que hem d’intentar,
amb certes excuses com pot ser això, i no dic excuses en un sentit pejoratiu sinó el fet
de poder-ho discutir, el poder activar l’associacionisme tant dels comerciants com dels
propis usuaris ja que considerem que si això es fa d’una manera ordenada i equilibrada
pot ser un èxit o un fracàs, perquè marcarà quin és el poble que volem en aquest sentit.
Les Franqueses és un poble on encara queda molt per construir, i amb això no m’estic
referint precisament a obres sinó a construcció social i, a més, hem de ser capaços de
que els nouvinguts que, precisament, són molt diversos i d’un espai social molt diferent,
trobin un poble on es puguin integrar amb certa facilitat i crec que des de l’Ajuntament
s’ha d’intentar potenciar. Aquest és un instrument que pot servir per complir algun
d’aquests objectius i nosaltres emplacem al govern per poder parlar “largo y tendido” ,
com he dit abans, sobre aquesta qüestió.

A continuació, pren la paraula el regidor del grup municipal ERC, senyor ANDREU
MONTAÑÉS qui exposa: d’entrada, dir que ens ha semblat un estudi molt interessant i
molt necessari i, fins i tot, hauria estat necessari abans d’haver fet aquest creixement
tant fort que hem fet perquè aleshores, automàticament, es fa el creixement amb un
objectiu i pensant en el model de poble que es vol perquè el que entenem que dissenya
això, com deia el Josep Palomino, és un model de poble. Ha arribat ara, doncs ben
arribat. La primera cosa que veiem és que es centra molt en Corró d’Avall i que es parla
molt, d’una banda, de concentració de l’oferta comercial en zones que genera un
problema d’aparcament i, per una altra banda, de la necessitat de crear unes condicions
de mobilitat pels vianants en aquestes zones on es puguin concentrar els comerços.
Nosaltres entenem que excepte aquells que hi viuran a prop, la mobilitat de les altres
persones que hi viuen al municipi, però apartats, la basen només en el cotxe. Els
desplaçaments es pensen fer amb el cotxe privat i tot això genera, evidentment, aquesta
necessitat d’aparcaments i una confrontació al nucli on es puguin crear aquestes zones
comercials. Això ho hem vist recollit en una de les fitxes de la proposta, però en cap
lloc hem vist que com a solució es parli del carril bici o, fins i tot, d’un transport públic
intern que apropés els veïns que no estan justament a Corró d’Avall o Bellavista que
serien potser les zones amb més oferta comercial perquè, d’alguna manera, això seria
fidelitzar aquests futurs clients. Però no només per això creiem necessari un transport
urbà perquè, a més, per la disposició que tenim en el nostre municipi i les coses s’han
dissenyat així, tots els equipaments resten molt lluny de la majoria de les persones:
aquell que vol anar al CAP, a la Biblioteca, a l’Institut, a l’Escola de Música, al mateix
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Ajuntament ha de venir sempre, obligatòriament, amb un automòbil privat o que el porti
algú. Per tant, entenem que, de la mateixa manera que es preveuen aquests aparcaments,
també s’hauria de preveure el sistema de mobilitat pensant més en aquest poble
sostenible que es proposa perquè la veritat és que una persona dintre del cotxe ja li és
igual anar a l’Ametlla, al Ramassar o a Mataró. Es preveu la implantació de més súpers
mitjans que anomenen “motors” i es dóna una important empenta a l’Associació de
Comerciants i Botiguers que sembla, bàsicament, que està implantada a Corró d’Avall.
Aquest estudi posa directa o indirectament sobre la taula el model de poble, com ja he
dit. Nosaltres pensem que d’aquest model de poble estem mancats des de fa temps i el
que demanaríem és que de la mateixa manera que tenim dissenyat tot el tema de
polígons industrials, fer-ho amb el sector comercial. Penso que s’està fent de forma
encertada i crec que si hem de parlar de disseny de poble, seria bo començar a atacar un
pla específic per la zona rural i la pagesia. Penso que d’aquesta manera sí que faríem
aquell poble equilibrat del que tant en parlem però que potser realment no tenim.
Nosaltres ens sumarem amb molt de gust als treballs per aconseguir aquest poble
equilibrat i una mobilitat sostenible que és un dels objectius que crec que hauríem
d’aconseguir en el futur. Simplement, nosaltres hi votarem a favor, però cal dir que ens
fa por que sigui una cosa molt centrada i limitada i que realment no sigui extensiva,
però hi votarem a favor tot esperant que ara que es reordena aquest sector, també es faci
amb la resta d’activitats del municipi.

Acte seguit, el regidor del grup municipal EV, senyor FERRAN GONTÁN pren la
paraula i manifesta: jo demano que això es retiri no perquè no sigui important sinó
precisament per això: perquè és prou important i perquè tot aquest document no és una
proposta concreta, és un estudi però per nosaltres és una eina de treball. D’això no crec
que ni tan sols ho hauríem d’haver parlat aquí sinó que potser el que s’hauria d’haver fet
és haver-nos passat tota la documentació i intentar decidir entre tots què fem, quines
actuacions treballem. Insisteixo que l’estudi és molt bo, tot i que crec que no reflecteix
del tot la realitat. Crec que s’hauria d’haver fet amb participació ciutadana, no només
tenint en compte les Associacions de Botiguers, sinó als ciutadans que hi vivim aquí, els
consumidors que puguin venir de fora. S’hauria d’haver mirat més perquè aquest estudi
apunta fer-hi zones de vianants, la qual cosa, si s’arriba a fer, implica als veïns que hi
viuen o viuran en aquestes zones. Creiem que aquest document de treball s’hauria
d’haver debatut molt àmpliament per tota la ciutadania i és per això que demanem la
retirada. No sé a qui li correspondria, a Dinamització? Esteu disposats a retirar-ho? Sinó
no continuo.  Bé, creiem que l’estudi no reflexa tota la realitat social, es centra molt en
Corró d’Avall, de Bellavista també en parla, parla d’internet, però no té en compte les
accions privades  que s’estan fent a nivell d’internet ni a nivell de comerciants. En quant
a internet, n’hi ha una a Bellavista a nivell privat prou interessant i no la té en compte. I,
sobretot, parla dels comerços “locomotora” que, per entendre’ns, són petites i grans
superfícies, estem parlant de superfícies de cinc-cents a mil tres-cents metres i de mil
tres-cents a dos mil cinc-cents metres. Aquí al costat, nosaltres creiem que, per
desgràcia, ens hi va un CAPRABO. I l’única cosa clara de tot aquest estudi és que diu
que hem d’assumir el vuitanta per cent de la capacitat de despesa comercialitzable de
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consum quotidià, ha d’assumir aquest comerç i només ha d’assumir el trenta per cent
del consum no quotidià. Aquests són els objectius que marca aquest estudi. I el trenta
per cent d’aquest consum no quotidià l’ha d’assumir el petit comerç perquè el vuitanta
per cent del consum quotidià ja l’assumeixen les grans superfícies. I, a més, el propi
estudi diu que Granollers, com a capital de comarca, genera un problema per augmentar
el consum no quotidià i, per tant, nosaltres entenem que el que s’està demanant és un
creixement en quant a superfícies comercials i, ve a dir que si durant la vigència del
POEC, el Pla d’Ordenació Especial del Comerç, es construeix una nova àrea residencial
no prevista actualment  que comportés més de quatre-cents cinquanta habitatges, seria
possible obrir una altra superfície alimentària mitjana, atenent les prescripcions de
disposició addicional del Pla Territorial d’Equipaments Comercials. En definitiva, la
cosa molt clara que planteja aquest estudi és l’augment de les mitjanes i grans
superfícies, només estic dient el que diu l’estudi. Li ensenyo: “Actuació 3.1. Nous
mitjans establiments comercials alimentaris”  , pàgina 10-17 del propi estudi realitzat
per Barcelona Economia. I això ho diu aquí, no m’he inventat res. A més, tal com està
concentrat això, sobretot a Corró d’Avall, genera problemes de mobilitat. Recordo, per
reiterativa vegada, com ha dit el meu company, que aquí no existeix el transport públic,
és simplement anecdòtic el que tenim. I si parlem a nivell intern, “ni sabe ni contesta” .
No hi és. Per venir de Bellavista a l’Ajuntament de les Franqueses hem de canviar
d’autobusos i baixar a Granollers... coses surrealistes. Aleshores, suposem que només
parlem del nucli urbà de Corró d’Avall: si jo visc a La Sagrera i he d’anar al nucli
comercial que està situat, bàsicament, a la carretera de Ribes, baixant fins a la plaça de
l’Església i la plaça de l’Espolsada i poca cosa més, el més normal, i tal com està la
fisonomia urbanística de les Franqueses, és agafar el cotxe i si agafo el cotxe, tant se
me’n fot anar al CAPRABO que hi ha al costat de l’Ajuntament com anar al
CHAMPION de l’Ametlla o al MERCADONA de la Garriga que encara és més barat.
Per tant, reitero que es retiri això per poder-ho discutir entre tota la ciutadania i  fer una
proposta més concreta perquè el document no planteja propostes concretes.

Pren la paraula el regidor del grup municipal PP, senyor JOSEP BADIA i pregunta:  si
s’ha tingut en compte als petits comerciants i si el govern preveu fer alguna reunió amb
ells. I, després, quants dies estarà  exposat al públic.

A continuació, el regidor de l’Àrea de Dinamització Econòmica, senyor FERRAN
JIMÉNEZ exposa: senyor Palomino, li vull agrair que siguem coincidents en moltes
coses. D’aquest projecte no n’hem parlat fins ara, vol dir que realment és perquè són
criteris per la pròpia experiència, tant de vostè com meva. Creiem que això és d’una
utilitat i justament en àmbits comercials que són complementaris però diferents. També
m’agrada molt coincidir amb vostè en un tema que considero vital: el comerç i
l’ordenació del comerç són vitals pel creixement d’una ciutat. Una ciutat sense comerç
és una ciutat sense vida i, per tant, és necessari tenir comerç i potenciar-lo, per tant,
reitero aquesta felicitació mútua per tenir aquestes coincidències. També ha comentat
que seria bo que tinguéssim participació, des d’aquest moment accepto el compromís de
tenir participació  i  de tenir contactes amb tots els grups polítics. Ho han entès? A més,
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tractarem el tema durant el període d’exposició que serà de trenta dies, com ja s’ha
comentat, i per tant, es podran recollir totes les qüestions que calguin. Evidentment,
l’objectiu d’aquest Pla és marcar un model comercial local, mirar com volem tenir el
nostre poble en el futur. Els pobles amb una configuració normal, s’ordenen des d’un
nucli que històricament han estat estructures emblemàtiques, com una església, un
hospital o algun edifici semblant, i s’ha anat creixent a l’entorn d’aquesta situació. La
vida dels municipis ha anat creixent d’aquesta forma i s’ha anat creant les diferents
zones comercials. Lamentablement, a les Franqueses no hem pogut gaudir d’aquesta
situació. Hi ha cinc poblacions, cadascuna té una configuració especial i la idea que
tenim és que a mesura que es pugui, poder complementar el nexe d’unió entre els
diferents nuclis urbans. Evidentment, hi hauran alguns en què les actuacions que pugui
fer el Pla d’Ordenació seran limitades, tal com comentava vostè i així aprofito per fer un
incís al seu comentari que després afegiré: la zona rural, evidentment, té una
consideració especial en aquest Pla, perquè les actuacions han de ser diferents. Volia
donar aquesta visió: el comerç és molt important per la vida que ens pugui donar i,
sobretot, totes aquestes persones que venen de fora, com vostè deia, que els hi donem el
caliu i l’oportunitat de servei perquè canviïn l’hàbit que tenen fins ara perquè venen de
poblacions properes i d’altres no tant properes, i així evitar la fuita comercial que hi ha.
Aquesta fuga comercial és, en aquests moments, d’un vuitanta per cent. Evidentment,
vostès em poden preguntar si amb aquest plantejament aconseguirem evitar una fuga
comercial del vuitanta per cent, jo els hi dic que l’estudi diu que hem d’aconseguir un
vuitanta per cent. El que sí que és veritat és que ens hem de marcar uns objectius i crec
que si ho fem, seria un gran èxit el poder assolir un setanta per cent. En cas contrari,
hauríem d’anar a buscar sempre el màxim que seria el vuitanta per cent de fuga que
tenim. Quant aconseguirem? És difícil quantificar-ho, però, evidentment, volem
potenciar-ho i donar l’ajut necessari per tal que aquesta fuga comercial es quedi aquí i
fomentar el comerç perquè lamentablement penseu que el comerciant dóna un servei:
dóna vida a la ciutat, no només fa negoci. I, per tant, els hem de recolzar. Penseu que la
vida mitja d’un negoci és de cinc anys, per tant, l’esforç que pensa fer un municipi en
aquest tema és important perquè sabem el sacrifici que han de fer els comerciants.
Evidentment que donem un especial èmfasi a l’Associació de Botiguers, senyor Andreu,
però també li vull fer un afegit: l’associació que tenim és l’Associació de Botiguers,
Comerciants i Professionals de les Franqueses del Vallès, que està integrada, en aquest
moment, per uns vuitanta-cinc associats aproximadament. A l’últim esdeveniment que
vam fer ens van comunicar que de Bellavista s’afegien uns quants socis més. Fins ara,
Bellavista suposava un cinquanta per cent de l’associació i, per tant, ara, és molt
probable que Bellavista superi, respecte el nombre d’associats, al que representa Corró
d’Avall. Em sembla que això és voler fer una coordinació entre els dos municipis
principals i aquest serà un dels objectius més importants. Senyor Gontán, el vull felicitar
especialment perquè circumstàncies de la vida ens han fet coincidir en un curset de
formació i veig que vostè ha après molt bé el paper d’oposició però, a vegades, quan un
reconeix que un projecte és bo és perquè és bo, d’acord? El que no es pot fer és dir que
és bo, però, no sé, podria ser millor. Crec que hi ha una àmplia majoria que ja ha
manifestat la seva opinió. També els hi volia afegir que tindrem aquesta participació
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ciutadana mitjançant la creació d’un Consell Comercial, el propi Pla ho contempla i
volem que hi estiguin integrats tots els sectors productius per tal que hi participin en la
complementació d’aquest programa. Evidentment, donarem una especial atenció a
l’Associació de Botiguers i tindrem una reunió amb ells. Tal com li deia el Senyor
Alcalde, el termini d’exposició és de trenta dies. I reitero que quedo a disposició de tots
els grups perquè em demanin els aclariments  pertinents i jo els convocaré, en breu, per
poder parlar del tema.

El regidor senyor GONTÁN respon,  jo també li agraeixo, però li agraeixo que ens faci
una explicació del projecte, perquè una de les coses que, com a mínim, nosaltres trobem
a faltar cada vegada que arriben propostes noves és que ningú les explica exactament.
S’entén que els regidors ho hem mirat i tal, però hi ha coses de concepte que jo crec que
el regidor que ho proposa, ho ha de defensar des de l’inici.  Aquest és motiu  que ha fet
el que li hagués agraït i, per tant, es pot millorar, és que l’hagués fet d’inici: que hagués
demanat la paraula i ho hagués explicat. Dit això, jo reconec que aquest estudi és bo
però el que no pot negar és que és millorable i li explico perquè ho pensem: doncs, per
coses tan senzilles com que l’estudi de l’àrea comercial de Corró d’Avall no inclou els
Til·lers, no inclou l’avinguda Tagamanent, sobretot el tram de la plaça Can Prat, no té
en compte ni els bars ni els restaurants. I si no s’ho creu, miri-ho: Corró d’Amunt té dos
bars i dos restaurants i no hi estan inclosos perquè diu que no hi ha comerç a Corró
d’Amunt. I miri els que vulgui de Corró d’Avall perquè no hi són. Per tant, jo no dic
que no sigui bo, simplement he dit que és bo, però millorable. Com que nosaltres el
considerem un document de treball, li demano que el retiri i en parlem, no només
nosaltres sinó que en parlem tots plegats. I, evidentment, li agafo la paraula de que en
participarem perquè això és prou important ja que és un document d’estructuració de
poble. Quan parla del vuitanta per cent de despesa que s’escapa, estem parlant de cent
cinquanta i escaig milions en els propers cinc anys, del 2003 al 2007. És cert però
aquest vuitanta per cent que es vol retenir, és per això que hi discrepem, correspon a la
despesa comercialitzable del consum quotidià que implica el comerç que fan les grans
superfícies, els supermercats tipus CAPRABO, CHAMPION. Això ho defineix el propi
estudi, no ho defineixo jo, són els famosos comerços “locomotora”. Això no pretengui
que ho faci un petit comerç perquè no és assumible, es pot fer però és una altra
estructuració de poble. En tot cas, senyor Torné, li remeto que torni a llegir-se l’estudi
perquè ho diu clarament.

Acte seguit, el regidor senyor MONTAÑÉS exposa: entrant en aquest capítol
d’agraïments, agrair-li que ens doni la possibilitat de participar que, en altres casos,
potser seria el més lògic però en aquest cas li hem d’agrair tal i com estem tots plegats.
Aquí, el creixement l’estem fent descompassat: primer, hem crescut i, ara, anem a veure
com ho relliguem tot això. També és veritat que els comerços ajuden a fer poble i és per
això que pensem que és interessant, però el teixit social també ajuda a fer poble i les
polítiques que afavoreixin les associacions i el teixit social també contribuiran. Pel que
fa a la zona rural que s’ha comentat abans, és una qüestió més limitada perquè no ha
crescut tant, hi estem d’acord, però nosaltres ens referim a que es faci un estudi concret,
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tal  com s’ha fet aquest, sobre el desenvolupament econòmic de la zona rural. Per altra
banda, el fet de la qualitat de vida de les persones que hi viuen que entenem que és la
facilitat d’accés a tots els serveis que dóna el municipi que, malauradament, la majoria
hi estan molt allunyats. I, per això, d’alguna manera, el plantejament és que es faciliti
l’accés, ja sigui amb transport públic o ja sigui amb carrils-bici, cosa que no s’ha
contemplat enlloc.

El regidor senyor JIMÉNEZ replica: senyor Montañés, el tema de la mobilitat no em
pertany a mi, no obstant, el que sí que li puc dir és que s’estan fent gestions a Granollers
per poder ampliar el servei que s’està donant en aquest moment i millorar la mobilitat.
Jo no li dic que estiguin fetes, li estic dient que estem en converses i les converses van
per parts i, per tant, si no hi ha terceres parts, en principi, m’ha de creure. Jo li he
explicat com s’han de configurar les zones comercials, tenim en compte tot tipus de
serveis, de comerç, però l’oferta s’ha de concentrar i créixer de forma homogènia. Per
tant, el que no podem fer és el contrari del que fa tothom, això és com si Gran Centre
Granollers hagués començat a fer el seu plantejament per qualsevol altra zona que no
fos el centre i això no seria lògic. És el que farem aquí: començarem des del centre.
Respecte la zona dels Til·lers, són zones d’influència i fem un detall on
significativament hem d’ordenar. Evidentment, sense voler-ho nosaltres, tot el que sigui
proper s’anirà afegint amb aquest Pla i això ho porta el mateix mercat i la mateixa
dinàmica, però no vol dir que fem una discriminació amb un carrer o amb un altre sinó
que hem de partir d’un estudi i concentrar esforços.

A continuació, pren la paraula el regidor de l’Àrea d’Esports, senyor FRANCESC
COLOMÉ i manifesta: agraeixo que hagis tret el tema del transport urbà, us he de
comentar que per delegació de l’Alcaldia, aquest mes m’he reunit ja dues vegades amb
els alcaldes de Granollers, La Roca i Canovelles per parlar d’aquest tema. En aquests
moments, no volen entrar en negociacions per tal que el transport urbà arribi a Corró
d’Avall. És una de les meves fites i una de les propostes de l’equip de govern per
aquests quatre anys treballar per això: que el transport urbà arribi al polígon industrial,
baixi per Llerona i que, a més, agafi tot el poble de Corró d’Avall. Nosaltres sols, des de
l’equip de govern, ho podíem intentar però aquí demanaré la vostra col·laboració. A tal
efecte, ja us ho dic ara: us emplaço des d’aquí i us demano la vostra col·laboració, jo us
presentaré la nova proposta de remodelació que els Ajuntaments de Granollers,
Canovelles i La Roca ja han fet, veureu com surt l’Ajuntament de les Franqueses i us
demanaré que tinguem una proposta unitària per poder-los-hi presentar. A tal efecte, us
repeteixo, que al mes de gener tots ens reuníssim, tinguéssim consciència de govern i
arribéssim a un acord.

La regidora del grup municipal ERC, senyora GEMMA BISBAL replica: per al·lusions,
és que se m’ha malinterpretat perquè estava parlant i estava dient que no amb el cap. Jo
no volia dir que no s’estiguessin fent negociacions, perquè jo no sé si les estan fent o no.
Si m’ho està dient, jo m’ho he de creure. Feia que no amb el cap perquè la solució si es
vol tenir un comerç no és un autobús a Granollers perquè els autobusos a Granollers són
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bons però fan que la gent que pugui comprar aquí, se’n vagi a Granollers. És molt
important que els autobusos siguin interns, és el que estem demanant.

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, quatre abstencions dels regidors dels grups
municipals PSC-PM i EV, i per tant, amb el quòrum legal.

4.- APROVAR DEFINITIVAMENT ESTUDI DE DETALL DE LA CARRETERA
DE CÀNOVES, 132-134.- El senyor SECRETARI dóna lectura de la part dispositiva
de la següent proposta de l’ÀREA D’URBANISME:  

ATÈS que la Comissió Municipal de Govern en sessió celebrada el 25 de setembre de
2003 va  APROVAR INICIALMENT l’estudi de detall per a la ordenació de volums i
cessió de terreny per ampliació de la vorera a la carretera de Cànoves 132-134 de les
Franqueses del Vallès.

ATÈS que l’esmentat acord ha restat exposat al públic durant, durant el període comprès
entre els dies 15 d’octubre i 24 de novembre de 2003, segons anuncis publicats en el
diari AVUI i en el Butlletí Oficial de la Província núm. 249, corresponent als dies 14 i
17 d’octubre de 2003, respectivament, i en el tauler d'edictes de la Corporació, a més de
practicar notificacions individualitzades als propietaris i interessats directament afectats,
no havent-se presentat durant l’esmentat període cap al·legació ni suggeriment.

VIST l’informe de Secretaria

ATÈS el que disposen la lletra j de l’apartat 1 de l’article 21 i la lletra c de l’apartat 2 de
l’article 22 de la Llei de l’Estat 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local i la
disposició transitòria quarta de la Llei 2/2002, de 14 de març, d'urbanisme.

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

ACORDS:

Primer.- APROVAR DEFINITIVAMENT l’Estudi de Detall per a la ordenació de
volums i cessió de terreny per ampliació de la vorera a la carretera de Cànoves 132-
134 de les Franqueses del Vallès.

Segon.- NOTIFICAR els presents acords als propietaris i interessats directament
afectats en l'àmbit de l’estudi de detall i publicar-los en el Butlletí Oficial de la
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Província, al tauler d'Edictes de l'Ajuntament i en un dels diaris de major circulació de
la província.

Tercer.- TRAMETRE a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona un exemplar
de l’estudi de detall i còpia de l’expedient administratiu, per tal de donar compliment al
que disposa la disposició transitòria quarta de la Llei 2/2002, de 14 de març,
d'urbanisme.

La PRESIDÈNCIA obre el torn d’intervencions.

Pren la paraula el regidor del grup municipal PSC-PM, senyor JOSÉ ANTONIO
PALOMINO i exposa: l’enunciat és “aprovar definitivament estudi de detall de la
carretera de Cànoves, 132-134”  i a la proposta es diu que és per ampliació de la vorera.
Nosaltres, certament, aquest cas no l’entenem. S’està fent un estudi de detall, ja sé que
l’estudi de detall preveu la possibilitat de modificar algun tipus de fórmula d’habitatge
de la zona a nivell urbanístic, però el que no entenem és que aquest estudi de detall
havia de servir per fer una modificació de la corba que hi havia allà. No ho entenem
perquè avui es proposa la seva aprovació i resulta que la pretensió de l’estudi de detall,
que fonamentalment era fer les voreres, ja està fet.

Acte seguit, el regidor del grup municipal PP, senyor JOSEP BADIA manifesta: això és
un terreny sense edificar que està al costat de la corba i em sembla que es vol agafar un
tros per tal que la carretera sigui més ample.

Intervé el Senyor ALCALDE i diu: no té res a veure amb el projecte de la corba que
aquest Ajuntament, en el seu dia, va aprovar i va fer l’obra consistent en la construcció
de la vorera i eixamplament de la carretera. Aquest projecte és un solar on hi havia una
casa antiga que molestava per eixamplar la vorera i que, una vegada, vam fer el projecte
inicial, els propietaris que van comprar aquest solar van fer una proposta a l’Ajuntament
per quadrar l’edifici. És a dir, l’edifici tenia una determinada forma marcada com a part
edificable a nivell d’ordenament del Pla General que era estranya, no era rectangular. I
la proposta va consistir en quadrar l’edifici i, així, l’Ajuntament guanyava més vorera i
quedaven els mateixos metres edificables, la mateixa superfície i el mateix sostre, és a
dir, a nivell de volums i sostre edificables no canviava res. La única diferència és que
l’edifici abans tenia una forma, per dir-ho d’alguna manera, amb “s”, el vam poder
regular i així l’Ajuntament ha pogut guanyar una mica més de vorera, ells van tirar a
terra l’edifici existent per fer l’eixamplament i van fer la proposta de poder fer el nou
edifici de forma rectangular, amb els mateixos metres i superfície. Ara, el projecte que
va fer l’Ajuntament per a l’eixamplament del carrer i voreres és un altre, que  fa un any
i mig, va aprovar l’Ajuntament i el va executar, però aquest era amb el solar que va
quedar una vegada tirada la casa que al Pla General estava marcada una figura d’edifici
que  no rectangular i que, a més, va propiciar que l’Ajuntament guanyés una mica més
de vorera.
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A continuació, pren la paraula el regidor del grup municipal EV, senyor FERRAN
GONTÁN i exposa: a l’estudi de detall que van presentar els propietaris, a una banda hi
ha un pati interior que queda tocant a la carretera i jo demanaria que es fos molt curós
en complir la normativa,  ja que  la normativa diu que hem de fer un mur de com a
màxim metre i mig d’alçada i, a partir d’aquí, es pot arribar a metre vuitanta o dos
metres i escaig amb reixat perquè sinó allà podem tornar a tenir un problema semblant
al que teníem en el sentit de que aquella corba queda sense visibilitat.

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

SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per setze vots a favor dels regidors dels
grups municipals CiU, PSC-PM, ERC, GIPF i PP, una abstenció del regidor del grup
municipal EV, i per tant, amb el quòrum legal.

5.- APROVAR MODIFICACIÓ DE DIVERSOS ARTICLES DE L’ORDENANÇA
MUNICIPAL DE CONVIVÈNCIA CIUTADANA I RURAL.- El senyor SECRETARI
llegeix la part dispositiva de la següent proposta de l’ÀREA DE GOVERNACIÓ:  

ATÈS que el Ple de l’Ajuntament  en data 25 de juliol de 1996, va aprovar
definitivament l'Ordenança de convivència ciutadana i rural d'aquest municipi, essent
modificada  posteriorment  per acord del mateix òrgan de data 27 de març de 2001  i
elevada a definitiva per resolució de l’Alcaldia en data  de 12 de juny de 2001.

ATÈS que de l’aplicació diària de les ordenances es desprèn la necessitat  d’adequar-les
a les necessitats actuals del municipi  el qual està  experimentant en els darrers anys un
fort creixement, urbanístic, demogràfic, econòmic, social, a més d’adequar-les a les
noves disposicions legals.

VIST  l'informe del cap d'Àrea de Governació

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

VIST l'informe de Secretaria

DE CONFORMITAT amb el que estableix l'article 60 del Decret 179/1995, de 13 de
juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels Ens Locals i
l'article 178 i següents del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

AQUESTA Àrea de Governació, proposa al Ple de  l'Ajuntament  l'adopció dels
següents

ACORDS
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Primer.- MODIFICAR els articles 3, 10, 11, 12, 13, 17, 22, 28, 30, 41, 42, 44, 47, 80,
84, 87, 88, 91, 93, 94, 95, 96, 98, de l'Ordenança municipal de convivència ciutadana i
rural, de conformitat amb l’annex que s’incorpora al present acord com a part
integrant del mateix.

Segon.- SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA els presents acords durant el termini
de trenta dies, a fi que s'hi puguin presentar al·legacions i/o reclamacions, mitjançant
la inserció dels anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la Província, a un diari de
major circulació de la província i al tauler d'Edictes de l'Ajuntament. El termini
d'informació pública començarà a comptar a partir de l'endemà de la data de l’última
de les publicacions suara esmentades.

Tercer.- FACULTAR a l'Alcalde perquè elevi a definitiva aquesta modificació, en el cas
de no produir-se cap al·legació i/o reclamació durant el període d'informació pública
procedint directament a la publicació del text íntegre de la modificació.

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 AGUILERA i exposa: nosaltres al Ple passat ja vam manifestar la idea de
que volíem presentar un seguit d’al·legacions. Haig de dir que les al·legacions que es
varen presentar han estat recollides en una part important i que si bé no són
transcendentals, considerem que tenen un sentit... Perdó, m’he equivocat de punt, és que
amb aquests enunciats... Nosaltres creiem que, precisament, tot el tema de seguretat
ciutadana ha d’anar en línia i que aquesta revisió és prou important. Per tant, nosaltres
estem disposats a parlar-ho i discutir-ho durant el període d’exposició pública. Ens
agradaria tenir reunions, tant amb polítics com amb tècnics, ja que suposo que les
motivacions que han portat a aquestes modificacions no són només simples adaptacions
sinó que deu ser per la dotació d’eines a l’Administració per intentar, precisament, que
la convivència ciutadana pugui millorar-se. És important perquè hi ha problemes, per
exemple: creiem que el cos de la Policia és massa petit per atendre les necessitats del
municipi, sé que és car, però s’ha de fer un esforç en aquest sentit i això pot ser un
complement. També és veritat que s’hauria de començar a veure el municipi real que
tenim, la seva extensió i si el cos de Policia Municipal té idees de cara als problemes
que es troben quotidianament en el tema de la convivència. Simplement, dir que aquesta
qüestió és molt important ja que hi ha problemes en aquest sentit i que aquesta
modificació sigui útil i per tot això, hi estem disposats i ens agradaria que es comptés
amb les nostres idees si les podem esmerçar en una taula tècnico-política.

A continuació, pren la paraula el regidor del grup municipal EV, senyor FERRAN
GONTÁN qui manifesta: una pregunta, és que m’ha sobtat. S’han modificat coses i al
comparar el que tenim amb el que es vol aprovar, m’ha sobtat que es deroga l’article 13
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que diu: “Quant a la protecció de menors s’estarà al que disposa la Llei 39/91, de
Protecció de Menors de la Generalitat.” . No sé perquè es proposa derogar aquest
article.

El Senyor ALCALDE diu:  suposo que és per adaptar-ho a la llei. .

El regidor senyor GONTÁN diu: estem dient que ens carreguem “Quant a la protecció
de menors s’estarà al que disposa la Llei 39/91, de Protecció de Menors de la
Generalitat.”. Que hi ha una llei posterior? Hi ha una llei posterior i, per això, ho
derogue?.

El regidor de l’Àrea de Governació, senyor JOAQUIM MÉNDEZ respon: sí.

El regidor senyor GONTÁN segueix dient: hi ha una llei posterior i, per això, ho
deroguem.

El Senyor ALCALDE diu: l’adaptem.

El regidor senyor MÉNDEZ ratifica: exacte.

El regidor senyor GONTÁN diu: a l’article 13 no afegim res més, simplement posa
“Derogar.”   Segur que hi ha un motiu, no dubto d’això. El que volia era, agafant la
línia del senyor Palomino, discutir això amb posterioritat i participar, però m’ha sobtat
que deroguem aquest article i, per curiositat de mirar-ho, dir: “què passa aquí?” .

A continuació, pren la paraula el regidor senyor MÉNDEZ i manifesta: aquesta
modificació de l'Ordenança municipal de convivència ciutadana i rural està feta en
quatre blocs: el primer d’ells correspon als aldarulls del carrer com seria les baralles als
bars, quan topen els vehicles i la gent es baralla, un segon bloc seria els sorolls, un altre
bloc seria els usos d’instal·lacions, parcs o places públiques que seria, per exemple,
venda ambulant de CD i coses semblants i, per últim, el quart bloc seria l’adequació de
les sancions que, ara, la més cara serà de cent cinquanta euros i la més barata serà de
trenta euros. Aquests són els quatre blocs importants que és el que has vist a la
Comissió Informativa.

El regidor senyor GONTÁN replica: no, només he dit que em sorprenia que es derogués
aquest article. Insisteixo, suposo que deu haver-hi una explicació i ho he preguntat
perquè m’ha sobtat.

El Senyor ALCALDE manifesta: li puc llegir l’informe tècnic on es diu el perquè es
proposa això, és per adaptar-ho a la legislació i per no entrar en contradiccions.
L’informe al que em refereixo estava a l’expedient i diu: “El tema dels menors donat
que no implica cap comportament típic sinó que fa referència a una legislació que ens
els últims anys ha experimentat moltes modificacions legals tant de caire administratiu
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com de caràcter penal resulta del tot innecessari i no fa sinó que generar confusió en la
seva per altre part nul·la aplicació, és per això que es creu oportú derogar l’ article
13.”. O sigui, és per adaptació a la legislació vigent, no per res més. A part d’això,
farem les reunions amb els grups polítics per si hi ha alguna qüestió més a aportar-hi o
modificar perquè, en definitiva, aquestes coses reglamentistes convé si realment hi ha
ganes de participar, intentar veure amb el màxim d’ulls possibles, no hi ha cap
problema.

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 EV, quatre abstencions dels regidors dels grups
municipals PSC-PM i PP, i per tant, amb el quòrum legal.

6.- ADJUDICAR DEFINITIVAMENT LA PARCEL·LA 15 DEL SECTOR V.- Per
part del senyor SECRETARI es procedeix a donar lectura de la part dispositiva de la
següent proposta de l’ÀREA D’HISENDA:

ATÈS que per Decret d'Alcaldia núm. 101/2003, de data 23 de gener, es va resoldre
incoar expedient administratiu per procedir a l'alienació de la finca patrimonial núm. 15,
situada al sector V, del terme municipal de les Franqueses del Vallès.

VIST que per acord del Ple de la Corporació en sessió celebrada el dia 30 de gener de
2003 va acordar entre d'altres, alienar, mitjançant subhasta pública la finca núm. 15
situada al sector V, qualificada com a bé patrimonial i aprovar el plec de clàusules
administratives que hauran de regir la licitació.

ATÈS que un cop sotmès l'expedient a exposició pública mitjançant la inserció d'edictes
al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 44 de 20/2/03, al diari AVUI de
27/2/03, Revista del Vallès de 28/2/03, al diari el 9 Nou de 28/2/03 es van presentar les
següents propostes:

-Srs. Josep Lluís Núñez i Navarro i Joan Manel Alcaraz Casas, en representació
de l'empresa COFINULEX, S.A.

-Sra. Sonia Gervilla Marquez, en representació de l'empresa MANTA
INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.L.

-Sr. Jaume Vilarrasa Moret, en representació de l'empresa UTIL, S.L.

-Sr. Jordi Codina Font, en representació de l'empresa ANTIPOLIS
CREACIONS, S.L.
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-Sr. Joan Ollé Bufí, en representació de l'empresa ARRENDAMENTS DEL
VALLÈS, S.A.

VISTA l'acta d'obertura de pliques realitzada el dia tretze de març de 2003, en la qual la
mesa de contractació un cop valorades les ofertes presentades proposa l'adjudicació del
contracte a favor de l'empresa ARRENDAMENTS DEL VALLÈS, S.A., representada
pel Sr. Joan Ollé Bufí, per ser la qui ha presentat una oferta més avantatjosa, per un
import total de 1.123.000.- € (més IVA).

ATÈS que posteriorment, els legals representants de les empreses COFINULEX, S.A.,
MANTA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.L. i ANTIPOLIS CREACIONS, S.L.
han comparegut a l'Ajuntament retirant sengles ofertes d'adquisició i sol·licitant la
devolució de la garantia provisional, a la qual cosa es va accedir per acords de la
Comissió Municipal de Govern.

VIST l'escrit presentat en data 24 de novembre de 2003 pel Sr. Joan Ollé Bufí,
representant de l'empresa ARRENDAMENTS DEL VALLÈS, S.A., en el qual declara
que la proposta econòmica presentada en data 12 de març de 2003 es manté vigent i
s'accepten les noves quotes urbanístiques segons el projecte de reparcel·lació aprovat
inicialment per la Comissió Municipal de Govern en sessió celebrada el dia 30 d'octubre
de 2003, comprometent-se a subrogar-se, en cas de resultar adjudicatari, en l'obligació
de fer efectives la totalitat de les quotes urbanístiques imputables a la parcel·la núm. 15
un cop aprovada la liquidació definitiva de la reparcel·lació.

VIST l'informe jurídic emès pel secretari de la Corporació, incorporat a l'expedient.

DE CONFORMITAT amb el que disposen els articles 82 i següents del Reial Decret
legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s’aprova la Llei de Contractes de les
Administracions Públiques, la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local, la Llei 2/2003, Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya, i normes concordants en matèria de contractació administrativa.

AQUESTA Àrea d’Hisenda proposa a la Comissió Municipal de Govern l’adopció dels
següents

ACORDS:

Primer.- DECLARAR vàlid l’acte de licitació celebrat el dia 13 de març de 2003.

Segon.- ADJUDICAR DEFINITIVAMENT la parcel·la núm. 15, situada al Pla Parcial
del Sector V d’aquest terme municipal, a l’empresa ARRENDAMENTS DEL VALLÈS,
S.A., representada pel Sr. Joan Ollé Bufí, per ser la qui ha presentat una oferta més
avantatjosa, per un import total de 1.123.000.- € (més IVA), amb el benent ès que
s'haurà de subrogar en l'obligació de fer efectives la totalitat de les quotes
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urbanístiques imputables a la finca núm. 15 un cop aprovada la liquidació definitiva de
la reparcel·lació, segons projecte de reparcel·lació aprovat inicialment per la Comissió
Municipal de govern en sessió de data 30 d'octubre de 2003.

Tercer.- REQUERIR  a l’adjudicatari perquè, en el termini de deu dies hàbils comptats
a partir de l’endemà de rebre la  notificació d’aquest acord, acrediti haver constituït la
garantia definitiva xifrada en 45.120 €.

Quart.- CITAR a l’adjudicatari perquè en el dia i hora que oportunament se l’indicarà
concorri a formalitzar l’escriptura pública corresponent.

Cinquè.- RETORNAR la garantia provisional a la resta de licitadors, llevat de la
dipositada per l'empresa adjudicatària.

Sisè.- NOTIFICAR aquests acords a les empreses interessades.

La PRESIDÈNCIA obre el torn d’intervencions.

Acte seguit, pren la paraula el regidor del grup municipal PP, senyor JOSEP BADIA i
pregunta: quin criteri segueix l’equip de govern per l’adjudicació?

El Senyor ALCALDE respon: això és una subhasta, que es va fer en el seu dia, i
s’adjudica a qui oferta més. A l’expedient té tota la documentació, no sé quantes
empreses hi van participar, vuit o deu. I aquell que va posar al sobre, que es va obrir en
el seu dia davant la Corporació, més diners, és al que proposem la venda de la parcel·la.
El que passa és que es tracta d’una subhasta que es va fer al mes de març i degut al tema
de la modificació de la reparcel·lació en aplicació de la sentència a resultes d’un recurs
del Conseller, ara es pot adjudicar perquè sinó ja hagués estat adjudicat des de fa temps.
L’expedient era obert  però estava obert però no adjudicat.

A continuació, pren la paraula el regidor del grup municipal PSC-PM, senyor JOSÉ
ANTONIO PALOMINO i exposa: pels dos punts, nosaltres no estem en contra de que
es venguin aquestes parcel·les, però hem de reiterar el que hem dit alguna altra vegada:
ja sabem que s’està fent una interpretació, jo diria que sesgada, de la Llei del Sòl, no
només aquí sinó també a altres Ajuntaments, però fóra bo que aquests ingressos o part
d’ells es destinessin al que aquesta Llei ens obligarà en el moment just en què hi hagi
nova planificació, ja que aquests diners teòricament haurien d’anar a habitatge social,
segons  tenim entès. És un polígon industrial. La interpretació de la llei és confosa, ja sé
que s’està fent la màniga ample en aquest aspecte perquè hi ha problemes de
finançament als Ajuntaments, però una altra cosa és que no necessàriament aquests
diners perquè provinguin de zones industrials haguessin de ser per despesa corrent. A
les zones industrials també es podrien fer inversions públiques. Per l’apartat de precs i
preguntes, nosaltres tenim una qüestió que penso que no ha quedat resolta amb tot el
tema de la planificació industrial i simplement volem posar de manifest això.
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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 PP, quatre abstencions dels regidors dels grups
municipals ERC, GIPF i EV, i per tant, amb el quòrum legal.

7.- ADJUDICAR DEFINITIVAMENT LA PARCEL·LA 16 DEL SECTOR V.- El
senyor SECRETARI llegeix la part dispositiva de la següent proposta de l’ÀREA
D’HISENDA:  

ATÈS que per Decret d'Alcaldia núm. 101/2003, de data 23 de gener, es va resoldre
incoar expedient administratiu per procedir a l'alienació de la finca patrimonial núm. 16,
situada al sector V, del terme municipal de les Franqueses del Vallès.

VIST que per acord del Ple de la Corporació en sessió celebrada el dia 30 de gener de
2003 va acordar entre d'altres, alienar, mitjançant subhasta pública la finca núm. 16
situada al sector V, qualificada com a bé patrimonial i aprovar el plec de clàusules
administratives que hauran de regir la licitació.

ATÈS que un cop sotmès l'expedient a exposició pública mitjançant la inserció d'edictes
al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 44 de 20/2/03, al diari AVUI de
27/2/03, Revista del Vallès de 28/2/03, al diari el 9 Nou de 28/2/03 es van presentar les
següents propostes:

-Srs. Josep Lluís Núñez i Navarro i Joan Manel Alcaraz Casas, en representació
de l'empresa COFINULEX, S.A.

-Sra. Sonia Gervilla Marquez, en representació de l'empresa MANTA
INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.L.

-Sr. Jaume Vilarrasa Moret, en representació de l'empresa UTIL, S.L.

-Sr. Jordi Codina Font, en representació de l'empresa ANTIPOLIS
CREACIONS, S.L.

-Srs. Vicente Navas Canaleja i Martí Jansana Maynou.

-Sr. Joan Ollé Bufí, en representació de l'empresa ARRENDAMENTS DEL
VALLÈS, S.A.

VISTA l'acta d'obertura de pliques realitzada el dia tretze de març de 2003, en la qual la
mesa de contractació un cop valorades les ofertes presentades proposa l'adjudicació del
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contracte a favor de l'empresa ANTIPOLIS CREACIONS, S.L.., representada pel Sr.
Jordi Codina Font, per ser la qui ha presentat una oferta més avantatjosa, per un import
total de 1.140.400,45.- € (més IVA).

ATÈS que posteriorment, els legals representants de les empreses COFINULEX, S.A.,
MANTA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.L. i ANTIPOLIS CREACIONS, S.L. i
els Srs. Vicente Navas i Martí Jansana, i ARRENDAMENTS DEL VALLÈS, S.A. han
comparegut a l'Ajuntament retirant sengles ofertes d'adquisició i sol·licitant la devolució
de la garantia provisional, a la qual cosa es va accedir per acords de la Comissió
Municipal de Govern.

VIST l'escrit presentat en data 24 de novembre de 2003 pel Sr. Jordi Codina Font,
representant de l'empresa ANTIPOLIS CREACIONS, S.L.., en el qual declara que la
proposta econòmica presentada en data 12 de març de 2003 es manté vigent i s'accepten
les noves quotes urbanístiques segons el projecte de reparcel·lació aprovat inicialment
per la Comissió Municipal de Govern en sessió celebrada el dia 30 d'octubre de 2003,
comprometent-se a subrogar-se, en cas de resultar adjudicatari, en l'obligació de fer
efectives la totalitat de les quotes urbanístiques imputables a la parcel·la núm. 16 un cop
aprovada la liquidació definitiva de la reparcel·lació.

VIST l'informe jurídic emès pel secretari de la Corporació, incorporat a l'expedient.

DE CONFORMITAT amb el que disposen els articles 82 i següents del Reial Decret
legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s’aprova la Llei de Contractes de les
Administracions Públiques, la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local, la Llei 2/2003, Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya, i normes concordants en matèria de contractació administrativa.

AQUESTA Àrea d’Hisenda proposa a la Comissió Municipal de Govern l’adopció dels
següents

ACORDS:

Primer.- DECLARAR vàlid l’acte de licitació celebrat el dia 13 de març de 2003.

Segon.- ADJUDICAR DEFINITIVAMENT la parcel·la núm. 16, situada al Pla Parcial
del Sector V d’aquest terme municipal, a l’empresa ANTIPOLIS CREACIONS, S.L.,
representada pel Sr. JORDI CODINA FONT, per ser la qui ha presentat una oferta més
avantatjosa, per un import total de 1.140.400,45.- € (més IVA), amb el benent ès que
s'haurà de subrogar en l'obligació de fer efectives la totalitat de les quotes
urbanístiques imputables a la finca núm. 16 un cop aprovada la liquidació definitiva de
la reparcel·lació, segons projecte de reparcel·lació aprovat inicialment per la Comissió
Municipal de govern en sessió de data 30 d'octubre de 2003.
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Tercer.- REQUERIR  a l’adjudicatari perquè, en el termini de deu dies hàbils comptats
a partir de l’endemà de rebre la  notificació d’aquest acord, acrediti haver constituït la
garantia definitiva xifrada en 45.616 €.

Quart.- CITAR a l’adjudicatari perquè en el dia i hora que oportunament se l’indicarà
concorri a formalitzar l’escriptura pública corresponent.

Cinquè.- RETORNAR la garantia provisional a la resta de licitadors, llevat de la
dipositada per l'empresa adjudicatària.

Sisè.- NOTIFICAR aquests acords a les empreses interessades.

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

Pren la paraula el regidor del grup municipal PP, senyor JOSEP BADIA i pregunta:
amb aquesta parcel·la hi ha algun contenciós?

El Senyor ALCALDE respon: amb aquesta, no. N’hi ha però amb altres.

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, PSC-PM i PP, quatre abstencions dels regidors dels grups
municipals ERC, GIPF i EV, i per tant, amb el quòrum legal.

8.- RESOLDRE AL·LEGACIONS PRESENTADES A L’ACORD D’APROVACIÓ
MODIFICACIÓ ORDENANCES FISCALS MUNICIPALS, AMB EFECTES DE
L’1 DE GENER DE 2004.- Per part del senyor SECRETARI es procedeix a donar
lectura de la part dispositiva de la següent proposta de l’ÀREA D’HISENDA:  

ATÈS que el Ple en sessió celebrada el dia 30 d’octubre de 2003, aprovà la modificació
de les ordenances fiscals vigents, per a la seva entrada en vigor a primer de gener de
2004.

ATÈS que l’esmentat acord està exposat al públic de conformitat amb el que disposa
l’article 17 de la Llei 39/88, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals,
mitjançant la seva inserció en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona número
262 de data de 1 de novembre de 2003, i en el Diari Avui de data 5 de novembre de
2003, per tal que els interessats puguin examinar l’expedient i formular les reclamacions
que estimin oportunes.
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ATÈS que en data de 11 de novembre de 2003, s’ha presentat escrit per part del Senyor
Esteve Ribalta Sánchez, en qualitat de Regidor i actuant en representació del Grup
municipal PSC-Ciutadants pel Canvi, mitjançant el qual es proposen una sèrie de
modificacions a l’esmentat acord d’ordenances fiscals per a l’exercici 2004, que afecten
a l’Impost sobre Béns Immobles, l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de
Naturalesa Urbana, de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, a la taxa per
recollida d’escombraries, així com a la taxa per serveis administratius per emissió de
certificats d’empadronaments vigents.

ATÈS que d’ofici s’ha detectat una omissió en l’Ordenança que regula la taxa per la
prestació dels serveis d’intervenció integral de l’administració municipal en les
activitats i instal·lacions.

VIST l'informe d'Intervenció.

VIST l’informe de Secretaria.

D'ACORD amb allò que estableix l'article 17 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
reguladora de les hisendes locals, a l’Ajuntament en Ple proposo l'adopció del següent

ACORD:

Primer.- ESTIMAR parcialment les propostes presentades per part del Senyor Esteve
Ribalta Sánchez, en qualitat de Regidor i actuant en representació del Grup municipal
PSC-Ciutadants pel Canvi, i en conseqüència modificar les ordenances fiscals que a
continuació es relacionen amb el contingut que figura en l’annex que forma part del
present acord:

OF. 1 Impost sobre Béns Immobles
OF 6. Taxa per serveis administratius
OF 12. Taxa per recollida, tractament i eliminació d’escombraries i altres
residus sòlids urbans.

Segon.- MODIFICAR el text de l’ordenança que regula la taxa per la prestació dels
serveis d’intervenció integral de l’administració municipal en les activitats i
instal·lacions, amb el contingut que figura en l’annex que forma part del present acord.

Tercer.- INCORPORAR les esmentades modificacions a l’acord provisional de
modificació d’ordenances fiscals, amb efectes de primer de gener de 2004, aprovat pel
Ple de data de 30 d’octubre de 2003.

Quart.- ELEVAR a definitiu l’esmentat acord amb les modificacions aprovades, en cas
de no presentar-se reclamacions, un cop finalitzat el període d'exposició al públic.
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La PRESIDÈNCIA obre el torn d’intervencions.

Pren la paraula el regidor del grup municipal PSC-PM, senyor JOSÉ ANTONIO
PALOMINO qui exposa: al passat Ple quan es va fer la modificació de les ordenances
fiscals, vam fer una sèrie de propostes i se’ns va dir que ho passéssim en període
d’exposició pública. Aquestes al·legacions que hem presentat van, fonamentalment, en
dos sentits. Un, que es prengui consciència per part de l’Ajuntament que el tema de
l’habitatge, tard o d’hora, s’haurà d’emprendre: la possibilitat de començar a fer
polítiques d’habitatge, fer polítiques de lloguer o almenys intentar articular ordenances
que tendeixin a aquesta qüestió. Evidentment, amb aquests canvis a les ordenances no hi
hauran més pisos de lloguer però el que sí, d’una manera o una altra, ens obligarà a
saber on estem en aquest sentit, quin tipus d’habitatge hi ha al nostre municipi, quins
estan buits i quins no, i això ens farà veure la necessitat de començar a fer polítiques
d’habitatge. En aquest sentit, hi ha dues de les propostes que, més o menys, s’han
acceptat. Respecte les altres, el tema de la taxa d’escombraries era demanar, ja ho vam
dir en aquell Ple, que es donessin facilitats a la gent que està en situacions difícils: la
lluita contra la pobresa és un tema que ja vam dir que no es veu gaire i, a més, no crida
ni protesta gaire però crec que des de l’Ajuntament hem de fer polítiques solidàries en
aquest sentit i és per això que nosaltres vam fer una proposta molt concreta. Haig de dir
que l’Ajuntament l’ha tingut en compte però, a part d’això, crec que en aquest aspecte
l’ha millorada perquè l’ha regulada, nosaltres plantejàvem una qüestió molt concreta i,
en aquest cas, s’ha regulat la forma d’accés. Però voldria que en aquest punt, d’una
manera o una altra, estem concedint un dret a unes persones determinades, amb uns
nivells de rendes determinades... aquesta gent, a part de ser pobres, tenen problemes
d’assabentar-se de certes coses. Ja sé que, a vegades, es diu que hi ha molta gent que no
té res i que sí que se n’assabenta però crec que s’ha de fer una certa publicitat en els
espais on sabem que podem arribar a aquestes persones. O sigui, “no tenemos que ser
cicateros” , hem d’intentar que la gent que ho necessita pugui gaudir d’aquesta rebaixa
en el tema, fonamentalment, de la taxa d’escombraries.

A continuació, pren la paraula la regidora de l’Àrea d’Hisenda, senyora NÚRIA
CLAVERIA i manifesta: bona tarda a tothom. L’únic que voldria dir és que,
evidentment, hem intentat recollir totes aquestes esmenes o una bona part d’elles, hem
intentat regular, com deia el senyor Palomino, el tema d’aquestes bonificacions o
descomptes per a la taxa d’escombraries. El que també puc dir en el sentit que
comentava el senyor Palomino de que hi ha persones que potser no se n’assabenten
prou, jo diria que en part pot ser que tingui raó, hi ha eines a través de les quals es pot
comunicar a la població de l’existència d’això; però jo diria, si em permet senyor
Palomino, que precisament aquestes persones que estan en aquest cercle de necessitat
tenen un sistema natural de comunicació, el boca-orella, que desemboca
sistemàticament sempre a l’oficina de Benestar Social i això ens ho podria aclarir
segurament la senyora regidora perquè diria que es canalitzen el cent per cent
d’aquestes peticions que són molt elevades, cada vegada més.
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Acte seguit, el regidor senyor PALOMINO afegeix: bé, ja veurem si funciona. Em
sembla que la lluita contra la pobresa s’ha d’anar a buscar. Hi ha gent, hi ha cultures que
ràpidament es posen a demanar però hi ha gent, hi ha cultures que quan baixa el seu
status, quan entren en una qüestió difícil, els hi fa vergonya anar a demanar. Per això,
nosaltres creiem que la gent ha de tenir drets, més ... Una qüestió que se m’ha passat,
vull reconèixer per part de l’equip de govern una qüestió: l’any passat es va aprovar una
ordenança per cobrar un tràmit administratiu que fa molta gent com és el certificat
d’empadronament, nosaltres hem proposat que es tregui i s’ha tret. Reconeixo que
l’Ajuntament sigui capaç de reconsiderar els seus actes, és veritat que no són molts
diners però, curiosament, podria afectar a cinc-centes persones i són cinc-centes
persones que, ara, quan vinguin a l’Ajuntament veuran que tenen un servei més. I la
gent que va una mica més “sobradillo”, per dir-ho d’alguna manera, ni els hi va ni els hi
ve, però potser d’altres persones que demanen aquest tipus de tràmits per qüestions
estrictament necessàries, crec que almenys farà que vegin l’Ajuntament i al servidor
públic amb més grat que no si anés a comprar.

Tot seguit, pren la paraula el regidor del grup municipal EV, senyor FERRAN
GONTÁN qui diu: m’agradaria que algú expliqués de què va la història i, per tant,
voldria saber en què consisteix la proposta ... afegir una modificació. Una vegada feta
tota l’exposició per part de les dues bandes i mirant l’articulat en aquest increment de
l’IBI dels habitatges desocupats, es parla exactament de “S’estableix un recàrrec del
50% de la quota líquida per a aquells immobles d’ús residencial...” . Jo, si fos possible,
trauria això de residencial perquè també tenim un encariment als immobles d’ús
industrial, el preu d’ús industrial està molt car o  els dels locals comercials i, per tant, si
fos possible afegir-ho aquí... Insto a millorar tot això, i a  buscar les fórmules perquè,
ara mateix, el preu del local comercial o de la nau industrial està com el de l’habitatge:
excessivament car.      

Intervé la regidora del grup municipal ERC, senyora GEMMA BISBAL i pregunta: que
s’està votant? Les al·legacions o tot plegat?

El Senyor ALCALDE respon: s’aprova la proposta, el que es proposa aprovar.

Finalitzades les intervencions, la PRESIDÈNCIA 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, GIPF, EV i PP, dues abstencions dels regidors del grup
municipal ERC, i per tant, amb el quòrum legal.

9.- APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE LA CORPORACIÓ DE
L’EXERCICI DE 2002.- El senyor SECRETARI llegeix la part dispositiva de la
següent proposta de l’ÀREA D’HISENDA:



Ple 27 11 03-pàg. 28

ATÈS que per part de la Intervenció s’ha procedit a formar els estats i comptes anuals
de l’Ajuntament i dels seus organismes autònoms corresponents a l’exercici de 2002,
comprensius de totes les operacions pressupostàries, independents i auxiliars,
patrimonials i de tresoreria, dutes a terme durant aquell exercici, de conformitat amb
allò que disposen els articles 189 i següents de la Llei 39/88, de 28 de desembre,
reguladora de les hisendes locals, i les regles 413 i següents de la Instrucció de
Comptabilitat per a l’Administració Local, aprovada per Ordre de 27 de juliol de 1990
del Ministeri d’Economia i Hisenda.

ATÈS que aquests estats i comptes anuals han estat informats favorablement per la
Intervenció i per la Comissió Especial de Comptes d’aquest Ajuntament.

ATÈS que aquests estats i comptes anuals han estat exposats al públic per un termini de
quinze dies i vuit mes mitjançant edictes inserits en el Butlletí Oficial de la Província.

ATÈS que durant l’esmentat termini no s’han presentat reclamacions, observacions, o
reparaments.

D’ACORD amb allò que estableix l’article 193.4 de la referida Llei 39/88, de 28 de
desembre, reguladora de les hisendes locals, a l’Ajuntament en Ple proposo l’adopció
del següent

ACORD

Primer.- APROVAR definitivament els estats i comptes anuals de l’Ajuntament, el
Patronat Municipal d’Esports, el Patronat Municipal de Cultura i la societat Les
Franqueses Entorn Verd, S.A., corresponents a l’exercici de 2002.

Segon.- RENDIR els esmentats comptes de la corporació, esdevinguts com a resultat de
l’exercici econòmic 2002, a la Sindicatura de Comptes de Catalunya.

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

Pren la paraula la regidora del grup municipal ERC, senyora GEMMA BISBAL i
exposa: nosaltres ja vam manifestar el nostre parer de que estàvem en contra i aprofitem
per demanar, com ja hem demanat altres vegades, l’auditoria econòmica que crec que
seria una bona eina per poder arreglar coses.

A continuació, la regidora de l’Àrea d’Hisenda, senyora NÚRIA CLAVERIA respon:
única i exclusivament, jo li diria a la senyoreta Gemma Bisbal que ja es va parlar en
algun altre Ple de la necessitat o sol·licitud per part de vostès d’aquesta auditoria i també
se’ls hi va contestar que, d’alguna manera, aquests comptes van a la Sindicatura de
Comptes i, per tant, això ja és una forma d’auditar. Han estat en exposició, són
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transparents, hi ha hagut molts períodes per al·legar, no s’han fet al·legacions i nosaltres
creiem que fer una auditoria seria una despesa innecessària perquè estem segurs de què
les coses estan en condicions.

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.

10.- APROVAR INICIALMENT ELS PRESSUPOSTOS GENERALS DE LA
CORPORACIÓ PER A L’EXERCICI DE 2004.- Per part del senyor SECRETARI es
procedeix a donar lectura de la part dispositiva de la següent proposta de l’ÀREA
D’HISENDA:

VIST el projecte de Pressupostos Generals de la Corporació per a l’exercici de l’any
2004, formats pels de l’Ajuntament, el Patronat Municipal d’Esports, el Patronat
Municipal de Cultura, les societats de capital públic Entorn Verd, S.A. i Dinamització
Econòmica, S.L., als quals s’hi uneix l’annex de personal comprensiu de la plantilla i el
catàleg de llocs de treball, juntament amb tota la documentació preceptiva, de
conformitat amb l’article 149 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les
hisendes locals.

VIST que l’esmentat projecte de Pressupostos Generals de la Corporació ha estat
informat favorablement per la Intervenció.

VIST allò que disposen els articles 143 i següents de la precitada Llei reguladora de les
hisendes locals.

A l’Ajuntament en Ple proposo l’adopció del següent

ACORD

Primer.- APROVAR inicialment els Pressupostos Generals de la Corporació, formats
pels de l’Ajuntament, el Patronat Municipal d’Esports, el Patronat Municipal de
Cultura i les societats de capital públic Entorn Verd, S.A. i Dinamització Econòmica,
S.L., juntament amb la plantilla de personal i el catàleg de llocs de treball, per a
l’exercici de l’any 2004.

Segon.- DONAR publicitat al present acord en la forma prevista en l’article 150 de la
Llei reguladora de les hisendes locals, mitjançant la inserció d’edicte en el Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona, durant un termini de 15 dies, dins el qual els
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interessats puguin examinar la documentació de l’expedient i formular, si s’escau,
al·legacions o reclamacions.

Tercer.- ELEVAR a definitiu el present acord, cas que dins el termini assenyalat en el
dispositiu segon del present acord no es formulin reclamacions.

La PRESIDÈNCIA obre el torn d’intervencions.

Pren la paraula el regidor del grup municipal PSC-PM, senyor JOSÉ ANTONIO
PALOMINO i manifesta: els Pressupostos no poden ser altra cosa que restrictius, amb
tots els respectes, perquè, entre altres coses, la capacitat d’endeutament està
pràcticament exhaurida. Això és un repte difícil perquè la càrrega financera és molt
important i nosaltres no veiem excessivament clar com s’ensortirà l’equip de govern. És
veritat que estem en un poble que té moltes possibilitats, però és que precisament moltes
de les inversions que s’han fet, ara s’han d’omplir de contingut i, a part, s’han de
rendabilitzar  i, a part de rendabilitzar, en alguns casos, necessàriament s’han de
rendabilitzar econòmicament. Això em sembla un repte difícil per un equip de govern
que durant vuit anys ha fet moltes obres i no és el mateix gestionar projectes físics,
d’obres, que gestionar projectes humans que és el que en els propers quatre o vuit anys
necessàriament s’haurà de fer, a part d’intentar veure cada matí, a primera hora, els
diferents butlletins oficials, tant d’Europa com d’Espanya, per veure a on ens podem
agafar per fer coses. Creiem que això necessitarà moltíssima imaginació, nosaltres
tècnicament, i fins i tot, pels tècnics seria difícil poder fer una diagnosi  exacte de la
situació, és a dir, si aquesta empresa pot tirar endavant. Tenint en compte que això
tampoc és una empresa i, com a tal, en molts casos, pot ser que hi hagin contradiccions
amb valoracions tècniques que diguin “esto es lo que hay”  perquè les possibilitats de
recursos i les possibilitats de que el municipi funcioni depenen dels diners, però no tan
sols de diners. Nosaltres ens hem mirat el Pressupost, l’hem estudiat, i tal com està sent
la nostra estratègia des del principi, aprofitarem aquests quinze dies per a treballar. A
nosaltres ens agradaria, per exemple, saber el dia exacte de cadascun dels Plens
municipals durant tot l’any perquè així, ens podríem preparar les nostres agendes. Però,
certament, la majoria dels assumptes que necessiten exposició pública és perquè són
feixucs. Aprofitar tots els terminis, el termini d’exposició és precisament el més ampli
per poder-ho treballar. No veiem impossible que es pugui sortir de la situació, tampoc
es pot aconseguir en un any però a nosaltres ens agradaria parlar del Pressupost d’aquest
any i també ens agradaria que ens parléssiu de quin camí seguireu durant tota la
legislatura respecte la qüestió dels diners del municipi, dels diners públics. És per això
que aquest oferiment a parlar, també el tinguéssim en aquest punt. Està clar que durant
el mes de desembre i primera setmana de gener, per tal que nosaltres puguem votar a
favor d’aquests Pressupostos, hauríem de parlar i veure quines són les nostres propostes
per poder, no sé si dir millorar-los, però sobretot que arribéssim a la conclusió de que es
pot entrevure un camí “de sortida” i de les capacitats que té el municipi, l’equip de
govern i el conjunt dels treballadors d’aquest Ajuntament.
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Tot seguit, pren la paraula la regidora del grup municipal ERC, senyora GEMMA
BISBAL qui exposa: hi ha un decreixement del Pressupost respecte l’any passat d’un
deu per cent. Bàsicament, les inversions han baixat molt i suposo que és el que dèiem:
no hi ha diners per poder-ho fer, i s’ha ajustat molt el Pressupost. Però voldria només
observar un parell de coses en quant, per exemple, les retribucions bàsiques del
personal, els funcionaris, hi ha només un increment del dos per cent mentre que
l’augment de la retribució de l’Alcaldia és d’un onze per cent. Penso que s’hauria de
donar exemple, augmentant-ne el de tots el mateix nivell. Si es puja un dos per cent,
doncs un dos per cent per tothom. També hi ha altres temes, com per exemple la pujada
considerable de les partides per comunicació social, tot i que representa un percentatge
molt baix del Pressupost, això no és el que ha de pujar sinó que han de pujar d’altres
coses i aquelles coses que baixen,  potser s’haurien de mantenir o pujar. També m’ha
sobtat molt les despeses dels Consells del Poble de Llerona i de Corró d’Amunt, suposo
que en això els dos presidents aquí presents em donaran la raó perquè si en el proper
punt aprovem un suplement de crèdit pel Consell del Poble de Llerona de mil euros i el
de Corró d’Amunt de quatre mil euros. semblen poques quantitats, però, clar, de dotze
mil euros se n’augmenten mil sobre el Pressupost de l’any passat i de nou mil cinc-
cents, s’augmenten quatre mil. Això vol dir que no eren suficients diners, que no en van
tenir prou. Només s’augmenta un tres amb cinc per cent. Crec que aquí la modificació
hauria d’haver estat més gran o bé que l’any anterior es van gastar més diners del
compte, es va fer una mala gestió. En quant als números en general, clar que hi ha un
decreixement perquè hi ha molt de deute i ... de dotze milions d’euros a finals de l’any
que ve està previst un endeutament de dotze milions d’euros. Amb això està dit tot, hem
estat parlant sempre de que s’estava fent un endeutament que no era proporcional, que
s’anés amb compte, sempre hem votat en contra dels crèdits que s’ha anat demanant i,
ara, ens ho trobarem. Esperem que no s’hagi de fer una cosa que realment es necessiti,
perquè no sé d’on sortiran els diners.

A continuació, pren la paraula el regidor del grup municipal GIPF, senyor JOSÉ
JOAQUÍN GRAU i exposa: ya llevaba mucho rato callado... Hoy es un día en el que,
por desgracia, lo menos importante a debatir son precisamente los Presupuestos.
Después de más de cuatro años que llevo en este Ayuntamiento como regidor, es la
quinta vez que me toca tener que valorar negativamente la gestión económica llevada a
cabo por el equipo de gobierno del equipo de Convergencia i Unió. Hoy me enfrentaré
por primera vez a la señora Núria Claveria, de la que no me cabe ninguna duda que
defenderá con uñas y dientes, si es necesario, algo a mi modo de ver tan indefendible
como es el Presupuesto que hoy nos presentan y, sobretodo, la imprudente, temeraria y
prácticamente suicida gestión económica, en general, de su equipo de gobierno. Señora
Núria Claveria, respecto al cargo que ocupa como regidora de Hacienda y con todos los
respetos que me merece, creo poder estar en disposición de garantizarle que ha llegado
usted al peor lugar y en el peor momento. Permítanme también tener un entrañable
recuerdo a mis anteriores enfrentamientos con el señor Colomé, al cual quiero darle la
oportunidad de que luego más tarde, por alusiones, incluso pueda replicarme. Para ello
quiero recordar, por ejemplo, como en el Pleno del día 26 de Noviembre del año 2001,
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cuando se discutía el Presupuesto del Ayuntamiento, yo le decía que la deuda del
Ayuntamiento estaba subiendo considerablemente y que esto podía suponer un peligro a
cierto plazo porque existía una tendencia claramente alcista. Él me contestaba con una
sonrisa, como la que tiene ahora, que en aquel momento la deuda era de cuatrocientos
cuarenta y siete millones de pesetas y que nos podíamos endeudar hasta mil trescientos
cuatro millones de pesetas que, en aquel momento, era el ciento diez por ciento de los
ingresos ordinarios. Es decir, estábamos a un treinta y cinco por ciento del grado de
endeudamiento y aún nos podíamos endeudar un sesenta y cinco por ciento más.
También recuerdo con muchísimo cariño cuando, un año después, en el Pleno del día 27
de Noviembre de 2002, yo le decía que ya no vendíamos patrimonio para comprar sino
para pagar lo que debíamos y le definía como temeraria la situación económica que se
vislumbraba para el Ayuntamiento en el futuro y que la deuda del Ayuntamiento crecía
peligrosamente de forma geométrica. El señor Colomé me contestaba, como era
habitual en él, relacionando una larga lista de inversiones realizadas y alegando que no
había peligro porque estábamos solamente en el cincuenta y nueve por ciento de la
capacidad de endeudamiento y que aún nos podíamos endeudar un cuarenta y uno por
ciento más, cerrando la conversación, con su ya famosa frase de “la ley nos permite
endeudarnos hasta el ciento diez por ciento de los ingresos ordinarios liquidados en el
ejercicio anterior” , frase que hemos estado escuchando durante cuatro años. Eso era lo
que se presuponía: que a día 31 de Diciembre de 2003 tendríamos una deuda de mil
millones de pesetas. Lo cierto es que la deuda real, en esa fecha, es de mil quinientos
setenta y dos millones de pesetas que es un cincuenta y siete por ciento más de lo que él
dijo tener previsto y que ya cubría el cincuenta y nueve por ciento anterior de la
capacidad de endeudamiento. Según el Presupuesto que se presenta hoy, la deuda
municipal dentro de un año será de algo más de dos mil millones de pesetas. Ruego a
las personas que están aquí, y sobretodo a la prensa, que tomen nota: dos mil millones
de pesetas. Lo cual, dentro de la desgracia, al menos nos liberará de seguir escuchando
aquella famosa frase de que aún no hemos superado el ciento diez por ciento de los
ingresos ordinarios porque ahora sí que los hemos superado. Y nos vamos
aproximadamente al ciento veinticinco por ciento de los ingresos ordinarios. ¿Esto que
significa? Pues significa que hemos perdido totalmente la capacidad legal de
endeudamiento y significa, por ejemplo, que a partir de ahora, si necesitamos comprar
una motocicleta para un guardia urbano y queremos pagarla a plazos, y yo actualmente
no veo otro modo de pagarla, tenemos que pedir permiso a la Generalitat para que nos
autorice a pedir ese préstamo. Teniendo en cuenta que aún no se sabe quién va a mandar
en la Generalitat y que las cosas de palacio van despacio, es hoy más posible que nunca
que veamos a ese guardia urbano acudir a una emergencia en bicicleta mientras que
algunos regidores jugamos plácidamente al paddel en esas fabulosas pistas que vamos a
hacer o cantamos los goles de nuestro equipo favorito desde esas fabulosas gradas en
ese maravilloso campo de césped que estaremos pagando durante los próximos quince
años. Si tenemos en cuenta que no sólo han hipotecado al Ayuntamiento
económicamente sino también en su gestión municipal con el tipo de privatizaciones
que se han realizado, se puede considerar que la gestión que han llevado a cabo ha sido
escandalosamente ruinosa en ese sentido. Por ello, y como decía al principio, hoy lo
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importante no son los Presupuestos en sí. Por nuestra parte, ni siquiera vamos a discutir
ningún Presupuesto porque, en realidad, aquí hoy nadie sabe ni siquiera qué es lo que
realmente se puede presupuestar. Hoy lo realmente importante, lo únicamente
importante, es la deuda de este Ayuntamiento, saber por qué estamos arruinados y saber
cómo poder evitar caer en la bancarrota que es el lugar al cual nos estamos dirigiendo y,
además, a una gran velocidad. Por ello, desde nuestro grupo, en nombre de almenos las
trescientas setenta y tres personas que nos votaron hace seis meses y en nombre de todas
aquellas que sin habernos votado, están de acuerdo con nosotros en este punto,
queremos pedir, desde nuestra posición, la elaboración inmediata de una auditoria
económica por parte de una empresa privada ajena al Ayuntamiento y con el visto
bueno de todos los grupos políticos que forman el Pleno. Respecto a la calculadora,
fíjate, hoy he venido desarmado, no la he traído.

Acte seguit, pren la paraula el regidor del grup municipal EV, senyor FERRAN
GONTÁN qui diu: Grau, lo haces muy bien, yo no puedo llegar a eso... Y no es broma.

El regidor senyor GRAU diu: me lo he “currao”.

El regidor senyor GONTÁN diu: sí, señor, tienes razón, las facilidades tienes para los
números, otros no las tenemos. Entrant en matèria, han estirat durant quatre anys més el
braç que la màniga i, per tant, ara toca frenar i salvar la situació com podem. Jo anava a
demanar que em sabia greu que aquests Pressupostos, una vegada més, en aquest
Ajuntament, no fossin participatius però és que no m’atreveixo a demanar-ho perquè...
En què participarem, en el deute? És una mica surrealista. Però, en tot cas, el que sí
farem, i insisteixo que en dos dies i mig, és molt difícil estudiar-se un plec de números
així, tot i que els números no són importants ja que el més important és la tendència. En
aquests Pressupostos ens abstindrem, amb la posició de mirar de parlar-ne i de tenir els
trenta dies d’exposició per poder presentar propostes amb les quals espero que, com a
mínim, l’equip de govern sigui receptiu.

A continuació, la regidora de l’Àrea d’Hisenda, senyora NÚRIA CLAVERIA
manifesta: contestant en primer lloc al senyor Palomino, evidentment, sí que és un
repte, com tots vostès saben és un pressupost molt realista, molt auster, perquè toca. En
quant a inversions, no és alt perquè no són necessàries perquè ja s’han fet moltes
inversions, només cal donar una volta i veure el que hi ha al voltant. I al senyor
Palomino, li diria que ens ha demanat que es necessita molta imaginació per tirar
endavant aquests Pressupostos, jo li diria que em sembla que aquesta imaginació en
moltes ocasions ja s’ha demostrat i li demanaria l’oportunitat de demostrar-la una
vegada més. Evidentment no és el mateix gestionar projectes d’obra, com molt bé ha
dit, que gestionar projectes humans i li garanteixo que estem treballant en el tema, tots
som molt conscients d’aquest punt i, una vegada més, agrairem totes les col·laboracions,
com he dit en moltes ocasions i com em sembla que ja he demostrat personalment, que
puguin venir de part de tots els grups. Ja he contestat en part a la senyoreta Gemma, és
evident que el Pressupost és ajustat, els increments que es produiran al Pressupost del
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2004 són ajustats, però van bastant en relació a les necessitats de cadascuna de les àrees
i de les despeses que són necessàries cobrir. És un Pressupost, com deia abans, molt
realista i auster amb les despeses, i molt poc optimista amb els ingressos per poder
controlar bé la situació. En quant a les despeses dels Consells del Poble, hem tingut
també l’increment corresponent, al igual que la resta d’àrees. És a dir, s’ha partit de la
premissa de tenir un nivell d’ingressos i distribuir-los en funció de les obligacions que
té aquest Ajuntament, les diferents àrees i els Consells del Poble. En quant als
increments de la despesa de salaris, és el que marca el conveni i els acords als que s’han
arribat amb els òrgans que regulen tot el tema de personal, per tant, no hi ha massa a dir.
Senyor Grau, li agraeixo una mica la nota d’humor que ha posat en aquest Ple tant
seriós, tant dens i tant ple d’informació. I també li agraeixo el comentari de que havia
arribat al pitjor lloc i en el pitjor moment. No sé si és així. Evidentment, ja sé que hi ha
molta feina, vostè també ho sap. No crec que sigui ni el pitjor moment ni el pitjor lloc,
em sembla que vostè ens dibuixa una imatge que jo diria  un pel massa catastrofista.
Potser si tenim ocasió, com alguna vegada hem comentat, de seure’ns, parlar-ne i
escoltar les seves possibles propostes per millorar algunes de les coses, aleshores, potser
tinc ocasió d’explicar-li i que vostè ho entengui. No és que vulgui dir que no entengui
moltes coses, però potser aquesta podria clarificar-li una mica. Al final d’aquest
exercici, no arribarem a l’endeutament d’aquest cent deu per cent. En el proper exercici,
és possible que necessitem passar-nos i, naturalment, hi ha uns mecanismes que es
poden utilitzar, com és la sol·licitud de permís. En general, per sistema o bàsicament,
quan es sol·licita una autorització per sobrepassar aquest límit, en una primera ocasió,
mai és denegat, per tant, és d’esperar i de suposar que no sigui així. I si fos així, hi ha
altres mecanismes que ens permet la Llei que es podrien utilitzar. En quant al tema de
l’auditoria, em remeto al que ja li he contestat abans a la senyoreta Bisbal. I, finalment,
al senyor Gontán, li diria exactament el mateix que li acabo de dir al senyor Grau, en
quant al tema de parlar, comentar i escoltar propostes que puguin ser vàlides per poder
millorar aquesta gestió que vostès consideren una mica difícil.

El regidor senyor GRAU diu: si  he estado el Pleno callado. El señor Colomé no me va
a contestar por alusiones? Señor Alcalde, solicito, por favor, que el señor Colomé pueda
defenderse.

El Senyor ALCALDE pregunta: té alguna intervenció més?

El regidor senyor GRAU segueix dient: ya que el señor Colomé no me quiere contestar
por alusiones, yo le diría a la señora Claveria que respecto a lo que ha comentado antes
de que las inversiones no son altas, no es que no sean altas sino que son prácticamente
inexistentes. Es decir, de los tres millones ciento sesenta y tres mil euros que se dedican
a inversiones para el año que viene, dos millones doscientos mil son para pagar deudas
atrasadas. O sea, no es inversión nueva sino que son deudas atrasadas. Hoy también
quiero decirles que les noto como más tristes a la hora de defender el Presupuesto que
en años anteriores. Cuando decía que mi planteamiento era como catastrofista, ojalá esté
equivocado, ojalá que hace cuatro años hubiera estado equivocado cuando hablaba con
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el señor Colomé, ojalá que hace tres años hubiera seguido estando equivocado cuando
hablaba con él, ojalá que hace dos años hubiera ocurrido lo mismo y ojalá que el año
pasado, también. Pero, al final, el tiempo me ha dado la razón y sí que hemos superado
el ciento diez por ciento, por lo menos en el conocimiento técnico que yo tengo por
parte del Ayuntamiento. Si se consolida este Presupuesto, y ojo porque aquí pone que el
Ayuntamiento deberá supuestamente, a 31 de Diciembre de 2004, dos mil millones de
pesetas. El año pasado, supuestamente, el Ayuntamiento tenía que haber debido, a 31 de
Diciembre de este año, mil millones de pesetas y va a deber más de mil quinientos. No
sabemos cómo acabará todo esto, ya veremos a quién le tendrán que pedir permiso para
pedir el crédito para comprar la motocicleta. Respecto a la auditoria, consideramos que
es totalmente necesaria porque ninguno de los que estamos aquí somos técnicos,
podemos tener una ideología, podemos tener unas ideas, pero realmente quién lo tiene
que valorar es una empresa auditora, con sus técnicos que sean los que puedan decirnos
cuál es el diagnóstico real económico de nuestro Ayuntamiento para saber en qué
situación estamos y hacia dónde nos tenemos que dirigir, cuál es la dirección correcta.
Esto no es un gasto, yo he visto muchos más gastos inútiles en este sentido, muchísima
propaganda, sobretodo antes de las elecciones. Con todo lo que se gastó el
Ayuntamiento en propaganda antes de las elecciones, se podría haber hecho la auditoria
y habría sobrado dinero, seguro que sí. Solamente hay que ver las partidas que hay de
propaganda en la modificación de cuentas de la que hablaremos hoy. Pienso que una
auditoria es totalmente necesaria porque hoy hemos estado hablando de que si un plan
para el comercio y tal y cual, muy bien, que si la zona deportiva... de acuerdo. Y hemos
estado filosofando sobre temas que, en definitiva, y no ya a la larga, sino a la corta, sin
dinero, no se pueden hacer porque, al final, el dinero es necesario para poder cumplir
todos los objetivos que nos podamos ir marcando y todo esto que hemos estado
hablando antes en puntos anteriores, en Plenos anteriores, así como de todo lo que
hablemos en Plenos posteriores, no sirve de nada si, luego, a la hora de la verdad, no
hay dinero para poder afrontar el coste económico que pueda conllevar cada acción.

La regidora senyora CLAVERIA replica: només contestar-li al senyor Grau que tingui
en comte que estem parlant dels Pressupostos de l’exercici 2004, única i exclusivament.
I jo diria que amb quatre anys de legislatura, no s’acaba el món al 2004.

El regidor senyor GRAU contrareplica: al 2004, no. Pero al 2005 a lo mejor. O al 2006.

La regidora senyora CLAVERIA diu: puede ser, en cuanto a inversión.

El Senyor ALCALDE diu: abans de tancar, no puc passar l’ocasió, a part d’haver
debatut el Pressupost correctament, de dir un parell de premisses que jo em penso que
és important i que deixo anar, perquè vostè ha capitanejat aquest discurset. Li diré a
vostè i, per extensió, a tota la resta. En aquest municipi, en els últims anys, s’ha fet una
inversió directa i indirecta de nou mil a deu mil milions de les antigues pessetes. Per
tant, la part d’endeutament de la que avui estem parlant és una petita part de la que
realment ha transformat aquest municipi, que ha beneficiat a les persones en serveis i en
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moltes qüestions que feien falta. Respecte aquesta preocupació que vostè ha capitanejat
sobre els números, de l’endeutament, etc., li he de dir una cosa ben clara: tant de bo que
vostè, quan manaven els seus, hagués tingut la preocupació... Un moment, deixi’m
parlar si us plau, jo he callat escrupolosament. Durant els setze anys que van manar que
pràcticament no es va fer res, i que avui en dia tenim un patrimoni municipal molt
important i una inversió en serveis a les persones i en infrastructures molt important que
ha canviat la qualitat de vida de la gent de les Franqueses. Si vostè hagués tingut
aquesta mateixa preocupació quan els seus van governar amb majoria absoluta durant
setze anys, segurament nosaltres no haguéssim hagut de fer tantes coses. I això li dic de
tot cor. Ara, clar, el discurset, falaç o diga-li demagògic, que he sentit sobre la inversió i
no sobre el patrimoni que té aquest Ajuntament en aquests últims anys, i la necessitat
d’afrontar tot un seguit de dèficits que no tenia aquest municipi, ni havien afrontat ni se
n’havia preocupat ningú, la veritat és que amb un que ha hagut de passar moltes nits
sense dormir per resoldre aquests problemes del municipi perquè, en definitiva, el que
hem fet ha estat resoldre aquests problemes del municipi i posar a l’abast del ciutadà
unes millores evidents de les quals se n’està gaudint. O no, senyor Grau? O es pensa
que els diners ens els hem gastat en festes i festetes? No. Ens els hem gastat en
inversions i en serveis molt importants pel municipi que no teníem, que érem deficitaris
o inexistents. Per tant, em sap greu dir-li que vostè arriba tard perquè tant de bo que tot
aquest ímpetu, aquesta força i aquesta empenta l’hagués tingut en el seu moment i que,
molt abans de poder governar nosaltres i d’haver fet aquest esforç, nosaltres, en aquests
moments, tindríem molta menys feina perquè hi haurien moltes menys necessitats. Per
tant, el problema no és que tinguem un deute sinó que tenim una inversió de nou o deu
mil milions dels últims anys, els quals tots en podem gaudir, vostè també, potser vostè
com que viu a fora, en gaudeix menys. Sàpiga que el discurset que ens ha fet avui és una
manca de rigor amb la realitat del municipi de les Franqueses, no pateixi. Ara, una altra
cosa, respecte el tema de l’auditoria, en tornarem a fer una altra, de les tres que tenim,
una altra, espero que vostè se les miri, que no passi com sempre que no se les mira. Li
he de dir que, si us plau, necessito una mica més de rigor i menys fantasia.

El regidor senyor GRAU diu: yo pensaba que se daría por aludido el señor Colomé, no
usted, pero es que ahora me ha aludido a mí.

El Senyor ALCALDE replica: és que jo sóc l’Alcalde. Li dic perquè sempre de tot el
que parli, em fa al·lusions.

El regidor senyor GRAU contrareplica: defenderme personalmente ante...

El Senyor ALCALDE diu: vostè s’ha defensat dues vegades. Tinc l’obligació, pel
Reglament Orgànic... Perquè jo sóc l’Alcalde i ho puc tancar.

El regidor senyor GRAU pregunta: ¿también puede levantar el Pleno?
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El Senyor ALCALDE respon: i tant! Quan vostè no es comporti i es posi impertinent, és
una  facultat que té  l’Alcalde.

El regidor senyor GRAU diu: con educación, le estoy pidiendo que, simplemente por
alusiones,  deje defenderme de la lista de sandeces que usted acaba de decir.

El Senyor ALCALDE adverteix: si torna a insultar-me, li demanaré que abandoni la
Sala.

El regidor senyor GRAU replica: yo no le he insultado.

El Senyor ALCALDE diu: jo li dic, perquè si em torna a insultar... Escolti, té trenta
segons de rellotge per intervenir per al·lussions i, després, passem a votació.

El regidor senyor GRAU manifesta: lo que decía, yo pensaba que se daría por aludido el
señor Colomé, pero no usted. En realidad, hay dos mil millones de deuda. Respecto lo
que ha dicho de mi relación con les Franqueses o no sé que, o donde yo vivo, yo llevo
treinta y cinco años viviendo en les Franqueses, y usted no me ha de enseñar a mí nada
de les Franqueses, posiblemente yo a usted tampoco. Esto ya se lo puedo advertir por
adelantado, para que lo sepa. En quanto al  tema de que no se han gastado el dinero “en
festetes” y no se qué, hombre, desde luego, que cada vez menos. Porque cada vez se
nota más que los pica-pica son más escasos, antes, con todo este tipo de inauguraciones
era por todo lo alto, y ahora parece que ya no hay presupuesto, se ponen patatitas fritas
y el que llegue tarde, se queda sin ellas. Lo cual, ya me parece bien y es lo que tenían
que haber hecho. Y respecto la auditoria, ustedes no han hecho ninguna auditoria  sino
que han hecho una serie de informes económicos que no son auditorias. Tiene que ser
una auditoria económica realizada por una empresa ajena al Ayuntamiento, con el visto
bueno de todas las fuerzas políticas del Ayuntamiento, eso es lo que estamos pidiendo,
y nada más. Y no sé qué temor es el que tienen para que, entre tantos proyectos y
estudios que se hacen, se realice uno más para saber... Si tan tranquila tienen la
conciencia, podrán demostrar: mira, esto nos ha costado tanto dinero por culpa del señor
Grau que lleva cinco años dándonos la paliza y, mirar, para nada, porque la auditoria
nos dice que estamos sanísimos, que no hay ningún problema, que la economía del
Ayuntamiento está saneada, cosa que no es cierto porque se deben dos mil millones de
pesetas a los bancos a largo plazo, está hipotecada la gestión de este equipo de gobierno
y la de equipos de gobierno que vengan en el futuro.

El Senyor ALCALDE diu: molt bé, espero que li hagi servit com a lliçó.

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, quatre vots en contra dels regidors dels grups municipals ERC,
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GIPF i PP, quatre abstencions dels regidors dels grups municipals PSC-PM i EV, i per
tant, amb el quòrum legal.

11.- APROVAR EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 4/2003.- El
senyor SECRETARI llegeix la part dispositiva de la següent proposta de l’ÀREA
D’HISENDA:

VISTA la necessitat d'efectuar despeses de caràcter específic i determinat que no poden
demorar-se a exercicis ulteriors, i per a les quals no existeix en l'estat de despeses de
2003 consignacions específiques per a aquesta finalitat.

VISTA la memòria que s'ha incorporat a l'expedient de modificació de crèdits 4/2003,
per habilitació de suplements de crèdit i generacions de crèdit.

VIST l'informe d'Intervenció.

D'ACORD amb allò que estableix l'article 158 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
reguladora de les hisendes locals, i l'article 37.3 del Reial Decret 500/1990, de 20
d'abril, pel qual es desenvolupa el capítol primer del títol vuitè de la precitada Llei
39/1988, a l’Ajuntament en Ple proposo l'adopció del següent

ACORD

Primer.- APROVAR provisionalment l'expedient de modificació de crèdits del
Pressupost de l’Ajuntament de 2003, núm. 4/2003, per habilitació de suplements de
crèdit i generacions de crèdit, segons el detall que figura en la relació que s'uneix al
present acord.

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

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

Pren la paraula el regidor del grup municipal PSC-PM, senyor JOSÉ ANTONIO
PALOMINO qui exposa: nosaltres no ens podem comprometre amb aquesta
modificació de crèdit per ser coherents amb la política que estem desenvolupant des de
que hem arribat. Nosaltres hem manifestat que hem vist coses que no estaven clares i,
aquí, el que veiem és un desviament que possiblement seria previsible, no ho discuteixo,
no vull entrar amb l’anècdota d’algunes qüestions que s’han hagut de desviar... a saber.
Estàvem en època electoral, suposo que això no es tenia previst i es va haver de forçar la
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màquina en alguns casos, però, evidentment, nosaltres no ens podem comprometre amb
aquesta aprovació de modificació.

A continuació, pren la paraula la regidora del grup municipal ERC, senyora GEMMA
BISBAL i manifesta: votarem en contra d’aquest punt perquè considerem que això és
una mala gestió, ja ho hem dit anteriorment en casos similars, i que fos any electoral no
ho justifica, com m’ha semblat entendre. Com tampoc es justifica que no es preveiessin
uns setanta o vuitanta mil euros d’interessos de préstecs o quaranta mil euros amb
“Altres despeses de premsa i comunicació”. I tornem a demanar una auditoria i, si us
plau, sabem què és una auditoria i no ens diguin coses que no són.

Tot seguit, pren la paraula el regidor del grup municipal GIPF, senyor JOSÉ JOAQUÍN
GRAU qui diu: solamente que no tengo nada más que decir, por si le sirve de descanso.

Acte seguit, pren la paraula el regidor del grup municipal EV, senyor FERRAN
GONTÁN i manifesta: a mi no m’ho justifica, senyor Palomino, que aquest any hagi
estat un any electoral... Ha semblat una mena de justificació per tal que pugui haver-hi
certs desviaments. A nosaltres, no ens ho sembla i jo crec que, bàsicament, en aquest,
l’equip de govern que hi havia anteriorment hauria d’haver tingut més cura a l’hora de
fer els Pressupostos perquè hi havia desviacions bastant grans. Em sobta, per exemple,
la modificació de crèdits de l’Ajuntament de sis mil sis-cents euros en informàtica, què
passa? Que no sabien que s’havien de canviar gairebé tots els ordinadors? Perquè un
milió cent mil pessetes en informàtica són molts diners. O Cultura, per exemple, sabent
que tenia un romanent de cent vint-i-dos mil euros, encara així s’ha hagut de
regularitzar ràpidament perquè li faltaven diners. Jo crec que a l’hora de fer els
Pressupostos, s’hauria de tenir més cura i apuntar que no sé quines mesures s’han de
prendre però estem fent unes despeses de telefonia i electricitat bastant elevades, o
sigui, entre tots hauríem de buscar la manera de reduir aquestes despeses que, a més, no
quadren amb els Pressupostos i, després, s’ha de compensar a final d’any, això ho
entenc. Crec que els números són massa elevats com per votar a favor d’aquesta
proposta.

A continuació, la regidora de l’Àrea d’Hisenda, senyora NÚRIA CLAVERIA
manifesta: segons tots vostès segurament ja saben, la modificació de crèdit ens ho
permet la Llei per diverses vies: per majors ingressos, per generacions de crèdit,
subvencions o convenis que s’hagin obtingut. I pel que veig, vostès només es fixen
sempre en el que és la despesa, deu ser lògic però, clar, m’agradaria que veiessin altres
aspectes com és, per exemple, la consecució de majors ingressos. Al senyor Gontán, li
comentaria que, per exemple, la despesa que comentava d’aquests no sé quants milers
d’euros d’informàtica...

Intervé el regidor senyor GONTÁN aclareix: sis mil sis-cents.
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La regidora senyora CLAVERIA continua dient: exacte. Ha de tenir en compte que, per
exemple, aquest any s’ha creat el SAC, Servei d’Atenció al Ciutadà, que, a més, està
funcionant molt bé i s’ha hagut de dotar d’un servidor i de diferents eines informàtiques.
Com ja he dit abans quan parlava del tema pressupostari de l’any que ve, evidentment,
vostè també ha comentat el tema de la telefonia i electricitat que són despeses molt
elevades, estem d’acord. També hi ha uns serveis i unes infrastructures molt elevades.
Però també li puc dir, com he dit abans, que és un Pressupost auster i que s’ha mirat
amb molt rigor el tema de la despesa, precisament. Per tant, amb totes les al·legacions o
comentaris que vostè vulgui fer, li puc garantir que no s’han posat quantitats perquè sí.

El regidor senyor GONTÁN replica: no dubto que s’hagin posat els números que
s’havien de posar. El que dic és si a principis d’any no estava previst fer el SAC? O això
va aparèixer el mes de juny i es va decidir aleshores? No hi ha hagut la previsió de la
creació del SAC al Pressupost del 2003 i, per tant, s’ha hagut de modificar partides de
crèdit de sis mil sis-cents euros per poder compensar això. El tema de la telefonia o de
l’electricitat, si vol, en parlarem a nivell tècnic de com es pot reduir però és que són
coses senzilles que només cal posar-s’hi, no cal fer grans invents. Però, bàsicament, del
que em queixo és de que no hi ha hagut la previsió suficient per fer el Pressupost del
2003 i, ara, s’ha de compensar, que és el que estem aprovant. Jo no dubto de que els
números es quadrin i es posin només els diners que toquen a cada partida, no em queixo
d’això, ja tinc clar que és així.

La regidora senyora CLAVERIA contrareplica: jo li diria, com ja vaig dir en alguna
ocasió anterior, que els pressupostos són pressupostos. Es preveu una situació
determinada, però un any té dotze mesos, passen moltes coses i poden haver-hi
modificacions, per això es permet. En quant al que comentava vostè de si no es sabia
que el SAC entrava en funcionament, evidentment que sí que es sabia i estava previst,
però va haver-hi un problema amb l’anterior servidor informàtic existent que no va
poder suportar la quantitat de temes que gestiona el SAC. I per això es va haver
d’ampliar. De totes maneres, torno a insistir i repetir el que ja he dit moltes vegades en
quant al tema pressupostari, els Pressupostos no són estàtics.

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.

12.- 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.
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Inicia el torn el regidor del grup municipal PSC-PM, senyor JOSÉ ANTONIO
PALOMINO qui passa a formular les següents preguntes:

Primera.- Aquesta pregunta no sé a qui correspon. Fa uns dies ens va passar una cosa
curiosa: vam arribar a l’Ajuntament i ens van demanar que ens identifiquéssim. Ha
arribat el Ple i estem aquí per demanar quina ha estat la raó, suposo que seguretat,
perquè això passés així, ja sé que era fora d’hores, però no hi trobem la justificació. La
molèstia, cadascú se la pot agafar com sigui, però, bé, nosaltres suposem que hi deuen
haver raons de fons del perquè se’ns va fer identificar i, fins i tot, se’ns va donar un
distintiu. Ho deixo sobre la taula perquè se’ns contesti.

A continuació, el regidor del grup municipal PSC-PM, senyor JOSÉ ANTONIO
PALOMINO passa a formular els següents precs:

Primer.- Adreçat al senyor Alcalde. Aquí estem moltes vegades per qüestions concretes.
A l’ordre del dia hi ha hagut moltes coses, algunes de futur, però la majoria d’elles són
aprovació de pressupostos al mes de novembre o desembre... Però nosaltres voldríem
manifestar la nostra preocupació per la situació de Bellavista i quant dic això, no
m’estic referint que a Bellavista estigui passant res extraordinari perquè crec que per les
polítiques preventives, no s’ha d’esperar a que hi hagi problemes per intentar fer aquest
tipus de polítiques perquè, aleshores, ja no són preventives sinó que són polítiques de
xoc. Jo només donaré una dada que sociològicament segurament es pot estudiar i pot dir
molt: tant a les eleccions municipals com a les eleccions autonòmiques, a Bellavista
aproximadament més d’un deu per cent van votar menys que a la resta de municipi. A
mi, com a polític, això em preocupa, no perquè la gent voti o no, que la gent faci el que
vulgui, a mi em sembla bé que la gent voti o que la gent no voti. Però quan en un
municipi com aquest, tenir unes dades com aquestes és senyal de preocupació. Aquesta
dada és producte d’unes eleccions i sempre poden ser justificables, segur. I també haig
de dir que tampoc crec que això sigui un problema estrictament de les Franqueses. Els
barris obrers que estan construïts des de fa una sèrie d’anys, sempre han estat el punt
d’entrada de la gent que ve al municipi per necessitat d’instal·lar-se, de feina, de coses
així, normalment, almenys a les cases populars. Jo visc a Corró d’Avall i allà la situació
és radicalment diferent: aquí, per la tipologia, pel disseny urbanístic que hi ha i perquè,
certament, hi ha gent amb un altre tipus de poder adquisitiu, doncs, vivim en unes
condicions diferents. Evidentment, no podem “por arte de virli virloque” transformar un
barri, però el que sí que podem és alertar del futur que nosaltres estem detectant a
Bellavista, producte del que sigui. El que sí que és cert és que hi ha qüestions concretes,
però també qüestions de fons que nosaltres, com a responsables polítics, pensem que
s’hauria de començar a pensar. Respecte aquesta situació, nosaltres demanem que
estigueu oberts i que en parlem a la situació concreta de Bellavista, i no estic fent
alarmisme sinó simplement manifesto preocupacions que tenim nosaltres i també gent
del propi barri de Bellavista, per situacions concretes que crec que s’hauria de començar
a coordinar i s’hauria de fer algun tipus de política específica per detectar cap a on va
almenys una part del barri de Bellavista perquè, en aquests moments, té tota la tipologia



Ple 27 11 03-pàg. 42

sociològica de que si no s’esmercen recursos, difícilment  tindrem situacions que, en un
moment donat, poden portar problemes. Nosaltres, simplement, ho diem. És un tema
que ja teníem al cap feia algun temps però considerem que amb aquest tema hauríem de
parlar i hauríem de veure la necessitat de fer algun tipus de pla estratègic social al barri
per detectar les necessitats d’alguna gent i les problemàtiques concretes d’aquest indret.
Emplaço a l’Ajuntament i al senyor Alcalde de que tingui en consideració aquestes
paraules. I nosaltres, com a mínim, ho deixarem perquè almenys el llibre d’actes de
l’Ajuntament reflecteixi aquesta preocupació per part del grup Socialista, que estic
convençut que està compartida per moltes persones de Bellavista. ... problemàtiques
concretes i potser el que no vislumbren és que amb algun tipus d’acció concreta
podríem preveure un futur sense problemes o amb problemes mínims.

Segon.- Una altra de les qüestions que nosaltres volem manifestar avui, i precisament,
seguint amb la línia de coses que veiem del barri de Bellavista, és el funcionament del
SAC. Us haig de dir que molta gent del barri de Bellavista no sap què es pot fer al SAC.
Sí que en un moment donat, es va donar un paper i es va informar però dic el que deia
abans, cal que la gent del barri Bellavista s’assabenti de que allò és una part de
l’Ajuntament. I potser es podrien pensar fórmules perquè això es veiés més, que es
veiés que tenen molt a prop de casa seva alguns dels serveis de l’Ajuntament. I em
sembla que això no costa molts diners sinó que simplement és posar-s’hi. Com també el
funcionament concret del SAC, el qual em consta que, en aquests moments, hi ha uns
torns rotatius. Jo no vull entrar concretament en quina és la mesura que s’ha de fer, el
que sí que vull dir és que des de l’Ajuntament es faci alguna cosa perquè la gent del
barri de Bellavista sàpiga que té l’Ajuntament a prop de casa, en el sentit de que molts
dels serveis em consta que es poden fer del propi SAC. Per què no posar un rètol de que
allò és l’Ajuntament de les Franqueses? No passaria res i, segurament, la gent se
n’assabentaria.

Tercer.- Una altra de les qüestions que avui nosaltres volem manifestar aquí és sobre les
vies del tren. No sé exactament això a qui li pot correspondre. Clar, a RENFE és a qui li
correspon, però el fet de que estem creuats per tot un seguit de vies... Aquest poble està
ben comunicat a nivell de RENFE, certament, i això comporta uns beneficis però també
uns problemes perquè ens separa en molts casos. Nosaltres volem alertar de tres punts
que hem vist que poden portar problemes per l’incivisme de la gent, ho sé. En el
moment just de que pugui passar qualsevol cosa i en aquest cas sí que faig un crit
d’alerta, després sí que hi hauran de demanar responsabilitats de que si allò està ben
tancat o no ho estava, de que si estava vigilat o no... I a quins punts em refereixo? Jo
cada matí vaig a portar a la meva filla a l’escola, doncs, cada matí veig gent travessant
les vies del tren que va de Bellavista cap a la zona esportiva. I sé que l’Ajuntament allò
ho té tancat, estan fent obres, simplement vull manifestar de que això està passant i que
sàpiguen que ens pot passar alguna cosa i, després, ens podrem lamentar. I tindrem o no
responsabilitats, però sapigueu que això està passant. Respecte l’estació del Nord, s’ha
incrementat de forma molt considerable el nombre d’usuaris, entre altres coses, perquè
resulta que la zona industrial s’ha ampliat. Dir-vos que hi ha dos punts negres: un, jo he
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vist cues de gent anant des de l’estació fins el pas a nivell pel costat de la via. Ja sé que
no és culpa de ningú, no estic demanant responsabilitats sinó que es prenguin mesures
en aquest sentit, que es pugui parlar amb RENFE, ja sé que s’està parlant amb ells per
fer un pas soterrani i que això millorarà la seguretat de l’estació. Però fem alguna cosa
que sigui dissuasòria perquè això no passi. El segon punt que la gent aprofita per
travessar és la carretera de Ribes, a l’alçada d’on està la farmàcia. Això són qüestions
que sé que no són de competència municipal, però simplement que tinguem cura en
aquest sentit.

Quart.- Una altra qüestió que seria competència de l’Àrea d’Obres, Serveis i Medi
Ambient. Això és més complicat. A tota la zona industrial que s’ha ampliat moltíssim,
hi ha una fluxe molt important de vehicles i bé, ja ens està passant el que ens havia de
passar: resulta que quan plou una mica, es tallen els dos passos i es generen problemes.
Jo en aquest cas penso que s’han de buscar recursos per intentar fer una passera ben feta
o un pont. Nosaltres ens lamentem de que precisament aquesta infrastructura que ara
s’ha vist necessària, no s’hagués pogut incloure en tot el procés de reparcel·lació de la
zona que possiblement era el moment. És una proposta a la qual s’ha de dotar de
recursos, però és una necessitat que tenim a sobre la taula. En aquest cas, crec que el
govern ha fet una “pifiada” amb la planificació perquè crec que hi ha hagut el suficient
volum de negoci en tota aquesta zona per poder-ho haver fet. Si està previst, fantàstic!

Cinquè.- Aquesta és una qüestió molt concreta. Avui, precisament, amb el tema de les
taxes d’escombraries s’ha fixat una fórmula per tal que hi hagi persones que quedin
exemptes segons el nivell de renda. Fins ara, també hi havia una fórmula diferent a la
qual algunes persones s’hi podien acollir. Al mes de juny, a la Comissió de Govern, es
va aprovar a qui es concedia la bonificació del cinquanta per cent de les escombraries i a
qui no. Hores d’ara, i potser m’equivoco, sé que se’ls hi ha comunicat a qui no tenia
possibilitat de que se li tornés el cinquanta per cent però a la gent que sí que hi té dret
encara no se’ls hi ha retornat.

Acte seguit, el regidor del grup municipal PSC-PM, senyor MANUEL MARTÍNEZ
passa a formular el següent prec:

Primer.- Es referente al problema que tiene el autobús en Bellavista cuando quiere salir
de Bellavista. Como saben ustedes, la policía cada instante está por allá. El
Ayuntamiento o la Brigada de Obras por orden del  arquitecto o de quien haya sido de
Obras, ha puesto unos pivotes en frente del bar que hay en el chaflán. Yo no creo que
ésta sea la mejor solución, por una sencilla razón: los pivotes, a parte de que están mal
puestos porque están encima de los pasos de peatones, esta misma mañana le puedo
decir que el chico que vende cupones de la Once ha topado con uno de los pivotes, se ha
caído y se ha hecho daño. Yo no sé si este chico vendrá y pedirá daños y perjuicios al
Ayuntamiento, pero lo que sí que os puedo decir es que se ha caído y se ha hecho daño.
Por tanto, no creo que estos pivotes sean la mejor solución, y si los queréis seguir
manteniendo, por lo menos que no interrumpan el paso de los peatones. Yo creo que
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una de las soluciones, teniendo en cuenta que en la calle Aragón hay cinco o seis bares y
que los camiones vienen a descargar la bebida, así como también hay que tener en
cuenta los comercios que hay, es hacer una zona de carga y descarga. Otra alternativa
sería buscar otro sentido para el recorrido del autobús y que no tuviera que salir por esa
calle que es mucho más conflictiva que algunas otras, hay alguna calle que puede ser
menos conflictiva. Sí, hay una, tu lo sabes Torné, es la calle Extremadura. El problema
es que el miércoles está el mercado. A parte de que nadie tiene la culpa para el tema del
autobús, la tienen los que aparcan... Eso es verdad. Ya sabemos que tenemos que educar
a las personas, y a mi porque yo también he aparcado alguna vez... Lo que pasa es que
hay personas que aparcan y en vez de estar atentos para quitar el coche, se van y pasa lo
que pasa. Se podrían buscar otras soluciones en vez de poner impedimentos a las
personas.

Intervé el Senyor ALCALDE i manifesta:  ojalá que encontremos la solución. Ho
seguirem buscant perquè és un problema per la irresponsabilitat dels ciutadans en aquest
sentit.

 El regidor senyor MARTÍNEZ continua dient: ya, lo que digo de la zona de carga y
descarga sí que lo podrías mirar porque ...

El Senyor ALCALDE diu: la zona de càrrega i descàrrega, els passos de vianants, etc.,
tot queda ple  i sinó, quan vulguis, ens veiem allà a les sis o la set i veuràs on posen els
cotxes

El regidor senyor MARTÍNEZ replica: el problema de ahí es el autobús.

El Senyor ALCALDE contrareplica: no, el problema està amb l’incivisme de ...

El regidor senyor MARTÍNEZ diu: ésa es la primera. Estamos totalmente de acuerdo.
Pero lo que no puede ser es que cuando hacemos algo, lo hagamos mal y esto de los
pivotes está mal hecho.

El Senyor ALCALDE diu: buscarem una millor solució. El que passa és que realment es
tracta d’un problema produït per l’incivisme

El regidor senyor MARTÍNEZ diu: seria el millor.

El Senyor ALCALDE diu: no passa l’autobús perquè hi ha cotxes aparcats ...

Tot seguit, el regidor del grup municipal PSC-PM, senyor ESTEVE RIBALTA passa a
formular les següents preguntes:

Primera.- Adreçada al senyor Ramírez, regidor de l’Àrea d’Urbanisme. Respecte el
sector Z de Bellavista hem rebut algunes queixes. Són temes molt variats però ens
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sembla que aquest sector és un bon exemple de mala planificació urbanística que s’ha
fet d’esquena als propietaris i, sobretot, i pitjor encara, una planificació en contra de la
pròpia qualitat de vida dels veïns que són o seran de les Franqueses. Com és que quan
es va fer això no es va rebaixar el pendent del disset per cent que té aquesta zona?
Perquè, fins i tot, al Miguel Indurain li costaria de pujar allà, doncs, imagineu-vos com
li deu costar a famílies, a gent gran, etc. Com és que quan l’Ajuntament va aprovar el
Pla Parcial es va fer una mica d’esquena als propietaris que ja s’havien gastat més de sis
mil euros en fer el seu Pla Parcial i  l’Ajuntament ho sabiaI també per què aquest Pla
Parcial que va fer l’Ajuntament no coincideix exactament amb aquest pendent del disset
per cent? Perquè aquell Pla Parcial diu que és inferior i, a sobre, la Generalitat ho
aprova. Jo penso que valia la pena fer-ho bé des del principi ja que és una zona que
podia dignificar el barri, suposo que aquesta era la intenció i no hi estem en absolut en
contra d’això però potser valia la pena fer-ho des d’un principi. També estaré d’acord si
em diu que hi havia un col·lector mal posat i no es podia rebaixar. Crec que aquestes
coses afecten la qualitat de vida, perquè queda molt amunt.

Segona.- Adreçada al senyor Ramírez, regidor de l’Àrea d’Urbanisme. Què tenen
previst fer amb les inundacions dels baixos de la plaça Catalunya que, amb aquell
pendent, cada vegada que plou hi ha problemes. S’han fet algunes coses, però continuen
les inundacions.

Tercera.- Adreçada al senyor Ramírez, regidor de l’Àrea d’Urbanisme. També parlant
de pivots, li volia preguntar quan tenen previst retirar els pivots de la plaça Catalunya.
Com està el tema? Resulta que molts veïns han de pujar a la vorera perquè volen aparcar
allà. Veuen tant espai buit i pugen a la vorera.

Quarta.- Adreçada al senyor Ramírez, regidor de l’Àrea d’Urbanisme. Com és que no
ens ha contestat respecte la pregunta del solar del carrer Tagamanent que li vam fer al
darrer Ple. Si m’ho podia contestar ara, simplement.

Cinquena.- Adreçada al senyor Colomé, regidor de l’Àrea d’Obres, Serveis i Medi
Ambient si està previst posar alguna protecció a les tanques de la riera Carbonell, a la
zona del Mas Colomer. Estèticament, crec que són precioses i queden molt bé però ens
ha semblat que al ser una zona de passeig a prop d’una escola, podria representar un
perill perquè, com ja he dit abans, s’havia hagut de baixar molt el pendent...

Tot seguit, el regidor senyor ESTEVE RIBALTA passa a formular els següents precs:

Primer.- Hem observat que molts vehicles quan venen de Granollers per la carretera de
Ribes, sovint es salten el semàfor de la plaça de l’Escorxador. No sé si és perquè des del
punt on hi ha el semàfor fins on hi ha la cruïlla que ve del camí de la Serra hi ha molta
distància. La qüestió és que els veïns ens han dit que hi ha hagut diversos accidents,
moltes vegades hem vist vidres per allà. Aleshores hem observat que hi ha gent que se’l
salta, i no era per passar-lo de llarg, sinó que de vegades surts i te’ls trobes o t’ho
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comenta gent d’allà. No sé si hi ha alguna possibilitat de fer-lo més visible. És un fet
que passa i, potser, s’hauria de tenir en compte per millorar la vialitat d’aquella zona.

Segon.- Aquest potser ja s’ha solucionat. Respecte l’últim tram de la carretera que va de
Marata a Llerona, quan passes pel torrent, alguns veïns ens havien comentat que degut a
que aquesta tardor ha plogut bastant, el creixement de les branques havia envaït molt la
carretera i que, aleshores, quan passava algun cotxe alt, s’havia de desplaçar molt cap al
centre de la calçada, amb la qual cosa envaïa el carril contrari. Personalment no he
passat per allà recentment, i potser ja s’ha solucionat, però representava una certa
perillositat per aquest fet ja que per no rascar el vehicle havia gent que s’apartava i com
que és un vial estret ofereix perill.

Tot seguit, el regidor del grup municipal EV, senyor FERRAN GONTÁN formula les
següents preguntes:

Primera.- Pregunta adreçada al senyor Colomé, regidor de l’Àrea d’Obres, Serveis i
Medi Ambient. Trasllado una pregunta que m’han fet els ciutadans en relació a què ha
passat amb l’arbre de la plaça de la Llana? Em sembla recordar que era una alzina o
potser un lledoner. Em va comentar un veí que un dia quan es va llevar al matí, va veure
el tronc al terra i ja no sap on ha anat l’arbre de la plaça de La Llana, el qual era prou
important com per tenir-ne cura. Estem parlant de la zona on està can Macià, a la
carretera de Ribes. Perdó, em va dir la plaça de La Llana.

Segona.- Deu ser el mateix ciutadà que s’ha queixat pel tema del pont del riu. Jo no sé si
parlàveu de vianants o no, però industrials que han de travessar d’una banda a l’altra el
polígon reclamen el pont. I, a més, els que defensàvem la “Ronda No” ho insistíem i era
una de les alternatives per unificar els polígons, a més d’enllaçar amb l’autovia.
Collonut! Llàstima que triguem tant a tenir-los. El de la Ronda, ja no hi contàvem. Però
del que estem parlant és aquí al darrera, als militars, que és la gent que s’està queixant
perquè el dia que plou... Però és que ja no és el dia que plou, els trailers tenen dificultats
per la pròpia baixada.

Tercera.- Adreçat també al regidor de l’Àrea d’Obres, Serveis i Medi Ambient. Abans
d’entrar al Ple, una ciutadana m’ha passat tota una sèrie de fotos, si vol ja les hi passaré,
en les quals es veuen contenidors plens i, evidentment, quan la gent els troba plens, ho
deixa allà mateix per una raó simple i senzilla: els contenidors estan plens. També hi ha
mobles vells. Hi ha de tot: cartró, plàstic, mobles, vidres... Desitjo que quan parlem del
tema de residus per la nova concessió que s’ha d’aprovar, tinguem en compte tot això.
Jo, si vol, li trasllado les fotos.

Quarta.- Aquesta pregunta és pròpia del grup. No sé si correspon a Obres i Serveis o a
Urbanisme, perquè és una planificació urbanística que nosaltres considerem errònia
però que acabarà rectificant Obres i Serveis. A la zona de Mas Colomer, el carrer que
torna després de la rotonda, després de l’escola Guerau de Liost, arribem a la rotonda i
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tira amunt. Estic parlant just de la zona ajardinada. Hi ha tota una sèrie de fanals
col·locats, d’aquells de  bombo rodó. Allò és el més inoperant que hi ha en quant a
il·luminació perquè escampa la llum a tot arreu, menys a baix. A més, si hi  afegim que
després de destruir tot el bosc de ribera que hi havia abans a Can Colomer, l’únic tros
on comença el bosc de ribera, el torturem amb llum artificial per la nit. Jo només li dic
al regidor que li toqui, al d’Urbanisme o al d’Obres, passi demà per allà, fixi’s amb l’om
que hi ha i veurà que hi ha un niu. Ja no és pel niu que hi ha, és que un bosc de ribera és
un ecosistema molt delicat i molt difícil de tornar a refer i no ens el podem jugar així.
Demano que, si us plau, es modifiquin aquests llums.
El regidor senyor GONTÁN passa a formular els següents precs:

Primer.- Informo a tothom i convido que el proper 14 de desembre, a Abrera, hi haurà
manifestació en contra del Quart Cinturó. Aquest poble és poble amenaçat, digui el que
digui el senyor Conseller de la Generalitat que no sabem si continuarà manant. O sigui,
que els tractes igual no es compleixen. Com va fer el regidor d’Esquerra quan va
demanar que es tornessin a penjar les pancartes de poble amenaçat, jo demano a
l’Ajuntament que es tornin a penjar. Demanaria que es pengés una pancarta convocant a
tots els veïns a anar a Abrera, contra el Quart Cinturó i comunicar-li que penjarem
cartells a les Franqueses, si us plau, no faci com amb els de la Ronda. Respecti’ls,
perquè això és interès municipal.

El Senyor ALCALDE respon:  demanin permís

El regidor senyor GONTÁN diu: el dia que vulgueu parlem del rec automàtic.

Segon.- Agrairia a la càmara que filmés això. Fes una repassada a la taula, hi ha una
vintena d’ampolles buides de plàstic. Torno a insistir en les ampolles i gots de vidre.
Senyor Torné, o em porta el càntir i gots de vidre per tothom o porti ampolles de vidre,
si us plau.

A continuació, pren la paraula la regidora del grup municipal ERC, senyora GEMMA
BISBAL passa a formular les següents preguntes:

Primera.- Se’ns va comunicar que al Casal d’Avis de Corró d’Avall, a les passades
eleccions es va fer tancar, quan durant les eleccions no es tanca mai. O que estava
previst fer-lo tancar. Aleshores, volia saber si això ha estat així.

El Senyor ALCALDE recorda que la gestió del centre no la fa l’Ajuntament.

La regidora senyora BISBAL continua dient: però sabem perquè pot ser degut.

Segona.- Hi havia previst una sarsuela al mateix lloc i, fins i tot, s’havia parlat amb la
gent que havia d’actuar. Però, després, se’ls hi va dir que no es feia perquè no hi havia



Ple 27 11 03-pàg. 48

pressupost. Això és el que ens ha arribat a nosaltres. Si és així, voldria saber el perquè i
que se’ns doni una explicació.

Tot seguit, el regidor del grup municipal ERC, senyor ANDREU MONTAÑÉS formula
les següents preguntes:

Primera.- Em solidaritzo amb la petició del senyor Ferran. Jo he portat el got, però m’he
descuidat l’aigua. Hem estalviat gots. També demano el mateix.

Segona.- Ara que estem en època d’estalvis, vull fer una petició que la vaig fer durant
quatre anys i que, d’alguna manera, suposo que tothom esperava que sortís ja: el tema
de l’ecoauditoria ambiental als edificis públics. Això serviria també per mirar de reduir
despesa i ens sembla que hauríem de començar pels edificis municipals i, sobretot, per
aquest mateix. Per tant, torno a demanar, per cinquè any consecutiu, que es faci una
ecoauditoria ambiental als edificis municipals. M’agradaria saber si hi ha un calendari
previst de desenvolupament de les conclusions de l’auditoria ambiental, encara que fos
per les menys costoses econòmicament però que puguin ser interessants. Sol·licitar que
el fet de que les fotocòpies per les dues cares, que en algun cas es fa, com en els Plens,
sigui una cosa habitual. Penso que és interessant.

Tercera.- Respecte el tema de RENFE que ha tret el Josep. Aquí, al carrer Sant Isidre,
davant del sector W, també tenim un problema: hi ha unes tanques amb porta, però les
portes estan obertes. I aleshores jo he vist  canalla obrir la porta i entrar a la via. Ho vaig
comunicar a la Guàrdia Urbana, però he vist que darrerament continuen obertes. Penso
que és un punt de perillositat.

Quarta.- Tenint en compte que som  cinc grups i pel que veig molt participatius,
demanaria que els Plens fossin més reduïts en número de punts i més sovintejats perquè
sinó, al final, és bastant penós.

M’agradaria animar a la persona que ha de transcriure aquest Ple, que segurament em
sentirà, per la tasca que li ve a sobre perquè portem tres hores i escaig parlant i ho ha de
transcriure i, des d’aquí, li vull enviar el meu ànim i la meva salutació, si més no.

El regidor senyor GONTÁN diu: només demano paper escrit per les dues cares i, a més,
que sigui ecològic i reciclat. Gràcies.

Acte seguit, la regidora de l’Àrea d’Hisenda, senyora NÚRIA CLAVERIA respon a la
pregunta formulada pel regidor del grup municipal PSC-PM, senyor JOSÉ ANTONIO
PALOMINO, relativa a les identificacions de les persones que entren a l’Ajuntament.
Es va prendre una determinació per una qüestió de seguretat,  perquè es van produir uns
incidents: van accedir persones no estaven autoritzades, després es va comprendre que
era un mena de malentès i, finalment, s’ha arribat a una solució. Suposo que avui no ha
tingut cap problema d’identificació ni res i aquests dies que ha vingut, tampoc. Vam fer
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una reunió amb tots els grups aquí representats, excepte el de vostès, on es va parlar de
reorganitzar o endreçar el sistema horari perquè tots poguéssim fer la nostra feina, no
ens entorpíssim els uns als altres i, a més, permetéssim a la Policia fer la seva feina que,
ja és prou pesada i delicada. Aquesta informació, per no llegir-la tota ara, perquè és molt
llarga, m’ofereixo a explicar-li fil per randa o el senyor secretari també li podrà
comunicar perquè també hi era, i així,  podran estar informats.

A continuació, el regidor de l’Àrea de Cultura i Educació, senyor RAMON COMA,
contesta al tercer prec formulat pel regidor del grup municipal PSC-PM, senyor JOSÉ
ANTONIO PALOMINO, referent a les persones que travessen les vies del tren. És cert.
Alguns nois i noies de l’institut travessen la via, és un tema realment perillós. Fa uns
mesos, jo ho vaig comunicar a Governació i em consta que la Policia en diverses
ocasions ha estat fent guàrdia indirectament i ha enxampat a alguns nois i els hi ha dit.
També vam parlar amb els professors de l’institut per tal que col·laboressin en
conscienciar als nois i noies, i també em consta que això s’ha treballat, i es treballa, des
de l’institut. I també em consta que, fins i tot, s’ha parlat amb alguns pares. El que passa
és que, dissortadament, no s’ha pogut corregir amb el cent per cent dels casos perquè jo,
de tant en tant, veig alguns nois que travessen. També li haig de dir que penso que
qualsevol ciutadà i  els mateixos regidors hem de donar exemple quan veiem algun cas
d’aquest, jo m’he parat més d’una vegada i els hi he dit que si s’adonaven que estaven
fent una cosa perillosa. I penso que si tots els ciutadans que ho veiem, comencem a
cridar-los l’atenció, en comptes de girar la cara cap a un altre cantó i ens mullem, estic
segur que això serà més eficaç, perquè si només ho fan els professors o la policia,
segurament no trencarem aquesta dinàmica. Ja ho sé que tu ho fas. El que està clar és
que s’han de fer aquelles baranes, etc. Però, dissortadament, hi ha canalla que, fins i tot,
alguns tot i haver avisat als seus pares, han continuant fent-ho.

El regidor de l’Àrea de Cultura i Educació, senyor RAMON COMA, contesta al primer
prec formulat pel regidor del grup municipal PSC-PM, senyor JOSÉ ANTONIO
PALOMINO, referent al barri de Bellavista. Em sembla que és perillós estigmatitzar
alguna de les poblacions de les Franqueses, hem d’anar amb molta cura. Em fa l’efecte
que la manera de combatre això que tu deies és, precisament, fer el que s’ha fet aquests
darrers anys: dignificar un barri i donar-li totes les infrastructures que fan falta per tenir
un nivell de qualitat de vida adequat, serveis culturals i educatius. Em penso que això
són els primers passos que s’han de fer perquè no es caigui en aquesta estigmatització
que és perillosa.

A continuació, el regidor de l’Àrea de Cultura i Educació, senyor RAMON COMA
formula el següent prec:

Primer.- Voldria fer un prec perquè com que a mi no m’heu fet cap pregunta. Aquest
prec va adreçat al senyor Grau, amb tota la cordialitat del món. Tu saps que ja fa
pràcticament cinc mesos que van passar les eleccions municipals, jo passo cada dia, i
molts de vosaltres em sembla que també, pel túnel que va de la zona esportiva a
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Bellavista, i allà potser hi ha cent enganxines del GIPF des de fa pràcticament fa sis
mesos. Jo pensava que les trauríeu. Tu que en tens tant de pressupost, seria bo que
reservessis un petit pressupost del teu grup municipal per fer-les treure o sinó, us
arremangueu un dissabte o un diumenge i les aneu a treure, si us plau. T’ho dic amb tota
la cordialitat.

A continuació, el regidor de l’Àrea d’Obres, Serveis i Medi Ambient, senyor
FRANCESC COLOMÉ  contesta al tercer prec formulat pel regidor del grup municipal
PSC-PM, senyor JOSÉ ANTONIO PALOMINO, referent a les vies del tren. Pel que fa
a aquest problema, també us he de dir que ens hem gastat els “calerons” en fer tota una
vorera que va des de Bellavista fins a la zona esportiva i, a més, un pont que ha costat
cap a seixanta milions de pessetes. En front de l’incivisme de la gent, l’únic que podem
fer és educació. I aquí, el Ramon, amb les AMPA i amb els professors, hi té molt a
veure.

El regidor senyor COLOMÉ respon a la cinquena pregunta formulada pel regidor del
grup municipal PSC-PM, senyor ESTEVE RIBALTA, relativa a la protecció de les
tanques de la riera Carbonell. És cert. Ja tenim previst col·locar dos travessers perquè
ningú se’ns pugui trabucar d’alguna manera, passar per sota, tot i que la gent que pot
passar per sota, els pares també han de tenir una mica de cura dels infants. També farem
una tanca a la sortida de l’escola Guerau de Liost, cosa que ja ens ha demanat l’AMPA,
per tal que la canalla petita no vagi directament a la carretera.

El regidor senyor COLOMÉ contesta al primer prec formulat pel regidor del grup
municipal PSC-PM, senyor ESTEVE RIBALTA, referent al semàfor de la plaça de
l’Escorxador. És pràcticament inevitable. Jo no crec que hi hagi  molta gent que ho faci.
L’únic que sí que podem graduar és que una vegada que es posi vermell, passin uns
segons més fins que l’altre es posi verd. Ho mirarem. En principi, és una qüestió de la
Policia i jo no crec que hi hagi sinistralitat elevada en aquell punt.

El regidor senyor COLOMÉ respon al segon prec formulat pel regidor del grup
municipal PSC-PM, senyor ESTEVE RIBALTA, relatiu a la carretera de Marata a
Llerona. Deixa-m’ho mirar. Comprovem-ho.

El regidor senyor COLOMÉ contesta a la primera pregunta formulada pel regidor del
grup municipal EV, senyor FERRAN GONTÁN, relativa a l’arbre de la plaça de Can
Macià. Hi havia dos arbres monumentals que estaven morts i, evidentment, el que s’ha
de fer és canviar-los.

El regidor senyor COLOMÉ dóna resposta a la tercera pregunta formulada pel regidor
del grup municipal EV, senyor FERRAN GONTÁN, referent als contenidors plens. Ara
estic analitzant una miqueta aquestes fotos que m’ensenyes, gairebé tot és per recollida
selectiva. N’hi ha uns que és de contenidors plens  Quan es van fer aquestes fotos? Fa
poc?
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El regidor senyor GONTÁN respon: dues setmanes.

El regidor senyor COLOMÉ continua dient: t’ho dic perquè l’hora de treure les
escombraries és de les vuit a les deu del vespre. Aquí, dubto molt que siguin les vuit del
vespre. Jo crec que el que hem de fer, i hem de seguir fent, és campanyes de
conscienciació de la gent, que no deixin mobles tirats per aquí, que no deixin cadires
tirades per aquí i que no deixin tots els cartrons sense plegar dintre del contenidor.
Personalment, al mes d’octubre hi havia una psicosi en els contenidors de recollida
selectiva i vaig fer un estudi: vaig agafar dotze contenidors del municipi i cada dia la
tècnica se’ls anava a mirar, perquè tenia la sensació de que no els venien a recollir.
L’estudi ja te’l passaré, està a la teva disposició. Els contenidors es recullen, el que
passa és que la gent és bastant còmode i a l’hora de plegar les caixes, no ho fa. Els
contenidors estan a mig nivell i és més còmode deixar les caixes a fora. L’estudi el tinc
perquè era un cosa que també em preocupava a mi, i t’ho puc demostrar. Dotze zones de
recollida selectiva,  cap dia d’aquest mes quan vam fer l’estudi els contenidors van estar
a vessar. No obstant, caixes a fora, mobles vells, etc. Amb el nou concurs, ho
estudiarem i, possiblement, el que sí que hem de fer és la recollida de trastos vells, un
dia a la setmana. Això, amb el nou concurs, ho hem de mirar de solucionar.

El regidor senyor COLOMÉ respon a la segona pregunta formulada pel regidor del grup
municipal ERC, senyor ANDREU MONTAÑÉS, relativa a l’ecoauditoria. Andreu, et
sorprendria el grau de compliment...

Intervé el regidor del grup municipal GIPF, senyor JOSÉ JOAQUÍN GRAU dient: si
em vols fer alguna pregunta, me la pots fer...

El regidor senyor COLOMÉ diu: te la faré. Quantes auditories heu fet vosaltres que heu
governat durant setze anys?

El regidor senyor GRAU respon: contestaré a la pregunta. Senyor Colomé, el GIPF
només porta un any.

El regidor senyor COLOMÉ replica: perdona, tu has estat quatre anys socialista.

El regidor senyor GRAU contrareplica: jo sóc representant del GIPF. Sinó, què fa el teu
company dient-me que tregui les enganxines del GIPF?

El regidor senyor COLOMÉ continua dient: pel que fa a l’auditoria ambiental, et
sorprendria el grau de compliment de certs factors del que hem anat fent. I pel que fa a
l’ecoauditoria d’edificis municipals, espero que no m’ho estigui repetint durant quatre
anys. Això vol dir que ho hauré fet. Deixa’m temps.
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A continuació, el regidor de l’Àrea d’Urbanisme, senyor JOSÉ RAMÍREZ respon a la
quarta pregunta formulada pel regidor del grup municipal EV, senyor FERRAN
GONTÁN, relativa als fanals de Mas Colomer. Tengo que decirte que las farolas del
sector Mas Colomer están en prueba, las obras no se han recepcionado y todo es
provisional. Y hasta que no estén recepcionadas y con el visto bueno de nuestros
técnicos, miraremos si giran hacia la derecha, hacia la izquierda o si giran hacia los
árboles o hacia la plaza.

El regidor senyor RAMÍREZ dona resposta a la tercera pregunta formulada pel regidor
del grup municipal PSC-PM, senyor ESTEVE RIBALTA, referent a la retirada dels
pivots de la plaça Catalunya. De lo que dices de la plaza de Catalunya que la abramos al
tráfico porque los coches aparcan... Allí hay dos bares y aparcan los clientes de los bares
y si abrimos, aparcaran incluso en la plaza. Allí lo que ocurre es que el sector Z no está
recepcionado y como todavía no es conforme, no se abrirá hasta que no se recepcione.
Pero ni la plaza de Catalunya ni todas las entradas que hay al sector Z.

 El regidor senyor RAMÍREZ contesta a la primera pregunta formulada pel regidor del
grup municipal PSC-PM, senyor ESTEVE RIBALTA, relativa al Pla Parcial del Sector
Z. En cuanto a las pendientes que está diciendo del quince o veinte por ciento... ¿tú has
visitado el sector Z?

El regidor senyor RIBALTA contesta: sí, des de la plaça Catalunya...

El regidor senyor RAMÍREZ diu: ah, desde la plaza Catalunya no se ve. Lo que sí que
tengo que decirte es que da la casualidad que las calles son todas horizontales, no hay
pendientes. Y la situación de las futuras casas están en planos horizontales. En cuanto a
la queja de ese sector de vecinos que dices que han sido afectados... Las entradas y
salidas al sector, lógicamente, si hay un desnivel, tienen que subir, pero da la casualidad
que las casas están horizontalmente y las calles donde se ubicarán las casas son
horizontales. En cuanto a ese sector de vecinos afectados, es sólo uno y da la casualidad
que este uno vino ayer a hablar conmigo y se le ha solucionado el problema que tenía.
Sólo uno.

A continuació, la regidora de l’Àrea de Benestar Social, Joventut i Sanitat, senyora
ROSA COLOMÉ dóna resposta al cinquè prec formulat pel regidor del grup municipal
PSC-PM, senyor JOSÉ ANTONIO PALOMINO. Respecte el que m’estaves comentant
de què la gent no havia rebut això del RMO. Sí, es van fer cartes i ja ens queden pocs
per acabar de pagar. Igual no l’ha rebut perquè s’ha extraviat per Correus o jo que sé. O
potser la rebrà d’aquí a un mes. Pensa a vegades, a  Bellavista rebo cartes d’un mes
endarrera.

La regidora senyora COLOMÉ respon a la primera pregunta formulada per la regidora
del grup municipal ERC, senyora GEMMA BISBAL, relativa al Casal d’Avis de Corró
d’Avall. Aquest any el que estava previst no era exactament fer una sarsuela. Potser sí
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que els hi vam demanar pressupost però teníem pressupostos de diverses coses. I,
finalment, es va optar per Flors i Violes que feia molt de temps que ens ho estaven
demanant per actuar.

Intervé la regidora senyora BISBAL preguntant: es va canviar?

La regidora senyora COLOMÉ continua dient: s’ha canviat, però no és que no es faci
res. S’ha canviat per no fer cada any sarsuela. L’any que ve, potser ho fem.

A continuació, el Senyor ALCALDE dóna resposta al primer prec formulat pel regidor
del grup municipal PSC-PM, senyor JOSÉ ANTONIO PALOMINO, respecte
Bellavista. Només aclarir una petita cosa. Respecte Bellavista, estic d’acord de que
l’equip de govern valorarà tot el que hagi de valorar, però a Bellavista s’ha fet un gran
esforç en els últims anys per tal que no entri en situacions de marginalitat ni tampoc de
cap altra tipus d’estigmatització, com deia el Ramon. I gràcies a l’esforç que s’ha fet i a
la resolució de problemes de tot tipus, d’infrastructures, de serveis, d’equipaments,
podem dir que a Bellavista no passarà el que li podria haver passat. Que hem de vigilar,
que hem d’analitzar certes coses, sí, però estic molt tranquil que no passaran qüestions
greus. Això no vol dir que puguin passar algunes. Li dic que almenys a Bellavista, amb
l’esforç que s’ha fet en educació, cultura, serveis socials i fins i tot en la ubicació de
l’Oficina d’Atenció al Ciutadà, l’estació etc.  També les infrastructures d’entrada i
sortida, com els camins, la Ronda, etc. Això servirà per evitar aquestes situacions de
marginalitat, però no vol dir que no haguem d’estar vigilant per si hi hagués alguna
incidència puntual però que, en gran mesura, serà molt menor del que podria haver estat
si no s’hagués fet tot això.

El Senyor ALCALDE contesta a la primera pregunta formulada pel regidor del grup
municipal PSC-PM, senyor ESTEVE RIBALTA, relativa al sector Z de Bellavista. Vaig
a rematar aquest tema perquè moltes vegades, les coses no es coneixen; però  donat que
jo en certa manera, he viscut el sector Z dir que el projecte d’urbanització d’aquest
sector el fan els propietaris que van constituir la Junta de Compensació i, per tant, han
d’estar d’acord amb el projecte que han elaborat i han executat i que l’Ajuntament ha
aprovat. El problema del sector Z... jo t’ho explico perquè, moltes vegades, no es
coneix. Una altra cosa és que a ells els hi hagués agradat fer una altra cosa, és a dir, fer
el doble d’habitatges, fer menys carrers, però, clar, això és una altra ... El projecte i
l’execució de l’obra la fa la Junta de Compensació que són els propietaris, i
l’Ajuntament els hi aprova, ho tramita i els hi controla per tal que facin el que han
presentat com a projecte. I per això, no hem obert, perquè no han acabat el que van
presentar com a projecte. Respecte el problema de l’aigua, els hem obligat a fer unes
recollides transversals perquè no passi l’aigua cap als carrers nous, per fer aquestes
mesures. Que sàpiga que tot això està a les seves mans, és a dir, fins que no acabin les
obres amb mesures suficientment adequades per poder-lo considerat acabat, no es
recepcionarà. Per tant aclarir que el projecte d’urbanització l’han fet els propietaris,
l’Ajuntament ho ha aprovat, l’obra d’urbanització l’han adjudicat els propietaris i són
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ells els que l’estan executant. Ara, que no els hi agraden les condicions urbanístiques
que, en el seu dia, Urbanisme  va aprovar en aquell Pla Parcial... això és una altra cosa.
Però ha de tenir en compte que tot això, en el seu dia, s’aprova, es fa el seu tràmit, no
s’ha posat cap contenciós ni cap reclamació i han hagut d’executar el que estava
aprovat, però hi han participat.

A una pregunta formulada per una persona del públic assistent, el regidor del grup
municipal GIPF, senyor JOSÉ JOAQUÍN GRAU respon: per acabar la sessió, senyor
Pujol, jo li diria amb tonalitat de broma, de bon rotllo, que no hem tret aquestes
enganxines perquè ja estem preparant les eleccions que hi hauran d’aquí a quatre anys.
Una mica més seriosament, li dic que em comprometo a treure-les el més aviat possible.
Evidentment que nosaltres no tenim pressupost, però aquest és un tema que vindrà un
altre dia. Les altres que hem diu, no sé quines són.

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.


