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ACTA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

Identificació de la sessió:

Caràcter: Extraordinari
Data: 30 de desembre de 2003
Horari: de 20,30 a 21,15 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
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

S’han excusat:

JOSÉ ANTONIO PALOMINO AGUILERA, regidor
MANUEL MARTÍNEZ BALLESTEROS, regidor

PRÈVIA.- El regidor del grup municipal ERC, senyor ANDREU MONTAÑÉS
manifesta: volia fer-ho al Ple, però podem fer-ho abans. Crec que ens ho hem de passar
molt bé i que és molt divertit el fet dels càntirs i aquestes coses, perquè penso que
posar-hi humor és bo i sa; però crec que no podem és  caure en la ridiculització d’una
proposta ni en la seva banalització i em sembla que potser podríem caure en això.
Repeteixo, està bé que fem broma, però no crec que haguem de caure en la
ridiculització de la proposta i, per tant,  també demano que l’Ajuntament com a
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representant dels ciutadans i que, d’alguna manera, hauria de donar exemple, assumeixi
la proposta ja que va en una bona direcció, que d’alguna manera els representants de la
ciutadania poden fer una mica de pedagogia en el sentit de que portem fulletons a la
ciutadania explicant com ho han de fer, però, després, nosaltres no ho apliquem.
Aleshores, a part de la broma que a mi em sembla fantàstica, i que en podem riure tots, i
jo m’hi apunto, demano que es canviïn les ampolles d’aigua que són de vidre per gots. I
que les fotocòpies es facin a dues cares, si pot ser, en tots els àmbits de l’Administració.
Gràcies.

El Senyor ALCALDE manifesta: el que veu avui no és cap broma, al igual com el que
van fer vostès del “tinglado” de tot el muntatge no és cap broma. A partir d’aquí,
nosaltres no fem teatre, en tot cas, són respostes coherents respecte maneres d’actuar. I
que cadascú s’ho agafi com vulgui, tant que nosaltres aguantem el teatre i els
“tinglados” com que vostès han de prendre les mesures que l’equip de govern destuni
sobre  propostes concretes. Escolti’m, legítim i respectable tant ho és una cosa com
l’altra, si és que realment les primeres actuacions de grups com els de vostès són
respectables, cosa que no posem en dubte. Les altres són igualment respectables i no és
broma.

1.- APROVAR ESBORRANY ACTA SESSIÓ ANTERIOR.- El Senyor ALCALDE
obre la sessió i pregunta als senyors regidors si desitgen realitzar alguna esmena en
relació al contingut de l’acta de la sessió anterior.

Pren la paraula el regidor del grup municipal EV, senyor FERRAN GONTÁN i
manifesta: al primer paràgraf de la pàgina 6, entre la quarta i cinquena línia, jo diria que
vaig fer algun comentari respecte el paddel i el senyor “Aznar” que no surt reflectit. El
que passa és que no ho recordo exactament.

No produint-se cap més intervenció, es procedeix, a l’aprovació i signatura de
l’esborrany de  l’acta de la sessió anterior.

2.- RATIFICAR ACORD COMISSIÓ MUNICIPAL DE GOVERN.- El senyor
SECRETARI llegeix la part dispositiva del següent acord adoptat per la Comissió
Municipal de Govern en la sessió de 18 de desembre de 2003:

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

OFERIMENT CESSIÓ

ATÈS que el municipi de les Franqueses del Vallès està experimentant en els darrers
anys, un augment de població important, sobretot de parelles joves, fet que fa necessari
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l'increment de les dotacions i equipaments municipals en serveis escolars i llars
d'infants, per tal de poder conciliar la vida familiar i laboral.

ATÈS que el municipi de les Franqueses del Vallès històricament ha patit un dèficit
important d'infraestructures i equipaments destinats als serveis a les persones, posat de
manifest, sobretot, en la manca d'oferta d'habitatge de lloguer per joves, amb totes les
conseqüències socials que això comporta.

ATÈS que l'Ajuntament de les Franqueses del Vallès disposa d'un solar de propietat
municipal, inscrit al Registre de la Propietat de Canovelles, Tom 2.600, llibre 241 de les
Franqueses del Vallès, foli 116, finca n. 12.387, de 4.553,72 metres quadrats, situat al
carrer Miquel Martí i Pol, en el qual s'hi podria dur a terme una actuació consistent en la
construcció d'habitatges socials de lloguer i construcció d'una llar d'infants, que
resoldrien, en bona part, els dèficits històrics que ha sofert el municipi en aquests dos
àmbits.

ATÈS que el Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del
patrimoni dels ens locals de Catalunya permet als Ajuntaments la cessió gratuïta de béns
a altres administracions o entitats públiques, en benefici de la població de l'ens local, i
en el mateix sentit es manifesta l'article 159 de la Llei 2/2002, de 14 de març,
d'Urbanisme.

TENINT EN COMPTE els principis generals de cooperació i col·laboració que han de
regir les relacions entres les administracions públiques, establerts tant en la Constitució
com en la legislació administrativa vigent.

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

ACORDS:

Primer.- OFERIR a la Generalitat de Catalunya la cessió gratuïta del solar de
propietat municipal, inscrit al Registre de la Propietat de Canovelles, Tom 2.600, llibre
241 de les Franqueses del Vallès, foli 116, finca n. 12.387, de 4.553,72 metres
quadrats, situat al carrer Miquel Martí i Pol, destinat a la construcció d'habitatges
socials de lloguer per a joves i construcció d'una llar d'infants.

Segon.- TRAMETRE el present acord al President de la Generalitat, al President del
Parlament, al Conseller en Cap, al Conseller d'Ensenyament i al Conseller de Medi
Ambient i Habitatge.

Tercer.- RATIFICAR el present acord en la propera sessió del Ple de la Corporació.



Ple 30 12 03- pàg. 4

La PRESIDÈNCIA obre el torn d’intervencions. No produint-se cap, la PRESIDÈNCIA
dóna pas a la votació.

SOTMESA a votació la ratificació de l’acord, és aprovat per unanimitat dels quinze
membres assistents, sobre els disset que de dret i de fet componen la Corporació, i per
tant, amb el quòrum legal.

3.- APROVAR DEFINITIVAMENT ESTUDI DE DETALL RELATIU A LES
PARCEL·LES H2, G3 I G1, DEL SECTOR W.- 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 16 de d’octubre de
2003 va APROVAR INICIALMENT l’estudi de detall promogut per l’empresa
PROESTIL, SRL, representada pel senyor MARCEL·LÍ BLANCHART CAZORLA per
assignar a les parcel·les H2 i G3 la part edificable destinada a ús residencial de la
parcel·la G1, i destinar la totalitat de l’ús comercial de les parcel·les H2 i G3 a la
parcel·la G1, del Sector W de les Franqueses del Vallès.

ATÈS que l’esmentat acord ha restat exposat al públic durant el període comprès entre
els dies 11 de  novembre i 9 de desembre de 2003, segons anuncis publicats en el diari
AVUI, en el Butlletí Oficial de la Província núm. 272, de dates 10 i 13 de novembre de
2003 respectivament i en el tauler d’anuncis de la Corporació, a més de practicar
notificacions als propietaris i interessats directament afectats, no havent-se presentat
durant l’esmentat període cap al·legació ni reclamació.

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 promogut per l’empresa
PROESTIL, SRL, representada pel senyor MARCEL·LÍ BLANCHART CAZORLA per
assignar a les parcel·les H2 i G3 la part edificable destinada a ús residencial de la
parcel·la G1, i destinar la totalitat de l’ús comercial de les parcel·les H2 i G3 a la
parcel·la G1, del Sector W de les Franqueses del Vallès.
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Segon.- NOTIFICAR els presents acords als propietaris i interessats directament
afectats en l'àmbit de l’estudi de detall i publicar-los en el Butlletí Oficial de la
Província, al tauler d'Edictes de l'Ajuntament i en un dels diaris de major circulació de
la província.

Tercer.- TRAMETRE a la Comissió 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.

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

Pren la paraula el regidor del grup municipal ERC, senyor ANDREU MONTAÑÉS i
exposa: respecte a  aquest estudi de detall, nosaltres l’emmarquem dintre del  Pla de
Dinamització Comercial (POEC), que es va aprovar inicialment en l’últim Ple i que
nosaltres, tot i amb reserva, li vam donar suport. Se’ns va convidar a una reunió per tal
de parlar-ne i  pel to, semblava que se’ns convidava a una reunió per poder-ne opinar i
explicar la nostra i, al final, l’únic que va passar en aquella reunió és que se’ns va donar,
un altre cop, tota l’explicació del POEC sense poder participar amb la nostra opinió ni
amb les nostres col·laboracions. Aleshores, des d’aquest punt de vista i veient el volum
de l’estudi de detall i que, en el fons, el que s’està fent és dissenyar un model de poble,
nosaltres, des d’aquesta perspectiva, no podem donar el vot a favor. Entenem que,
d’alguna manera, i ja ho vam dir al Ple passat, aquest estudi i el seu desplegament
munta un model de poble. I ens sabria greu que es tornés a caure en l’error de que ningú
pogués participar en aquest model de poble i que només fos un dels partits de
l’Ajuntament el que imposés el seu model de poble. Per tant, nosaltres demanem que en
el desplegament del POEC s’hi  pugui participar i, si més no, que se’ns expliqui
clarament quin és l’objectiu final i com es farà el desplegament perquè sinó aniran
sortint en el Ple, mica en mica, petits estudis de detall o qüestions d’aquestes que anirem
aprovant però sense tenir clar quina és la última visió. Una mica el que va passar amb el
Pla General: s’anaven fent requalificacions i històries però sense tenir la visió i, al final,
va quedar la foto que va quedar. Per tant, nosaltres votarem en contra.

A continuació, el regidor de l’Àrea d’URBANISME, senyor JOSÉ RAMÍREZ exposa:
en aquest estudi de detall no s’ha canviat ni el volum d’edificació, ni els metres quadrat
d’edificació, no s’ha modificat res. Simplement el que s’ha fet és unificar i compensar
amb la pastilla del costat, és a dir, els metres quadrats destinats a ús residencial són els
mateixos, els metres quadrats destinats a altres usos són els mateixos. Simplement s’ha
compensat una pastilla amb l’altra, en el mateix pla i en el mateix estudi de detall. No es
canvia res, no s’augmenta res.

Acte seguit, el regidor de l’Àrea de Dinamització Econòmica, senyor FERRAN
JIMÉNEZ diu: voldria fer un aclariment al senyor Montañés. Aquest punt no té res a
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veure amb el POEC,  ha fet una manifestació que crec que no és del tot certa. Es va fer
una presentació a nivell tècnic amb tots els grups polítics, en cap moment es va dir que
no es faria cap altra reunió sinó que cadascú dels diferents grups polítics podia aportar
els diferents plantejaments que es volguessin ja que ens tornaríem a trobar per unificar
criteris. Això és el que es va comentar a la reunió. Aprofitant aquesta oportunitat de
respondre-li, també li he de dir que en aquella reunió, per una circumstància especial, el
to no va ser el correcte, se’m va demanar disculpes i vull agrair la forma en què ho va
fer el senyor Ferran Gontán perquè tots podem perdre els nervis i li vull agrair
públicament que em demanés disculpes.

Pren la paraula la regidora del grup municipal ERC, senyora GEMMA BISBAL i
manifesta: jo també vaig ser-hi a aquella reunió, potser ho vaig entendre malament però
en un moment donat, quan el senyor Gontán i jo ja havíem fet vàries propostes, se’ns va
dir que allò era una explicació tècnica, vaig agrair l’explicació a les dues persones que
van venir i, després, vaig preguntar que quan quedàvem i se’m va dir que si volíem fer
propostes, que féssim al·legacions. Entenc que això significa que  quan es presenta una
proposta i jo faig al·legacions perquè no hi estic d’acord, això no és debat. Nosaltres
volíem proposar un debat per arribar tots a un acord ja que sempre serà molt més positiu
que si la idea només és d’uns. Pel que fa al canvi de pastilles d’un costat a l’altre, quan
això es fa és degut a un motiu i nosaltres el voldríem saber. I amb això que s’està
aconseguint? S’està unificant una àrea comercial, això té uns resultats de cara al
municipi i enquadra perfectament amb el que podria ser la zona que es vol potenciar
amb el Pla. Si fem canvis perquè els demana el propietari, sense el criteri de
l’Ajuntament... L’Ajuntament ha de tenir un criteri, s’ha de basar en un projecte final
que té del municipi i és aquí on nosaltres volem participar.

El regidor senyor JIMÉNEZ replica: és perquè es facin propostes, no només per dir que
no s’està d’acord amb les coses, d’acord? Aquesta és una via. L’altra via és que es va
fer un oferiment obert a tothom de que quan volguessin parlar de forma personal, no hi
havia cap problema per fer-ho. I això ho he fet reiteradament, i personalment, a més
d’una de les persones que estan aquí. I ho torno a repetir: quan vulgueu, em demaneu
per mantenir una reunió, confrontarem idees i cap problema.

A continuació, el Senyor ALCALDE manifesta: vull  aclarir que el debat en aquest punt
no és el correcte. No té res a veure que un propietari quan va a fer un habitatge pugui
presentar una proposta de canvis d’usos que vol dir permutar uns espais de comercial a
residencial i viceversa, sense augmentar ni reduir res. Aquesta és una possibilitat que
marca la Llei i si no hi ha res en contra, es pot concedir. Com que no hi havia res en
contra ni distorsionava res, s’ha pogut concedir. Els mateixos metres comercials, que no
són comercials, sinó que són d’usos comercials i de serveis, perquè pot ser un petit taller
o un petit magatzem, és a dir, tot allò que comporta la normativa d’usos en el Pla
General que se li pot donar com a ús. I que, en principi, no hi havia res en contra perquè
aquesta sol·licitud que havia fet el propietari se li hagués de denegar. El POEC no té res
a veure amb tot això, és una proposta presentada pel propietari la qual l’Ajuntament ha
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estimat, no té cap incidència ni en un sentit ni en l’altre ja que els metres d’ús comercial
i de servei segueixen sent els mateixos que els que hi havia fins ara.

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

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

4.- APROVAR INICIALMENT MODIFICACIÓ DE  DIVERSOS ARTICLES DE
LA NORMATIVA REGULADORA PER A L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS
PER A ACTIVITATS ESPORTIVES.- El senyor SECRETARI llegeix la part
dispositiva de la següent proposta de l’ÀREA D’ESPORTS:

ATÈS que el Ple de l’Ajuntament  en data 10 de desembre de 1998, va acordar aprovar
inicialment la normativa reguladora per a l'atorgament de subvencions per a activitats
esportives i que per resolució de l'Alcaldia en data 23 de març de 1.999 es va elevar a
definitiu l'esmentat acord del Ple de l'Ajuntament.

ATÈS que l'augment i la diversificació de l'activitat esportiva que s'ha produït en el
municipi de les Franqueses del Vallès, motivat en gran part per l'evolució, el creixement
i l'efecte dinamitzador provocat per la tasca realitzada pel teixit esportiu/associatiu, fa
necessari l'adaptació de la normativa reguladora de l'atorgament de subvencions per a
activitats esportives, per tal d'adequar-la a la nova realitat del sistema esportiu local.

VIST  l'informe del director-gerent del Patronat Municipal d'Esports.

VIST l'informe de Secretaria.

VIST l'acord del Consell d'Administració del Patronat Municipal d'Esports celebrat el
dia 23 d'octubre de 2003.

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 d'Esports, proposa al Ple de  l'Ajuntament  l'adopció dels següents

ACORDS:
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Primer.- APROVAR INICIALMENT la modificació dels articles 3, 4, 7 i 8 de la
normativa reguladora per a l'atorgament de subvencions per a activitats esportives, 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 al Senyor 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.

La PRESIDÈNCIA obre el torn d’intervencions.

Pren la paraula el regidor del grup municipal ERC, senyor ANDREU MONTAÑÉS i
manifesta: a nosaltres ens van donar una còpia però justament ens faltava un full, ara
l’hem demanat. A l’article setè hi ha tres apartats, l’i), j) i k), que és on tenim dubtes,
sobretot en el j) que diu “La participació puntual en activitat o competició d’alt
nivell.” . Això com es regula exactament? És per a  gent de les Franqueses, com en
queda constància? Com es regula tot això?

A continuació, el regidor de l’Àrea d’Esports, senyor JOSEP MARIA DIA exposa:
aquest apartat el que intenta dir és que aquelles entitats que, per un fet puntual, hagin
d’anar a participar o competir fora de la comarca, com passa anualment amb alguna
entitat, doncs que hi hagi d’alguna manera una quantitat amb la que es pugui ajudar,
depenent del desplaçament que tingui. Aquest punt no el teníem recollit dintre de la
normativa i, ara, hem aprofitat per incloure-ho. El procediment és el següent: ells fan
una instància on han de justificar perquè volen els diners que demanen, si és per
desplaçament, si és per una inscripció, etc.

Tot seguit, el regidor senyor MONTAÑÉS replica: ho dic perquè recordo que va haver-
hi una temporada que hi havia un cotxe de “rallies” que tenia una subvenció. No sé si
lligava amb això perquè allò devia ser alt nivell o una competició important, no? No sé
si entraria dintre d’aquest apartat.

El regidor senyor DIA respon: podria entrar si la competició és d’alt nivell, com és en
aquest cas que estava competint pel Campionat de Catalunya i si assolia aquest
Campionat, entrava al Campionat d’Espanya. És per aquest motiu que podria entrar en
aquest apartat. No s’ha fet per aquest cas concret del cotxe sinó per les entitats que estan
competint durant tot l’any.
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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, GIPF, EV i PP, dues abstencions dels regidors del grup
municipal ERC, i per tant, amb el quòrum legal.

5.- PROCEDIR A LA VENDA DIRECTA D’UN TERRENY SOBRANT DE VIA
PÚBLICA.-  El senyor SECRETARI procedeix a donar lectura de la part dispositiva de
la següent proposta de l’ALCALDIA:

ATÈS que aquest Ajuntament va tramitar expedient per a l’alteració de la qualificació
jurídica, entre d’altres, del “Terreny sobrant de via pública  situat entre l'ampliació de la
UA-16 i el carrer de la Penya, amb una superfície de 316,97 m2.”, que fou objecte
d’informació pública mitjançant edicte publicat en el Butlletí Oficial de la Província
núm. 154, corresponent al dia 28 de juny de 2001.

ATÈS que en data 4 de desembre de 2002, el senyor JOAN COLL MORELL, en nom i
representació de l'empresa “CTT-STRONGHOLD, SA”, va comparèixer en aquest
Ajuntaments, manifestant la voluntat d’adquirir  d’immediat una porció de 39,00 m2. de
l’esmentada parcel·la sobrera de via pública, per a la construcció d’un gual que
facilitaria l’accés de mercaderies des de la fàbrica al magatzem del carrer de la Penya,
comprometent-se a realitzar les gestions necessàries per adquirir properament els 277,97
m2 de terreny restants.

ATÈS que el Ple de la Corporació en sessió de 27 de març de 2003, va acordar, entre
d’altres “PROCEDIR, en virtut del que disposa l'article 44.1 del Reglament del
patrimoni dels ens locals, aprovat pel Decret 336/1988, de 17 d'octubre, a la venda
directa de 39 m2. de terreny sobrant de via pública al seu confrontant, l’empresa CTT-
STRONGHOLD, SA, representada pel senyor JOAN COLL MORELL, per la quantitat
de 4.687,80 €, més IVA, segons la valoració efectuada per l’arquitecte municipal”.

VIST que en data 16 de desembre de 2003, el senyor JOAN COLL MORELL, en nom i
representació de l'empresa “CTT-STRONGHOLD, SA va comparèixer  en aquesta
Alcaldia manifestant  la voluntat d’adquirir la resta de  parcel·la sobrera de via pública,
situada entre l’ampliació de la UA-16 i el carrer de la Penya, amb una superfície de
277,97 m2, per la quantitat de 33.412 €, més IVA.

VIST l’informe de l’arquitecte municipal

VIST l’informe de secretaria



Ple 30 12 03- pàg. 10

DE CONFORMITAT amb el que disposa l’article 199 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 i l’article 44.1 del 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el
Reglament del patrimoni dels ens locals.

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

ACORDS:

Primer.- PROCEDIR, en virtut del que disposa l'article 44.1 del Reglament del
patrimoni dels ens locals, aprovat pel Decret 336/1988, de 17 d'octubre, a la venda
directa de 277,97 m2. de terreny sobrant de via pública, situat entre l’ampliació de la
UA-16 i el carrer de la Penya,  al seu veí confrontant l’empresa CTT-STRONGHOLD,
SA, representada pel senyor JOAN COLL MORELL, per la quantitat de 33.412 €, més
IVA, segons la valoració efectuada per l’arquitecte municipal.

Segon.- DONAR COMPTE d'aquests acords al Departament de Governació de la
Generalitat de Catalunya abans de la resolució definitiva de l'expedient, per donar
compliment al que disposa l'article 40.1.c) del Reglament (segons la nova redacció que
li dóna l'article 38 del Decret 14/1994, de 14 de juny, pel qual es regulen i s'adeqüen,
d'acord amb la Llei 30/1992, de 26 de novembre, els procediments reglamentaris que
afecten les matèries de règim local), atès que el seu valor no arriba al 25% del
pressupost municipal ordinari.

Tercer.- ANOTAR la parcel·la a l'inventari municipal de béns a l'efecte d'actualitzar-lo,
d'acord amb l'article 102 del Reglament, un cop finalitzada la venda.

Quart.- NOTIFICAR aquest acord a les persones interessades i comunicar-los que
disposen del termini d'un mes per manifestar-hi la seva conformitat - en aquest cas
s'elevarà l'escriptura pública corresponent -, amb el benentès que totes les despeses que
s'originin aniran a càrrec seu.

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

SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per unanimitat dels quinze membres
assistents, sobre els disset que de dret i de fet componen la Corporació, i per tant, amb
el quòrum legal.

6.- RESOLDRE AL·LEGACIONS I APROVAR DEFINITIVAMENT EL
PRESSUPOST GENERAL DE LA CORPORACIÓ PER A L’EXERCICI DE 2004.-
El senyor SECRETARI llegeix la part dispositiva de la següent proposta de l’ÀREA
D’HISENDA I RÈGIM INTERIOR:
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ATÈS que l’Ajuntament en sessió plenària celebrada en data de 27 de novembre de
2003, aprovà 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, SA, i Dinamització Econòmica, SL, juntament
amb la plantilla de personal i el catàleg de llocs de treball, per a l’exercici de l’any
2004.

ATÈS que l’esmentat acord fou publicat als efectes d’allò que preveu l’article 150 de la
Llei 39/88, de 28 desembre, reguladora de les hisendes locals, i l’article 37.3 del Reial
Decret 500/1990, de 20 d’abril, concedint-se un termini de 15 dies per tal que els
interessats poguessin examinar l’expedient, així com formular al·legacions o
reclamacions.

ATÈS que dins de l’esmentat termini, s’ha presentat escrit per part del Senyor JOSEP
PALOMINO AGUILERA, en qualitat de regidor i portaveu, i actuant en nom i
representació del GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA, mitjançant el qual sol·licita es
retiri la proposta de pressupost, al·legant que la previsió de 873.400 euros en l’estat de
despeses en concepte d’interessos i amortitzacions és insuficient per a fer front als
compromisos adquirits.

ATÈS que en el Pressupost aprovat pel Ple de la Corporació hi consta, d’acord amb el
que preveu la normativa, el quadre d’operacions de crèdit a llarg termini, tant respecte
les operacions concertades, com les que es tenen previst concertar, en el qual queden
reflectits els interessos meritats i les amortitzacions a realitzar, les quals concorden
suficientment amb les previsions per aquests conceptes.

ATÈS que aquest quadre d’operacions a llarg termini està confeccionat, tenint present
totes les operacions vigents, i les condicions d’aquestes, és a dir, import del principal,
termini de la operació, tipus d’interès fix o variable, sistema d’amortització i terminis de
carència. Així mateix, aquesta previsió es realitza d’acord amb el principi comptable de
prudència, és a dir, tenint present un tipus d’interès superior al del mercat per aquelles
operacions referenciades a l’euribor, per tal de poder assumir evolucions a l’alça
d’aquesta variable.

ATÈS que la previsió de les noves operacions a formalitzar durant l’exercici 2004, es
realitza també d’una manera prudent, tot i que les autèntiques previsions de despesa no
es coneixeran fins que es perfeccionin els corresponents contractes de préstec, i
òbviament quedaran quantificades en funció de les condicions financeres abans
exposades.

VIST l’informe emès pel Secretari.

VIST l’informe emès per l’Interventor.
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VIST allò que disposa l’article 150.1 i següents de la precitada Llei reguladora de les
hisendes locals.

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

ACORD :

Primer.- DESESTIMAR  les al·legacions presentades per part del Senyor JOSEP
PALOMINO AGUILERA, en qualitat de regidor i portaveu, i actuant en nom i
representació del GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA, en contra de l’acord d’aprovació
dels Pressupostos Generals de la Corporació per a l’exercici 2004.

Segon.- ELEVAR A DEFINITIU  l’acord d’aprovació dels 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, SA , i Dinamització
Econòmica, SL, juntament amb la plantilla de personal i el catàleg de llocs de treball,
per a l’exercici de l’any 2004 .

Tercer.- PUBLICAR  el present acord en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona, en compliment  del que disposa l’article 150.3 de la Llei 39/88, de 28 de
desembre, reguladora de les hisendes locals.

La PRESIDÈNCIA obre el torn d’intervencions.

Pren la paraula el regidor del grup municipal PSC-PM, senyor ESTEVE RIBALTA i
exposa: com ja hem explicat en les nostres al·legacions, el grup municipal Socialista de
l’Ajuntament de les Franqueses considera que aquests pressupostos no s’haurien de tirar
endavant per molts motius, però sobretot, per sentit comú i per prudència. Quan es
desestima aquesta al·legació que hem presentat, el senyor interventor, en el seu informe,
diu que aquests pressupostos es basen en el principi de prudència però ho diu només pel
detall que preveu un tipus d’interès superior al vigent sense entrar a valorar si
l’endeutament global del Consistori es basa en aquest principi de prudència. Penso que
no s’ha gosat fer aquesta valoració de si tot el Pressupost i tot l’endeutament es basa en
aquest principi de prudència. En aquest cas l’interventor es cura en salut, traspassant
totes les responsabilitats al Ple de la Corporació. Nosaltres pensem que si aquest Ple
aprova els pressupostos, no només es saltarà de forma clara, com dèiem, el principi de
prudència sinó que també es saltarà la normativa que obliga a l’equilibri pressupostari i
s’incorrerà a una falta encara més greu que és la manca de prudència que és el concepte
jurídic de desviació de poder. Pensem que si aquests Pressupostos són aprovats avui,
ens veurem en la necessitat de recórrer la seva aprovació davant la jurisdicció
contenciosa administrativa. Encara estem a temps de deixar els Pressupostos sobre la
taula, prorrogar els del present exercici i enfocar d’una forma veritablement equilibrada
la comptabilitat municipal. Tampoc pretenem que la gestió municipal vagi a pas de bou,
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com ja va passar amb el senyor València, o que no es vegi un bou a tres passes, com
passa amb els seus successors del GIPF, però pensem que en la seva gestió municipal, el
grup municipal de Convergència i Unió ha passat constantment l’arada per davant dels
bous i que en aquests pressupostos ens volen fer passar bou per bèstia grossa i el que
acabarà passant és que perdrem bou i esquelles. Per això, des del grup municipalista
Socialista considerem que s’ha d’agafar el bou per les banyes, no aprovant aquests
Pressupostos i racionalitzant definitivament les finances municipals. I per acabar,
volíem desitjar una feliç entrada de l’any 2004 a tots els components de la Corporació i
tots els ciutadans de les Franqueses.

A continuació, pren la paraula la regidora del grup municipal ERC, senyora GEMMA
BISBAL qui exposa: nosaltres ja vam manifestar el nostre vot en contra al passat Ple i
com que els pressupostos no han canviat en res, ens hi  ratifiquem. Sí que podríem estar
d’acord amb l’al·legació que presenta el grup municipal Socialista on demanen un pla
de sanejament. Nosaltres, fins ara, no hem demanat exactament un pla de sanejament
però sí una auditoria i la continuem demanant i reivindicant-la. I ja m’avanço, i els hi
demano, si us plau, que no em diguin que s’han fet auditories econòmiques en aquest
Ajuntament perquè tots sabem perfectament que no és així.

Tot seguit, pren la paraula el regidor del grup municipal GIPF, senyor JOSÉ JOAQUÍN
GRAU qui manifesta: nosaltres volem dir que com que aquest punt aprova
definitivament els Pressupostos, evidentment estem en contra i ens remetem al que ja
vam dir a l’últim Ple. I al senyor Ribalta demanar-li,  em podries tornar a repetir el que
has dit? És que no ho he escoltat bé, de veritat. Has fet una referència al senyor Ricard
València i als seus successors del GIPF i la veritat és que no t’he entès. M’ho pots
tornar a dir?. més que res és per si t’he de contestar per al·lusions.

El regidor senyor RIBALTA respon: nosaltres, amb les al·legacions als pressupostos, no
estàvem dient que ens manifestéssim en contra de l’actuació feta per l’Ajuntament
actual, sinó en contra de la gestió purament econòmica i financera, tal i com s’ha portat
a terme. I aleshores hem fet una mica d’història de com havia anat el tema, dèiem que
amb això tampoc volíem posar traves a determinades actuacions que ens semblaven bé i
hem fet referència al senyor València en el sentit de que no s’avançava prou. I ja està.

El regidor senyor GRAU pregunta: i això que té a veure amb els seus successors, com tu
has dit, del GIPF o quina és la relació que fas tu entre el senyor València i el GIPF?
D’on treus que el GIPF és una successió del senyor València?

El regidor senyor RIBALTA contesta: home, jo ho trec a partir del moment en què el
senyor València va a la llista del GIPF...

El regidor senyor GRAU replica: t’ho dic perquè no sé si estàs prou informat i
m’agradaria molt.... És una llàstima que avui no estigui el teu portaveu i que t’hagin
enviat a tu a dir tonteries. Saps el que vull dir? A mi m’agradaria saber què t’ha dit el
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teu “jefe” que havies de dir, si t’has de ficar amb el GIPF. En fi, no sé si estàs a
l’oposició o si esteu al govern, si esteu donant voltes... És que sincerament, encara no he
entès el que volies dir del senyor València. Si no recordo malament, el senyor Torné ja
fa gairebé vuit anys i mig que està governant.  La gestió del senyor València, en el seu
moment, va tenir l’oposició de Convergència i Unió, amb el senyor Torné al capdavant i
la gent que estigués al seu voltant, i, ara, recordar al senyor València, no sé si ho
recordeu per bé o per malament. Jo penso que va fer la gestió que va fer, va passar el
que va passar i, ara, no sé que té a veure amb el GIPF. I jo, com que soc l’únic
representant del GIPF, i evidentment, també el portaveu, m’agradaria que
m’expliquessis una mica més on vols anar a parar. Què té a veure el GIPF amb aquestes
al·legacions que fa el senyor Palomino? Tu vas estar a l’últim Ple? Si hi vas estar, i
encara que no haguessis estat, aquí hi ha l’acta i aquí hi ha el que va dir el GIPF del
Pressupost. Si voleu, el discurset que deia el senyor Torné, com que ho porto per escrit,
si vols t’ho dic una altra vegada, però penso que és una mica perdre el temps i no cal...
Això penso que queda molt fora de lloc i que, evidentment, diu molt de la catadura
moral de les persones que esteu representant al Partit Socialista, amb el senyor
Palomino al davant, que no sé perquè quan hi ha pals, mai hi és i sempre envia a algú.

El regidor senyor RIBALTA contrareplica: jo he intentat explicar-ho quan he fet la
meva intervenció, t’ho he intentat explicar després. T’ho tornaré a explicar però no
m’ho tornis a preguntar, llegeix-te l’acta quan ens la donin i ja ho acabaràs d’entendre.
Serà la tercera vegada, ja no t’ho explicaré més. Jo t’he deixat parlar, deixa’m parlar, si
us plau.

El regidor senyor GRAU pregunta: quina relació té el senyor València amb el GIPF o
els seus successors del GIPF?

El regidor senyor RIBALTA respon: si em deixes, t’ho explicaré.

El regidor senyor GRAU diu: això és una al·legació que fa el senyor Palomino en nom
del PSC i tu, d’aquí en treus el GIPF o els successors de no sé què i el senyor València.
L’únic que et demano, per al·lusions, és quina relació té amb aquest punt? O és que ja
no sabeu què dir del GIPF i heu de fer imaginacions i amb qualsevol cosa relacionar-lo
per ficar-hi al GIPF. Què passa que us donem tanta por? Home, vosaltres sou tres i
nosaltres, només un.

El regidor senyor RIBALTA pregunta: em permets que et contesti? Espero que sigui
que així  de veritat, que no em tornis a tallar i em deixis parlar. Jo t’he dit que amb
aquesta al·legació no preteníem paralitzar les activitats municipals i he fet referència a
un moment en què potser sí que ho estaven, amb l’anterior Alcalde. I ja està, si no ho
entens, et llegeixes l’acta. No tinc més ganes de parlar.

El regidor senyor GRAU replica: l’únic que m’agradaria és que l’acta.... Sí, això és
divertit! I seria molt més divertit si el grup Socialista estigués al complet. Això sí que
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reconec que no és culpa seva. Quan faig referència a la lectura de l’acta, et convido a
que puguis llegir l’acta d’aquest Ple, quan la tinguis, perquè te n’adonis del ridícul que
estàs fent: enlloc de defensar unes al·legacions que fa el vostre grup, comences a parlar
de no sé que. NO t’adones que potser és que no teniu arguments per defensar el que
voleu defensar.

El regidor senyor RIBALTA contrareplica: molt breu. Jo he intentat fer una intervenció,
crec que respectuosa i educada, cosa que no demostres moltes vegades. I em sembla que
no és una qüestió de que sigui divertit, em sembla que la serietat que mereix el govern
del municipi no és qüestió d’agafar-s’ho així amb rialles com tu t’ho agafes. Em sembla
que el tema és més seriós i profund.  

El regidor senyor GRAU afegeix: tot i que jo em prengui les coses amb bon humor, tot
el que et dic no t’ho prenguis a broma. Ni tu ni els teus.

A continuació, pren la paraula el regidor del grup municipal EV, senyor FERRAN
GONTÁN i manifesta: tornant al punt. El bon humor ha de brindar i no per això ha de
desaparèixer la civilitat i sinó, l’exemple del càntir. Pel que fa a l’al·legació cal dir que
nosaltres hi estem totalment d’acord i, per tant, votarem en contra de la proposta de
desestimació. I, a més, com ja vam fer al Ple passat, no podem estar a favor d’aquests
Pressupostos perquè són la conseqüència d’una legislatura amb una despesa insostenible
i clarament partidista, fent infrastructures desproporcionades amb les necessitats
d’aquest poble, enlloc d’apostar per una política de despesa dirigida cap a la
sostenibilitat.

 D’altra banda,  continua dient el senyor GONTAN donat que és l’últim punt, el Senyor
Alcalde em permetrà que faci menció al càntir. M’ho permet? Gràcies. Li agraeixo que
porti el càntir, de debò, el que ja li agrairia és que hagués portat un got de vidre per  a
tothom. I espero que això es repeteixi cada Ple i que no tinguem més ampolletes
d’aigua, ja que encara veig alguna per aquí.

A continuació, la regidora de l’Àrea d’Hisenda, senyora NÚRIA CLAVERIA exposa:
no és cap novetat que no estiguin d’acord amb els pressupostos, ja ho van comentar al
Ple anterior i es torna a repetir, una altra vegada, el mateix. Només voldria fer menció a
l’al·legació presentada pel grup Socialista on demanen que es retiri aquesta proposta de
Pressupost basant-se en que, d’alguna manera, s’ha fet quadrar el pressupost i
consideren que és impossible i inviable. Però, clar, per nosaltres, permeti’m que els hi
digui que això només són paraules i amb paraules no es fan les coses. Nosaltres hem
presentat una documentació que vostès han tingut molts dies per poder-la analitzar, Hi
ha un quadre d’amortitzacions i tota una quantitat de documents i números i més
números, fets i refets, que han pogut consultar i demanar totes les explicacions que
hagin volgut tenir i, a més, crec que han tingut el temps suficient com per presentar no
només una al·legació indicant que això és inviable o impossible, sinó dient mirin,
senyors, per exemple, això és inviable i impossible per això, per això i per això, i la
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nostra proposta seria aquesta i aquesta, però resulta que aquí no se’n sent cap proposta,
ni una. Sempre són crítiques, protestes, sempre és el “no” perquè sí i perquè no i, al
final, tots ens quedem igual. Per tant, ho lamento moltíssim, em sap molt greu perquè, a
més, m’agradaria poder escoltar alguna vegada en directe alguna proposta que realment
es pogués comentar i discutir i es pogués portar a terme. No és així, doncs, bé, em
remeto al que ja vaig dir al Ple anterior. Aquests són uns Pressupostos que no es salten
en cap moment, segons ha comentat vostè, aquest principi de prudència i que creiem
fermament que es poden tirar endavant i que són perfectament viables i possibles.

Acte seguit, el regidor senyor RIBALTA replica: em sorprèn molt que digui que vol
sentir una proposta perquè em sembla que caldria que s’hagués llegit bé la nostra
al·legació on hi ha una proposta molt clara consistent en què s’ha d’engegar un pla de
sanejament i deixar els pressupostos sobre la taula. En quant als números, tenim un
endeutament comptabilitzat que supera els nou milions d’euros, em sembla que això és
molt. Estem dient que es preveu una despesa de vuit-cents setanta-tres mil euros, només
en préstecs, pagament d’interessos... i es preveu que hi hagi operacions de crèdit
superiors a tres milions d’euros, em sembla que aquí està la inviabilitat i la nostra
proposta. Ja ens ho trobarem si no és així. Em sembla que parlem amb números i
propostes molt clares.

Tot seguit, la regidora senyora BISBAL manifesta: jo tinc una proposta que ja he
comentat avui, també vaig comentar-la amb l’aprovació prèvia i l’Andreu ho va fer a la
comissió de comptes amb els pressupostos anteriors, i és que nosaltres proposem una
auditoria econòmica.

A continuació, el Senyor ALCALDE exposa: ja he demanat al Diputat pertinent de la
Diputació de Barcelona, senyor Joan Rangel, que ens faci aquest treball i espero que
vostès que estan al govern apretin també en aquest sentit per tal que la Diputació ens
destini una partida per fer aquest treball, ja que vostès també estan al govern de la
Diputació de Barcelona.

El regidor senyor GRAU replica: senyora Núria Claveria, ja vàrem debatre els
Pressupostos al Ple passat i em reitero amb el que vaig dir, que consta en acta. I, en tot
cas, em vaig permetre fer un petit resum de la meva intervenció, que s’ha publicat al
Garbuix, i qualsevol ciutadà que vulgui ho pot mirar, respecte la qüestió de
l’endeutament, el tema de l’auditoria i tot això. En tot això, ja hi estem d’acord amb el
que ha comentat la Gemma i, fins i tot, amb el que ha dit el portaveu en el dia d’avui del
Partit Socialista i ja no vull fer més referències d’aquest tema. Només la volia felicitar
avui perquè, de fet, ha explicat millor les al·legacions del Partit Socialista que el propi
senyor Ribalta.

El regidor senyor GONTÁN diu: jo vaig fer una proposta en el seu dia: fer pressupostos
participatius. Perquè si el que pretén com a proposta és que jo li digui que dues pessetes
d’aquí les passem d’aquesta partida a l’altra, o cent pessetes d’aquí les passem a l’altra,
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fem un Pressupost tot sencer però aleshores fem-ho participatiu, on hi participem tots.
Si vol una proposta d’aquest estil, la podem fer ja que nosaltres estem oberts a això.
Però, clar, presentar aquí un Pressupost i després dir que presentem propostes, no és dir
canviar aquest carrer de lloc o agafem la direcció sinó que s’ha de fer un Pressupost
nou. Si vol, fem-ho, però fem-ho participatiu, no tancat des d’aquí i que els ciutadans no
puguin decidir. I miri, si gràcies a un govern d’esquerres, tot i no ser-hi, aconseguim
una auditoria econòmica en aquest municipi, endavant els governs d’esquerres!

La regidora senyora CLAVERIA manifesta: només voldria apostillar una petita qüestió.
Estic segura que si mirem les actes dels Plens de cada any, del 2003, del 2002, del 2001,
del 2000, etc., en què s’han aprovat els Pressupostos, el comentari sempre ha estat el
mateix: no hi estem d’acord, l’endeutament és molt alt, el no sé què és inviable, és
impossible, etc., I, finalment, ha passat el 2000, ha passat el 2001, el 2002, el 2003, i les
coses s’han anat fent, s’han pogut realitzar i han estat possibles.

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

I no havent-hi més assumptes per tractar, el Senyor ALCALDE, tot desitjant a tothom
una bona entrada d’any, aixeca la sessió, de la que s’estén la present ACTA, la qual
després de llegida i trobada de conformitat, és signada pel que hi ha intervingut, i de què
com a SECRETARI, CERTIFICO.


