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A la Casa Consistorial de la Vila de Ripollet, el dia 28 de febrer de 2008, essent les 
19.30 hores, es constitueix la Corporació Municipal en Ple, per tal de celebrar sessió 
pública ordinària, amb l’assistència de les persones que a continuació s’indiquen, 
prèviament convocades a l’efecte: 
 
President: L’Il·lm. Sr. Juan  PARRALEJO ARAGONESES, Alcalde President.  
 
Regidors/es, senyors/es: 
Pel grup municipal PSC: 
- Rosa Maria MARTÍN ARJONA,  
- Fernando TORNEL LLOREDA,  
- Inmaculada VIERA HERNÁNDEZ,  
- Maria LLADÓ LEAL,  
- Alberto CASTRO BELMONTE,  
- Maria del Mar VIERA HERNÁNDEZ, 
- Rosa ESPÀRRACH VILALTA  
- i Antoni Josep FRANCOLÍ FRANCISCO. 
 
Pel grup municipal COP-CPR: 
- José Luís MUÑOZ MORENO, 
- Eduardo GIMÉNEZ GARCÍA,  
- Maria RUIZ RUIZ 
- i Pilar CASTILLEJO MEDINA. 
 
Pel grup municipal POPULAR: 
- Víctor DIÉGUEZ GARCÍA, 
- Francisco JIMÉNEZ GUTIÉRREZ 
- i Rosa Maria HERNÁNDEZ BAYÓ.  
 
Pel grup municipal CiU: 
- Xavier PEÑARANDO MOREA,  
- Joan FANDOS de MIGUEL 
- i Gemma EDO AGUADO 
 
Durant el desenvolupament del punt 4 de l’ordre del dia, s’incorpora a la sessió el regidor senyor Pere 
CALVIÑO CARMONA, del grup municipal POPULAR. 
 
S’excusa d’assistir-hi el regidor senyor Jacint PADRÓ RIGAT, del grup municipal 
COP-CPR 

 
Estan assistits per mi, el Vicesecretari en funcions de Secretari, Víctor SILES MARC, 
que dono fe de l’acte; hi és també present la interventora habilitada senyora Teresa 
GORINA ROCA. 
 
La Presidència declara oberta la sessió al haver-hi quòrum suficient i s’adopten els 
acords següents, per unanimitat dels assistents, llevat aquells en els quals expressament 
s’indiqui la votació efectuada i el seu resultat. 
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1. ESBORRANYS ACTES ANTERIORS 
Aprovar els esborranys de les actes núm. 1, 2 i 3 de 2008, corresponents a les sessions 
dels dies 24 i 31 de gener i 11 de febrer, respectivament.- 
 
2. DESPATX OFICIAL 
Restar assabentats de: 

- La resolució de l’alcaldia núm. 1277/2007, per la qual s’aproven els expedients 
de modificació de crèdits núms. 9 i 10 del 2007. 

- La resolució de l’alcaldia núm. 73/2008, per la qual s’amplien les competències 
assignades a l’assessor municipal senyor Armand Giménez Navarro en el sentit 
de realitzar un estudi de millora de la gestió i direcció del mercat municipal i 
encarregar-li provisionalment la coordinació del mercat. 

 
3. APROVACIÓ INICIAL REGLAMENT D’HONORS I DISTINCIONS 
Vist el Reglament d’Honors i Distincions. 
Atès que l’aprovació dels reglaments i ordenances municipals és una competència 
atribuïda al Ple de la corporació amb caràcter indelegable, a tenor dels articles 22.2.d) 
i 22.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local; 
Atès que el procediment d’aprovació de les ordenances locals n’exigeix l’aprovació 
inicial, la submissió a informació pública, i l’aprovació definitiva amb la publicació 
posterior del text íntegre; 
Vistos l’informe favorable de la Secretaria i el dictamen de la Comissió Informativa de 
Serveis Centrals, S’ACORDA 
Primer.- Aprovar Inicialment el Reglament d’Honors i Distincions, segons el text que 
consta a l’expedient. 
Segon.- Sotmetre a informació pública el present acord i el text del Reglament pel 
termini mínim de trenta dies, a fi que s’hi puguin presentar al·legacions i reclamacions, 
mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la província, al 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al diari La Vanguardia i al tauler 
d’edictes de l’Ajuntament.  
Tercer.- Disposar que, si no s’hi formula cap al·legació ni reclamació durant el termini 
d’informació pública i d’audiència als interessats, el Reglament que ara s’aprova 
inicialment quedarà aprovat definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior, i es 
procedirà directament a la publicació. 
 

- - - - 
 
L’acord s’adopta per 15 vots a favor i 4 abstencions, aquestes dels regidors del grup 
municipal del COP-CpR.  
 
El regidor senyor Alberto CASTRO fa una explicació succinta de la proposta. 
 
Intervé la senyora Rosa M HERNÁNDEZ, i manifesta que el Grup Popular considera 
positiva la incorporació de les associacions i representants veïnals i a l’hora d’atorgar 
distincions municipals. Considera que aquest reglament és un pas per a homologar 
Ripollet en aquest tema. Per això voten a favor. 
 
El senyor Eduardo GIMÉNEZ avança que el vot del grup municipal COP-CpR serà 
l’abstenció, quan vegin el reglament valoraran la possibilitat de presentar al.legacions. 
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4. APROVACIÓ DEFINITIVA MODIFICACIÓ ESTATUTS DEL PATRONAT 
MUNICIPAL DE CULTURA I JOVENTUT. 
Vist l’'acord plenari de data 29 de novembre de 2007, pel qual s'aprovà inicialment la 
modificació dels Estatuts del Patronat Municipal de Cultura i Joventut excloent del seu 
àmbit competencial aquelles matèries directament vinculades amb polítiques de 
joventut i especialment tots els àmbits d’intervenció del Pla Local de Joventut, les quals 
passaran a ser assumides per l’Ajuntament de Ripollet, així com el nom del Patronat 
Municipal de Cultura i Joventut, passant a denominar-se Patronat Municipal de 
Cultura, tot eliminant del text dels estatuts qualsevol referència del terme joventut, 
llevat la contemplada a l’art. 4. 

Considerant que, durant el període d'informació pública, s’han presentat al·legacions 
pel grup municipal COP-CpR, les quals han de ser desestimades en la seva totalitat 
atès que, tal com resulta de l’informe emès pel tècnic de joventut del Patronat, versen 
sobre aspectes que no són objecte de la modificació, la qual es circumscriu única i 
exclusivament a excloure de l’àmbit competencial del Patronat aquelles matèries 
directament vinculades amb polítiques de joventut, sense alterar ni modificar cap 
aspecte relacionat amb la composició del consell, ni amb el sistema d’adopció 
d’acords. 
Atès que el tràmit procedent, atès l'article 201 del Reglament d'obres, activitats i 
serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, és l'aprovació 
definitiva per part del Ple municipal; 
Atès el que disposen els arts. 201 i concordants del Reglament d'obres, activitats i 
serveis dels ens locals, aprovat mitjançant el Decret 179/1995, de 13 de juny, vist el 
dictamen emès per la Comissió Informativa de Serveis Personals i en exercici de les 
competències reconegudes a l’art. 22.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les Bases de Règim Local, i l’art. 52.2 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, 
s’ACORDA: 
Primer.- Desestimar en tot, les al·legacions presentades pel grup municipal COP-CpR, 
pels motius esgrimits en l’informe emès pel tècnic de cultura, recollits en la part 
expositiva del present acord. 
Segon.- Aprovar definitivament tal com fou aprovada inicialment, la modificació 
Puntual els Estatuts del Patronat Municipal de Cultura i Joventut excloent del seu 
àmbit competencial aquelles matèries directament vinculades amb polítiques de 
joventut i especialment tots els àmbits d’intervenció del Pla Local de Joventut, les quals 
passaran a ser assumides per l’Ajuntament de Ripollet. 
Tercer.- Modificar el nom del Patronat Municipal de Cultura i Joventut, passant a 
denominar-se Patronat Municipal de Cultura, amb l’acrònim PMC. 
Quart.- Fer públics els presents acords i el text íntegre dels estatuts del Patronat 
Municipal de Cultura, incorporant la modificació acordada en sessió plenària de data 
29 de juliol de 2004, a través del BOP i del tauler d'anuncis de l’Ajuntament, i anunciar 
al DOGC la referència del BOP en què s'hagi verificat la dita publicació. 
Cinquè.- Trametre al Departament de Governació de la Generalitat i a l'Administració 
de l'Estat testimoni fefaent d'aquests acords i dels Estatuts, perquè en tinguin 
coneixement. 
Sisè.- Instar la inscripció del patronat a la secció corresponent del Registre d'entitats 
locals de Catalunya 
Setè.- Notificar el present acord al Patronat Municipal de Cultura. 
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- - - - 

 
L’acord s’adopta per 12 vots a favor i 7 en contra, aquests dels regidors dels grups 
municipals del  COP-CpR i Popular. 
 
Fa l’explicació succinta de la proposta el regidor delegat de Cultura i Joventut, senyor 
Ferran TORNEL. 
 
El senyor Víctor DIÉGUEZ recorda com en el seu moment el grup municipal popular 
va denunciar la creació del Consell Municipal de Joventut, en aquest moment treure les 
competències de joventut al Patronat de Cultura i Joventut no els sembla que sigui per a 
donar millor resposta municipal als joves, és més aviat per a poder prendre decisions 
sobre aquesta àrea i sobre els recursos que se li dediquen directament des de l’Alcaldia, 
escapant del control democràtic que comporta el  Consell d’Administració del Patronat 
de Cultura. És el que ells en desprenen de l’actual funcionament d’aquest Consell que 
no té decisions vinculants i no respon a mínimes expectatives de funcionament.  
Des de Nuevas generaciones del Partit Popular han sol.licitat l’acta de la reunió del 
Consell Municipal i l’activitat que ha tingut aquest Consell i considera que no té 
desperdici. El club de rol Ripollet disposa de dos representants quan el propi regidor de 
cultura, en l’última reunió, els va dir que precisament aquest associació estava integrada 
dins d’una altra. A més a més d’haver-hi les joventuts del partit del senyor Alcalde i les 
seves troben a faltar altres partits que estan col·ligats amb el govern i d’altres absències 
particulars. 
Explica que han rebut una convocatòria d’excursió de cap de setmana, que pagaria 
l’ajuntament, i després han rebut la cancel·lació de la mateixa. Ells no estan d’acord 
amb aquestes actuacions, consideren que el que s’ha de fer és donar servei als joves de 
Ripollet. Per tot això avança que el vot del seu grup municipal serà en contra de la 
peoposta. 
 
La senyora Maria RUÍZ recorda que les al.legacions presentades pel COP-CpR, i que 
han estat desestimades en la seva totalitat pretenien incrementar la participació dins del 
Patronat i que fos més igualitària la representació tant de regidors i regidores com 
d’entitats. Explica que ells no es creuen aquesta separació que es fa i si el patronat no 
pot ser més participatiu el seu vot és en contra. 
 
El senyor Ferran TORNEL comenta que ja va quedar clar en d’altres plens i en tot el 
mandat quina és la postura del govern i quina la de l’oposició i recorda que ells tiraran 
endavant el que han dit que farien. 
 
El senyor ALCALDE fa una puntualització en resposta a la intervenció del representat 
del partit Popular quan ha dit que tot això és per a escapar del control democràtic del 
Consell del Patronat, i vol deixar clar que no s’escapa res al control democràtic. 
Puntualitza que els controls interns de secretaria i intervenció municipal són igual de 
rigorosos per a totes les regidories. El fet de desvincular-se l’activitat de Joventut del 
Patronat no ha de comportar una minva en el control a que està sotmès tota l’activitat 
municipal.  
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5. MODIFICACIÓ DE CRÈDITS I DE LA PLANTILLA DE PERSONAL 
De conformitat amb el que preveu l'article 177.3 del R.D. Legislatiu 2/2004 de 5 de 
març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, així 
els articles 13 i següents de la Llei 30/1984,de 2 d’agost,  de mesures per a la reforma 
de la f unció pública i l’article 44 del Real Decreto Legislativo 1/1995 de 24 de 
març.Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Centrals i l’informe de la 
Intervenció,i del cap de Recursos Humans,  S'ACORDA: 
 
Primer: Aprovar la següent modificació de crèdits: 
 

A) AJUNTAMENT DE RIPOLLET 
 
EXPEDIENT DE MODIFICACIO DE CRÈDITS NUM. 3/2008 TRAMITAT PER 
CRÈDITS EXTRAORDINARIS  
 
Estat de Despeses. Altes 
CAPITOL I            Despeses de Personal ........................................................ 113.409’14 
CAPITOL II           Compra de bens corrents i de serveis................................ 119.090’59 
CAPITOL IV          Transferències corrents ....................................................... 38.250’00 
                                SUMA TOTAL ALTES ......................................................270.749’73 
FINANÇAMENT 
Estat de Despeses. Baixes 
CAPITOL IV         Transferències corrents ...................................................... 211.150’73 
                               SUMA TOTAL BAIXES DESPESES.................................. 211.150’73 
                           
Estat d’Ingressos. Altes 
CAPITOL III         Taxes i altres ingressos ........................................................ 14.599’00 
CAPITOL IV         Transferències corrents ........................................................ 45.000’00 
                              SUMA TOTAL MAJORS INGRESSOS................................. 59.599’00 
                              SUMA TOTAL FINANÇAMENT .......................................  270.749’73 
 
EXPEDIENT DE MODIFICACIO DE CRÈDITS NUM. 4/2008 TRAMITAT PER 
CRÈDITS EXTRAORDINARIS I SUPLEMENT DE CRÈDITS 
 
Estat de Depeses. Altes 
CAPITOL I           Retribucions del Personal..................................................... 16.708’04 
CAPITOL II          Compra de Bens corrents i de serveis .................................. 15.000’00 
CAPITOL IV         Transferències corrents ........................................................ 25.191’64 
                               SUMA TOTAL ALTES ......................................................... 56.899’68 
 
FINANÇAMENT 
Estat de Despeses. Baixes 
CAPITOL II          Compra de bens corrents i de serveis................................... 41.899’68 
                               SUMA TOTAL BAIXES ....................................................... 41.899’68 
Estat d’Ingressos. Altes 
CAPITOL IV        Transferències corrents ......................................................... 15.000’00 
                              SUMA TOTAL INGRESSOS................................................. 15.000’00 
                              SUMA TOTAL FINANÇAMENT .......................................... 56.899’68  
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               B) PATRONAT MUNICIPAL D’ESPORTS 
 
EXPEDIENT DE MODIFICACIO DE CRÈDITS NUM. 1/2008, TRAMITAT PER 
SUPLEMENT DE CRÈDITS 
Estat de Despeses. Altes 
CAPITOL I           Remuneracions del Personal ................................................ 17.500’00 
CAPITOL II         Compra de bens corrents i de serveis...................................... 6.500’00 
                            SUMA TOTAL ALTES ............................................................ 24.000’00 
 
FINANÇAMENT 
Estat d’Ingressos.Altes 
CAPITOL IV       Transferències corrents .......................................................... 24.000’00 
                            SUMA TOTAL ALTES ............................................................ 24.000’00 
  
Segon.- Modificar la plantilla de l’Ajuntament de Ripollet incorporant les següents 
places: 
B) PERSONAL LABORAL FIX Nivell titulació 

- Àrea de Joventut  
 1 Tècnic/a  A-2 
 1 Administratiu/va  C-1 
 1 Dinamitzador/a  C-2 

 
Tercer.- Modificar el catàleg retributiu de la plantilla de personal laboral de 
l’Ajuntament de Ripollet per a l'exercici 2008, afegint els llocs de treball de tècnic/a de 
joventut, administratiu/va de joventut i dinamitzador/a juvenil, en les condicions 
retributives previstes en l’annex pressupostari que s‘adjunta s l’ expedient. 
 
Quart.- Transferir a l’Ajuntament de Ripollet, amb els efectes que preveu l’article 44 de 
l’estatut dels treballadors, el següent personal del Patronat Municipal de Cultura:  
• Senyor Albert Obrero Cusidó, Tècnic de Joventut, nivell Diplomat Universitari 
(Grup d’assimilació A-2), contracte laboral fix i antiguitat 09-06-1998.  
• Senyor José Mª Sebastián Miranda, Administratiu de Joventut, nivell BUP 
(Grup d’assimilació C-1), contracte laboral fix i antiguitat 22-03-1998.-  
• Senyora María José Morcillo Sánchez, Dinamitzadora Juvenil, nivell Graduat 
Escolar, (Grup d’assimilació C-2), contracte laboral fix i antiguitat 01-10-2006.  
Aquesta transferència es realitza respectant totes les condicions laborals i econòmiques 
que actualment té reconegudes aquest personal i les que li corresponen pel Conveni del 
Personal Laboral que li és d’aplicació, en tant que per l’Ajuntament de Ripollet no es 
realitzi un nou Conveni del Personal Laboral que sigui d’aplicació a tot el personal de 
la plantilla laboral de l’Ajuntament, i tindrà efectes a partir del dia següent al de la 
publicació en el Butlletí Oficial de la província de Barcelona de l’efectivitat d’aquest 
acord.-  
 
Cinquè.- Amortitzar les places de Tècnic/a de Joventut, Administratiu/va de Joventut i 
Dinamitzador/a Juvenil de la plantilla del personal laboral fix del Patronat Municipal 
de Cultura de Ripollet. 
 
Sisè.- Notificar aquest acord al senyor Albert Obrero Cusidó, al senyor José Mª 
Sebastián Miranda i a la senyora María José Morcillo Sánchez, i donar compte a la 
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representació sindical de l’Ajuntament de Ripollet i del PMC, així com procedir a la 
seva publicació en la forma reglamentària. 
 

- - - - 
 
L’acord s’adopta per 12 vots a favor, 4 en contra dels regidors del grup municipal del 
COP-CpR i 4 abstencions dels regidors del grup Popular. 
 
La regidora d’hisenda i personal, senyora Inma VIERA explica succintament la 
proposta. 
 
El senyor Francisco JIMÉNEZ indica que no estan d’acord amb el que provoca aquesta 
modificació, tot i que entenen que es tracta d’un requisit de funcionament intern, avalat 
pel personal tècnic d’aquesta casa, per la qual cosa s’abstindran. 
 
La senyora Pilar CASTILLEJO indica que per explicar el vot d’aquest punt cal que es 
refereixin a cadascuna de les coses que s’estan aprovant amb aquesta modificació de 
crèdits. 
D’una banda el canvi de partides per la separació dels patronats de Cultura i de 
Joventut, tema del que ja han explicat que ells no ho veien bé i que en d’altres plens ja 
s’han manifestat.  
Hi ha dues modificacions del Pla Educatiu d’Entorn, amb el que sí estan d’acord així 
com amb la modificació tot i que consideren que caldria revisar l’acompliment dels seus 
objectius. 
Pel que fa referència a les retribucions i gratificacions dels dos coordinadors i la persona 
que farà les tasques administratives per a la posada en marxa de la Llei de barris, ells 
estan totalment d’acord en que aquesta llei de barris es tiri endavant, i de les 
retribucions econòmiques que pugen 7.150 €/bruts anuals per al coordinador i 3.600 
€/bruts anuals per a qui fa les tasques administratives, en principi no tenen res a dir 
perquè suposen que s’han aplicat les indicacions de la Generalitat. En canvi sí que volen 
fer una referència al nomenament; respecte dels tècnics de la casa, no tenen cap dubte 
de que són els adequats per aquesta tasca així com també del qui ha de fer les tasques 
administratives, però sí que tenen dubtes de la manera en que s’ha fet el nomenament, ja 
que consideren que com a administració s’ha de ser extremadament rigorosos en els 
processos selectius i que hagués calgut més transparència en el nomenament i més 
garantia d’igualtat d’accés per part de tots els treballadors de la casa en aquestes 
tasques. 
Sumant pros i contres en aquestes modificacions el seu vot serà negatiu. 
 
El senyor ALCALDE puntualitza que efectivament s’ha fet tot legalment i amb total 
transparència, i s’ha fet concretament mitjançant una resolució que com ja saben és 
pública i a la qual els regidors tenen accés. 
Hi havia dues opcions, agafar personal de fora o amb les persones que ja han estat 
treballant prèviament en aquest projecte i que són de la casa, donar-los l’oportunitat 
d’una feina afegida, amb noves tasques, són tres persones de la casa que portaran la 
coordinació i l’administració. S’han considerat les persones més adequades per realitzar 
aquestes tasques, l’alcalde lamenta si algú d’aquesta casa s’ha pogut sentir discriminat 
per això. Recorda que en aquest ajuntament hi ha una magnifica promoció interna com 
enlloc, però en aquest cas s’ha escollit a aquestes persones pensant que eren les més 
idònies. 
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6. APROVAR INICIALMENT LA LLETRA I LA MÚSICA DE L’H IMNE OFICIAL 
DE RIPOLLET 
Vist l’informe emès per la tècnica de patrimoni del Patronat Municipal de Cultura i 
Joventut envers la oportunitat d’aprovar com a símbol de Ripollet l’himne oficial amb 
la música que resulta de la partitura que consta a l’expedient composada pel mestre 
Antoni Oliva, així com la lletra del poema escrit per Josep Maria Brull i Pagès. 

Vist l’acord adoptat pel Consell d’Administració del Patronat Municipal de Cultura, de 
data 13 de febrer de 2008, pel qual es demana a l’Ajuntament de Ripollet que realitzi 
les actuacions escaients a fi i efecte d’aprovar el poema “Cant a Ripollet” de Josep M. 
Brull, musicat per A. Oliva, com a himne oficial de Ripollet. 
Vist l’acord de cessió gratuïta a favor de l’Ajuntament dels drets d’explotació de la 
lletra del poema escrit per Josep Maria Brull i Pagès, subscrit per la llegítima hereua 
de l’autor. 
Vist l’informe jurídic emès pel Vicesecretari,  d’acord amb el que disposa el Decret 
139/2007, de 26 de juny, pel que es regulen la denominació, els símbols i el registre 
dels ens locals de Catalunya, així com l’art. 22.2 p) i 47.2 e) de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de las Bases de Règim Local s’ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar inicialment la lletra i la música de l’himne oficial de Ripollet, tal com 
resulta de la lletra del poema de Josep Maria Brull sota el títol “Cant a Ripollet”, i de 
la partitura d’Antoni Oliva Oliva, que consten a l’expedient. 
 
Segon.- Sotmetre a informació pública el present acord així com la partitura i la lletra 
de l’himne oficial de Ripollet, pel termini de trenta dies, a fi que s’hi puguin presentar 
al·legacions i reclamacions, mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al 
DOGC i al tauler d’edictes de l’Ajuntament.  
 
Tercer.- Encomanar al Patronat Municipal de Cultura perquè realitzi les actuacions 
que estimi escaients a fi i efecte de garantir per part de la corporació la correcte 
explotació dels drets d’autor o de propietat intel·lectual que eventualment pugessin 
recaure en la música. 
 

- - - - 
 
L’acord s’adopta per 16 vots a favor i 4 abstencions, aquestes dels regidors del grup 
municipal del COP-CpR. 
 
El regidor senyor Ferran TORNEL exposa succintament la proposta. 
 
El senyor Francisco JIMÉNEZ intervé que ells no únicament proposen la recuperació 
del patrimoni històric i la cura del casc antic de Ripollet, sinó que a més a més dóna la 
benvinguda a nous símbols d’identitat del nostre poble. Recolzen la qualificació com a 
himne de la composició musical, i a l’artista ripolletenc Josep Ma Brull, perquè sigui un 
himne a la llibertat. Per això el voten a favor. 
 
La senyora Maria RUÍZ explica que aquest tema per a ells no és prioritari, creuen que hi 
ha altres temes més prioritaris com la sanitat, la segona llar d’infants, etc., nogensmenys 
consideren que han de ser els ripolletencs i ripolletenques els qui han de donar el 
vistiplau de la lletra de l’himne que els ha de representar. El seu grup municipal 
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considera que la lletra que es proposa s’ajusta a la realitat d’una altra època però que ara 
no reflecteix gaire la realitat del nostre poble. Per això proposen que es faci una consulta 
popular, que es faci una bona difusió per poder contrastar les opinions que al respecte 
puguin manifestar els habitants del poble. Per això avança que el seu vot serà 
l’abstenció. 
 
El senyor F Xavier PEÑARANDO creu que les prioritats tothom les té clares i és 
evident que n’hi ha que són abans que l’himne però creu que el tema identitari també és 
bo, la lletra pot agradar més o menys però ell personalment considera que és bo que la 
lletra que representa la nostra vila, que és mil·lenària, també recordi el que ha estat la 
història del poble. 
 
El senyor Ferran TORNEL es pregunta si realment el COP consideren incompatible la 
sanitat amb el que s’està fent avui, ja que ell creu que no. Considera que són paraules 
buides, sense argument i que ja estan acostumats a escoltar aquest discurs del COP. 
Entén que l’himne de Josep Ma Brull, parla del que parla i que és la història de Ripollet, 
molt ben explicada amb un cant que s’ha de respectar. 
 
La senyora Maria RUÍZ manifesta que ells sí que creuen que el nou hospital o la nova 
llar d’infants són més importants que l’himne de Ripollet, ells ho creuen així. Torna a 
indicar que son els ripolletencs i ripolletenques els qui han de decidir si volen un himne 
antic o si el volen actual o si no en volen cap. 
 
El senyor ALCALDE diu que efectivament hi ha moltes prioritats però que res és 
incompatible, tot forma part de la nostra feina i benvingut sigui tot si això ens uneix 
com a poble. Això no és gratuït i és conseqüència de que es va declarar l’any Brull, surt 
perquè aquesta lletra és d’aquesta persona i justament ara que es complirà un any 
d’aquesta declaració i a proposta d’algunes entitats del poble, el que es proposa es que 
aquesta lletra, que està musicalitzada i de la que comptem amb els drets d’autor que la 
família ens ha cedit, pugui ser l’himne del poble. Extraoficialment aquest himne ja 
s’està cantant, a tots els actes que durant aquest any s’han fet, per part de la coral ja es 
canta aquest himne i la gent ho va assimilant com a tal i no es farà la consulta popular, 
perquè en aquest Ple ja representem el poble de Ripollet i cadascú ja pot expressar la 
voluntat que vol. 
L’alcalde interromp la seva intervenció per demanar silenci a una persona del públic i li 
demana que deixi parlar, tot retreient-li que la seva actitud entorpidora es repeteix 
contínuament sempre que intervé un regidor de l’equip de govern.  
Continua dient que com a colofó de l’any Brull i com a agraïment a tota l’obra 
d’aquesta persona i ja que hi ha una lletra dedicada exclusivament a Ripollet, pensa que 
és el moment idoni de fer aquesta proposta al Ple, òrgan sobirà per a decidir si es vol o 
no com a himne. Responent a la pregunta de la senyora Ruíz li indica que es tracta de 
l’aprovació inicial i que per tant es podran presentar esmenes. 
D’altra banda lamenta no poder sentir avui l’himne ja que ell volia que la coral hagués 
estat present però quan s’aprovi definitivament espera poder sentir-lo, amb la coral en el 
Ple, de viva veu.  
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7. MOCIONS 
 
7.1. Moció sobre l’estatus jurídic de Kosovo, presentada pel grup municipal de CiU, el 
22 de febrer de 2008, entrada 2013, amb els següents acords: 
Primer.- Mostrar el suport de l’ajuntament de Ripollet al reconeixement, per part de les 
Nacions Unides, de l’estatus jurídic definitiu de Kosovo, d’acord amb la voluntat del 
poble Kosovar. 
Segon.- Apel.lar a les parts implicades per tal que les Nacions Unides defineixin 
l’estatus jurídic definitiu de Kosovo, d’acord amb la voluntat del poble Kosovar, 
garantit el respecte pels drets humans i els drets de les minories, tal com recullen les 
recomanacions de l’informe de l’enviat especial. 
Tercer.- Manifestar la necessitat que la Unió Europea reconegui i integri, en un futur 
proper, el mapa polític resultant. 
Quart.- Comunicar l’adopció d’aquests acords al parlament de Catalunya i a les 
Nacions Unides. 
 

- - - - 
 
La moció es rebutja per 13 vots en contra i 7 a favor, aquests dels regidors del grup del 
COP-CpR i CiU. 
 
El senyor F Xavier PEÑARANDO fa lectura del tex íntegre de la proposta de moció. 
 
El senyor Pere CALVIÑO considera que el Ple municipal no és el lloc més adient per a 
parlar de la independència de Kosovo. Consideren que aquí el que s’ha de parlar és 
sobre aspectes purament de Ripollet, preocupacions, problemes, propostes de la gent de 
Ripollet, i que, en tot cas, de la independència de Kosovo hauria de parlar-se’n al 
Parlament, en una conferència, en un Centre Cultura, etc. però no al Ple municipal. Per 
això i perquè no volen perdre més temps, avança el vot en contra del grup municipal 
Popular.  
 
La senyora Pilar CASTILLEJO explica que a ells a diferència del Partit Popular sí que 
els agrada parlar de la independència de Kosovo aquí, i els agradaria que amb aquesta 
moció no només es reconegués l’estatus jurídic de Kosovo sinó també el reconeixement 
de la seva independència i els agradaria també poder anar més enllà, cita com exemple 
la independència del poble saharaui i perquè no, també del dret a la independència dels 
pobles de l’estat espanyol, de les nacions que estan dins l’estat i que tenen també dret a 
la independència, com la nació catalana i la nació basca, d’això també els agradaria 
poder-ne parlar en aquest Ple.  
De totes maneres la moció a debatre es centra en Kosovo, considera que no està 
actualitzada del tot ja que es parla d’abans de que es presentés la independència al 
Parlament de Kosovo, no obstant això, avança el vot a favor. 
 
La senyora Rosa MARTÍN indica que des del Partit Socialista estan en contra de la 
declaració unilateral d’independència, com ha estat aquest cas de Kosovo i consideren 
que han de reclamar a la Unió Europea i a l’ONU que busquin una solució amb el 
màxim de consens possible. Per això avança el vot en contra del grup municipal  PSC. 
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7.2. Moció sobre la Llei de Dependència, presentada pel grup municipal de CiU, el 22 
de febrer de 2008, entrada 2014, amb els següents acords: 
Primer.- Reclamar al Govern de la Generalitat un Pla d’Actuació urgent amb els 
ajuntaments i consells comarcals per dotar-los del suport necessari per atendre 
adequadament el desplegament de la Llei estatal 39/2006, del 14 de desembre, de 
promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència. 
Segon.- Instar al Govern de la Generalitat a què aprovi immediatament el Decret de la 
Cartera de Serveis Socials, segons el que preveu la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de 
Serveis Socials. 
Tercer.- Instar el Govern de la Generalitat a què desenvolupi el propi model català de 
promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones amb dependència i, atès que 
la Generalitat té competència exclusiva en l’àmbit del serveis socials, garantir que els 
recursos que provenen de la Llei estatal 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de 
l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència es destinin a 
finançar els serveis i prestacions que disposi la Cartera de Serveis Socials de 
Catalunya en el marc del model propi de promoció de l’autonomia personal i protecció 
de la dependència. 
Quart.- Instar el Govern de la Generalitat a què negociï amb el Govern de l’Estat el 
finançament necessari en el conveni bilateral previst en la Llei estatal per tal que tingui 
en compte el cost de la vida i el cost dels serveis socials a Catalunya i d’aquesta 
manera no es discrimini les persones beneficiàries i les seves famílies. 
Cinquè.- Instar el Govern de la Generalitat a què compleixi els terminis previstos a la 
Llei estatal de valoració de la situació de la dependència i d’elaboració i acord del Pla 
Individual d’Atenció (PIA) augmentant, si cal els recursos i els mitjans humans 
destinats a aquestes tasques. 
Sisè.- Instar el Govern de la Generalitat a què revisi el quadre d’incompatibilitats fixat 
pel Departament d’Acció Social i Ciutadana i, de manera especial, que permeti a tots 
els perceptors de prestacions o serveis vinculats a la Llei, excepte els de caràcter 
residencial, la percepció dels ajuts vinculats al Programa Viure en família. 
Setè.- Instar el Govern de la Generalitat a què equipari l’import màxim de la prestació 
econòmica vinculada a una residència a l’import que estableixi per a cada tipologia de 
dependència l’Acord de Col.laboració per a l’Acolliment residencial en centre 
col.laboradors, concertats, propis de l’ICASS donats a gestió i l’atenció en centres de 
dia de gent gran, que es signi entre el Departament d’Acció Social i Ciutadania amb el 
sector representatiu d’aquest àmbit a partir d’aquest any 2008, com a renovació de 
l’Acord 2006-2007. 
Vuitè.- Instar el Govern de la Generalitat a què garanteixi que la prestació vinculada a 
residència es concedeixi a tothom en condicions d’igualtat en funció de la seva 
dependència i de la seva situació econòmica, amb independència de si en el moment de 
la resolució la persona beneficiària ocupa una plaça en una residència privada 
col.laboradora o concertada, o en una residència privada. 
Novè.- Instar el Govern de la Generalitat a què garanteixi que la totalitat dels recursos 
que aporti per complementar les prestació d’atenció a les persones amb dependència 
en aplicació de la Llei estatal tingui el caràcter de dret subjectiu. 
Desè.- Instar el Govern de la Generalitat a què la prestació vinculada a l’Assistència 
Personal es calculi en funció de les necessitats reals de la persona dependent” i com a 
mínim sigui igual a l’import que se li atorgaria si tingués la prestació vinculada a 
residència. 
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Onzè.- Instar el Govern de la Generalitat a què totes les prestacions i serveis acordats 
en el Pla Individual d’Atenció tinguin caràcter retroactiu des de la data de registre de 
la sol.licitud de valoració de la situació de dependència. 
Dotze.- Instar el Govern de la Generalitat a què compleixi els seus compromisos de 
creació de places de residència assistida per a gent gran fins un mínim de 2.500 
places/any. 
 

- - - - 
 

La moció s’aprova per 7 vots a favor i 13 abstencions, aquestes dels regidors dels 
grups del PSC i del Popular.  
 
El senyor F Xavier PEÑARANDO fa una lectura íntegra dels acords de la moció. 
 
El senyor Pere CALVIÑO considera que aquesta moció s’havia d’haver presentat al 
Parlament, no obstant això, al contrari de l’altra moció, sí que hi ha aspectes que afecten 
directament a molts ciutadans de Ripollet, i és per això que el seu vot serà l’abstenció. 
Recorda que ja el Partit Popular va votar a favor de la llei de la Dependència al seu 
moment, però ja se sap que no hi ha el suficient finançament i per això moltes persones 
que haurien de disposar d’aquest servei no ho disposen. Aquesta és la seva crítica, 
entenen que la llei és bona però, en termes generals, el finançament no està del tot 
cobert. 
 
La senyora Pilar CASTILLEJO comenta que ells veuen la importància d’aquesta llei, ja 
que converteix en un dret de les persones la prestació de l’atenció i això és un gran 
avanç per aquestes persones que ho necessiten. 
D’altra banda consideren que el Partit socialista fa bandera electoral d’aquesta llei, la 
promulga però després no posa els mitjans econòmics necessaris per a desenvolupar-la. 
Igualment consideren electoralista per part de Convergència el fet de presentar aquesta 
moció i sort que s’ha estalviat la lectura completa de tot el text del preàmbul que és on 
ens hauríem adonat de com n’és d’electoralista aquesta moció. 
No obstant això, reconeixen que és una llei molt important, de manera que és important 
la seva aplicació tal i com recull la moció. Per tot això avança el vot a favor del grup 
municipal COP-CpR. 
 
La senyora Maria LLADÓ explica que el grup municipal socialista es mostra d’acord 
amb l’esperit de la moció, però vol explicar els antecedents del per què s’arriba 
finalment a aquesta votació. 
L’esperança de vida de les persones amb discapacitat ha augmentat però en molts casos 
s’ha creat un nivell de dependència que requereixen cures d’intensitat i especialitat que 
es perllonguen en el temps. Les cures informals han estat habitualment desenvolupades 
per la família i especialment les dones. En el moment que elles s’incorporen al mercat 
de treball i canvien els models de família, és necessari donar una resposta al sistema 
públic de protecció social que és l’atenció integral a les persones. 
Aquesta llei és un avanç molt important en l’estat de benestar del nostre país, per a ells 
és una de les millors lleis que s’han fet últimament. En tot l’estat espanyol es reconeix 
un dret universal a tots els ciutadans i ciutadanes que és rebre atenció i cura de l’estat 
quan no es poden valer per sí mateixos. La gent gran, les persones amb discapacitat, les 
famílies, els cuidadors, tots tenen un recolzament.  
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Els principis bàsics de la llei són el caràcter universal i públic de les prestacions, amb 
això s’està aixecant el quart pilar de l’estat del benestar, juntament amb la sanitat, 
l’educació i el dret a les pensions. 
Aquesta llei garanteix les prestacions mínimes per a totes les persones que ho 
necessiten. Com es coneix la riquesa d’una societat? Sobretot amb la mesura de la 
capacitat d’atenció a qui ho necessita més i fer justícia. A Catalunya aquesta llei està 
dins de la Llei de serveis socials catalana, que es va implantar des de l’u de gener 
passat. Es passa d’un model assistencial a un model on es garanteixen les atencions, es 
fa pluralitat i es fa proximitat al ciutadans del municipi. Es tracta d’un dret subjectiu, en 
que si la persona compleix les condicions establertes, l’administració està obligada a 
donar el servei. 
La realitat és que la llei es desenvolupa lentament, és molt complexa, el Govern de la 
Generalitat en funció del que va veient va fent i hi ha realment moltes dificultats i és un 
tema que s’ha d’anar treballant. Qui ho pateix directament són els ciutadans i ciutadanes 
que van als serveis socials i no se’ls pot donar resposta, ja que qui realment dóna els 
recursos és l’administració de la Generalitat. 
Com a regidora de serveis socials informa de que s’està utilitzant tots els mitjans per a 
pressionar i que es doni resposta a totes les demandes. S’han avançat tràmits per tal 
d’agilitzar al màxim el tema en el moment en que arribin les resolucions. Continua 
explicant que ells són els primers interessats en que això funcioni, però està clar que es 
tracta d’un tema realment complex i complicat on cal comprovar compatibilitats, 
prestacions, etc.  
Pel que fa a la moció que es presenta hi ha alguns aspectes en que dissenteix, com per 
exemple on proposa crear un model de sistema català ja que això ja s’està fent, des del 
moment en que la Llei de serveis socials ja l’assumeix. En un altre punt s’insta en que 
es demanin més diners perquè a Catalunya hi ha més despeses. Creieu que la Generalitat 
no ho està fent? Ja s’està fent aquest treball des de la Generalitat.  
També estan en desacord en que es proposi una revisió de les incompatibilitats. 
L’aplicació ha de cobrir unes necessitats i uns serveis bàsics però amb un criteri just i 
equitatiu. És una revisió que s’ha de fer i cal fer-ho justament. No es pot tenir 
prestacions i a més a més tenir també la de la dependència. No funciona així. 
En el punt setè que s’entén amb certa dificultat, vol dir que tothom ha de cobrar el 
mateix? Consideren que com a administració el que s’ha de potenciar és una solidaritat 
social envers a les persones més necessitades i elevar el principi d’igualtat vol dir tractar 
desigualment a la gent que són desiguals. 
En el punt novè es parla d’un dret subjectiu que ja recull la Llei Catalana. 
L’Administració està obligada a donar el servei, hi hagi o no diners, cal solucionar el 
tema dels diners com sigui. 
On realment el seu grup està en desacord es en el punt vuitè on es demana que es 
garanteixi que tothom, indiferentment de la situació econòmica, de si està en una 
residència privada se li ha de donar la mateixa prestació. Ells consideren que el que s’ha 
d’instar és a crear més places de residència pública, i que es pugi garantir que tothom 
pugui tenir-ne, encara que es tingui l’opció personal d’anar a una privada. Per tot això 
avança que el vot del grup municipal PSC serà l’abstenció.  
 
El senyor F Xavier PEÑARANDO diu que no hi ha res més electoralista que crear una 
llei i no dotar-la de mitjans, per la qual cosa no entén per què els acusen d’electoralistes. 
Ell recorda que ara no s’està d’eleccions a l’ajuntament de Ripollet, sinó que les que hi 
ha són al Congrés dels Diputats. 
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Debatre aquesta llei podria ser una qüestió llarga i extensa, cal partir de que és una llei 
de l’estat i que ja va néixer coixa, en el sentit de que trepitjava competències que 
pertocaven al Govern de la Generalitat. 
És evident que cada grup té punts de vista diferents, però la realitat és que a dia d’avui 
al nostre municipi tenim enormes dificultats per a poder donar un servei que els 
ciutadans necessiten. Cal que la Generalitat desenvolupi la llei estatal i ens doti de 
mitjans. 
Potser sí que la moció és enrevessada per la seva extensió, però no entrem en tòpics ja 
que hi ha coses que la moció no diu. En el punt vuitè, el que diu és que en condicions 
d’igualtat, en funció de la seva dependència i de la seva situació econòmica, és a dir 
dues persones igual dependents que igual econòmicament, ha de ser independent el lloc 
o residència on es trobi, ja que potser ha tingut que recórrer a una residència concertada 
davant la impossibilitat d’obtenir una plaça en una pública i, per tant, ha de tenir els 
mateixos drets i ajuts que una persona que no estigui en residència concertada. No s’està 
pas demanant que les persones que tinguin més mitjans econòmics també tinguin una 
ajuda, ans al contrari, que tothom pugui tenir accés a aquesta ajuda. El que sí que 
coincidim tots és que aquesta llei de la dependència, aquest servei, és una necessitat i 
espera que el més aviat possible es pugui prestar a tots els ciutadans que s’ho mereixin. 
 
La senyora Pilar CASTILLEJO recorda que està d’acord amb ell en que el més electoral 
per part del PSOE és presentar la llei i no dotar-la com ja ha dit abans. Sí que és cert que 
el grup de Convergència no és qui es presenta a les eleccions però creu que tampoc ha 
estat el seu grup qui  ha elaborat aquesta moció. 
 
El senyor F Xavier PEÑARANDO li respon contundentment que l’hagin o no elaborat 
ells, els qui l’han presentat han estat ells. No s’han d’amagar de res, hi ha alguns que els 
fa vergonya dir que pertanyen a alguna formació política. Tots nosaltres el grup de 
Convergència i Unió pertanyents al Partit de Convergència Democràtica de Catalunya 
ho poden dir orgullosos. Li dirigeix a la senyora Castillejo la qüestió de si ells s’han 
d’amagar d’això ells no. 
 
La senyora Pilar CASTILLEJO manifesta que ni a ella ni als seus companys no els fa 
cap vergonya i per això donen la cara pel Compromís com ho estan fent, i li recorda que 
ella només li rebatia el seu argument de que la presentava sense fer electoralisme perquè 
no anaven a les eleccions. Ja sabem que no la heu fet vosaltres sinó el vostre partit que 
sí està fent electoralisme. Cap problema que sigueu de Convergència. 
 
El senyor ALCALDE intervé per a dir que si una llei aprovada fa més d’un any i mig és 
electoralista que seria si s’hagués aprovat fa quatre o cinc mesos i en tot cas, amb lleis 
com aquesta, visca l’electoralisme!. I funcionarà perquè hi ha un termini de 
desplegament. 
 
 
7.3. Moció relativa a les zones enjardinades privades, presentada pel grup municipal 
del COP-CpR, el 22 de febrer de 2008, entrada 2036, amb els següents acords: 
1. Fer un estudi per part dels Serveis Tècnics Municipals d’aquells barris de Ripollet 
amb més presència de zones enjardinades privades. 
2. Instal.lar contenidors exclusius per al dipòsit de restes vegetals procedents de jardins 
i de poda, al menys en les èpoques de l’any en que més es fan aquestes activitats. 
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3. Fer una campanya de difusió de la instal.lació d’aquests contenidors entre la 
ciutadania per tal de fomentar-ne l’ús. 
 

- - - - 
 
La moció es rebutja per 4 vots a favor, 12 en contra dels regidors dels grups del PSC i 
de CiU i 4 abstencions dels regidors del grup Popular. 
 
El senyor Eduardo GIMÉNEZ fa l’explicació succinta de la proposta de moció. 
 
La senyora Gemma EDO explica que s’ha fet un estudi de les zones enjardinades i 
poden dir que des del servei de medi ambient està previst que per a les activitats de 
l’agenda de primavera, els dies 2 i 9 d’abril, a les 7 de la tarda, al Centre Cultural, fer 
unes jornades sobre jardineria i conreu ecològic i introducció a la jardineria sostenible i 
també es realitzarà una introducció al compostatge casolà. 
A la tardor està previst realitzar també un projecte sobre compostatge domèstic. A les 
famílies que vulguin formar part d’aquest projecte se’ls donarà un compostador i es 
portarà a terme un seguiment per part dels monitors, amb campanyes educatives i 
informatives, amb durada indeterminada. Aquestes activitats formen part d’un projecte 
de l’Àrea Metropolitana que compte amb subvencions de la Diputació de Barcelona, per 
això el seu vot serà en contra. 
 
El senyor Pere CALVIÑO manifesta que des del seu partit consideren que les zones 
privades enjardinades ja han de tenir els seus mecanismes per eliminar aquesta brossa i 
el que creuen és que l’ajuntament ha de vetllar perquè aquests recursos s’utilitzin 
correctament, per això el seu vot serà l’abstenció. 
 
El senyor Antoni FRANCOLÍ informa que entre l’octubre i novembre passats es va fer 
l’estudi mencionat i el cost d’aquest estudi, posant 40 contenidors a tot Ripollet, pujava 
aproximadament uns 33.000 euros, entre la compra, l’amortització, el servei 
extraordinari, el lloguer de nous vehicles adequats, etc. i per això es va desestimar fer el 
servei, però substituït el tema per aquelles persones que tenien aquest problema es 
posava uns sacs d’un metre cúbic, que es van deixar a la deixalleria i és gratuït. 
Únicament s’ha de deixar un dipòsit fins a que es tornin. Només s’han detectat vuit 
persones que han deixat la brossa al carrer i ja s’han sancionat. En cas de necessitat per 
no disposar de vehicle, trucant al telèfon 900, es podria passar i donar el servei de 
recollida, en casos puntuals. Per això i donat el cost que consideren molt important el 
seu vot es en contra. 
 
El senyor Eduardo GIMÉNEZ intervé novament per a dir que tot i les “charlas” de la 
formació, tot mol casolà, del grup de Convergència, però les deixalles no es posen als 
contenidors. El grup socialista parla de vuit persones i només cal donar una volta per 
Ripollet i veure com està. Lògicament quan fan la poda o neteja del jardí, el que no cap 
al contenidor ho dipositen al costat. La intenció del grup és que es mantingui una mica 
més digna la ciutat. Continua indicant que de la mateixa manera que s’han posat 
contenidors al parc Gassó i en d’altres parcs per aquesta funció, per quan es fa la poda i 
neteja, doncs es tractaria de fer el mateix i distribuir-ne per tot el municipi per als 
ciutadans. 
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De totes maneres indica que fins avui no s’havien assabentat de tot el que han explicat 
sobre aquest sistema,  no obstant això, no ha estat gaire efectiu ja que es continua 
dipositant restes al carrer, tal i com es pot veure. 
 
El senyor F Xavier PEÑARANDO aclareix al portaveu del COP-Compromís per 
Ripollet, -CAV-, que se’ls ha caigut pel camí i és el partit que representen, que és el 
partit polític del Vallès que tot i que diuen no tenir vergonya, al final no diuen quin 
partit representen. Li recorda que ells sempre volen agitar banderes pel medi ambient, el 
sorprèn que digui que evidentment quan no hi ha lloc les restes les deixin al costat, ja 
que se li ha explicat que és un servei gratuït i les normes del civisme no diuen que es 
faci això. Li recorda que ja s’ha comentat que s’ha fet un anàlisi econòmic del cost, cosa 
que no té en compte la seva formació alhora de presentar propostes, mai parlen d’anàlisi 
de cost, ara bé els qui governem hem de fer sempre aquest anàlisi i valorar el cost. 
També recorda que ja ha comentat la regidora de medi ambient que hi ha altres opcions, 
per exemple la que és més sostenible que és que la poda de les plantes pugui reutilitzar-
se com adob, fent compostatge domèstic. Per últim li recorda que en cas de dificultats 
puntualment l’ajuntament pot prestar aquest servei de forma totalment gratuïta. 
 
El senyor Eduardo GIMÉNEZ en contrarèplica demana que se’ls faciliti més informació 
habitualment ja que ells les propostes les recullen a través de l’assemblea i els 
ciutadans. Indica que els ciutadans fan ús d’un contenidor que tenen a la seva 
disposició, bi-compartimentat que està indicat per aquestes i altres deixalles similars, al 
costat del contenidor del rebuig, però quan és ple passen al de rebuig i quan també és 
ple passen a deixar-ho al costat. No vol dir que ell justifiqui aquestes actituds. 
 
 
8. DESPATX D’URGÈNCIA:  
 
El senyor ALCALDE fa una breu explicació del per què s’ha de votar la urgència 
d’aquest tema i els motius pels qual s’ha hagut d’incloure amb aquest caràcter en l’ordre 
del dia.  
 
La urgència és aprovada per unanimitat de tots els regidors presents. 
 
APROVACIÓ PROJECTE CONSTRUCCIÓ CAP ELS PINETONS. 
Vist el projecte d’execució de les obres de construcció del nou Centre d’Assistència 
Primària a l’avinguda Catalunya núm. 18, amb un pressupost d’execució material total 
de 2.761.024,08 €. IVA inclòs, redactat per l’Arquitecte Sr. Jordi Badia Rodriguez, 
presentat pel Servei Català de la Salut, els informes emesos, i d’acord amb el que 
preveu l’article 235 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, Text Refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, l’art. 37 del Decret 179/1995, de 13 de juny, 
pel que s’aprova el Reglament, d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, s’acorda:  
Primer.- Aprovar inicialment el projecte d’execució de les obres de construcció del nou 
Centre d’Assistència Primària a l’avinguda Catalunya núm. 18. 
Segon.- Acordar la publicació del present acord en el BOPB i el DOGC, durant el 
termini de trenta dies als efectes de que es puguin presentar contra el mateix les 
al·legacions que s’estimin convenients, i tenir-lo per aprovat definitivament en cas de 
què no es presenti cap. 
 

- - - - 
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L’acord s’adopta per 16 vots a favor i 4 abstencions, aquestes dels regidors del grup 
municipal del COP-CpR. 
 
El senyor ALCALDE fa la lectura de la proposta. 
 
El senyor Pere CALVIÑO manifesta que el seu vot serà favorable ja que tot el que sigui 
nous serveis per a Ripollet ho votaran a favor. 
 
La senyora Pilar CASTILLEJO comenta que d’una banda estan totalment a favor de la 
urgència d’aquest punt ja que ve a omplir una carència de Ripollet, donada la necessitat 
de tenir més metges, més pediatres, més enfermeres, perquè el CAP I està ja col·lapsat. 
Consideren important la seva aprovació avui per l’avançament en un mes que això 
significaria i sobretot veien que hi ha altres projectes importants que estan aturats en 
aquests moments, com l’hospital, si almenys amb l’ambulatori podem avançar aquest 
mes, ho considera benvingut. 
Pel que fa al projecte executiu d’aquest ambulatori el cert és que encara no han pogut 
veure’l bé, perquè justament avui l’ha presentat el senyor Alcalde, i el pensen estudiar 
amb detall, participaran en la forma que marca la llei, presentant al·legacions per a 
intentar que es reculli també la seva opinió, quan es proposi l’aprovació definitiva 
donaran el seu vot definitiu. Per això en aquest moment el seu vot és l’abstenció. 
 
 
9. ASSABENTAT RENÚNCIA REGIDORA PILAR CASTILLEJO 
 
El senyor ALCALDE dóna en aquest punt la paraula a la regidora senyora Pilar 
CASTILLEJO, que li agraeix la possibilitat de dir algunes coses en aquest Ple, que és 
l’últim en que ella assistirà en aquesta legislatura. 
 
Comença indicant que contràriament a com ella té costum s’ha portat un text escrit 
perquè no volia deixar-se res per a dir. I passa a llegir-ho. En ell diu que són moments 
aquests en que dedicar-se a fer política és un desprestigi. Es diu que els polítics 
s’allunyen del ciutadà que només busquen resoldre interessos del partit i no de la 
ciutadania, es parla de corrupció, d’abismes entre el poble i la política, però creu que no 
és només això, sinó que cada vegada més en nom de la democràcia es perpetren actes en 
detriment de la pròpia democràcia. No cal buscar gaire per a posar exemples. Ara 
mateix que només falten quatre dies per a les eleccions del govern de l’Estat, en teoria 
la consumació de la democràcia, l’acte d’anar a les urnes i triar els nostres representants, 
doncs davant d’aquestes eleccions s’està assistint a una campanya electoral en que 
enlloc de tenir un debat d’idees en que s’expliquin projectes de país, tenim una subhasta 
en que es compren vots, a 400 euros al contribuent, i ella d’això no en diu democràcia. 
Apel.lant a lleis perverses, s’empresonen dirigents polítics, s’il.legalitzen partits i 
s’anul.la l’opció de vot del 20 per cent de la població del país basc.  
 
Continua explicant que no és per por d’aquest desprestigi de la política que avui deixa 
de ser regidora, ni per estar farta de la política, ni desenganyada dels polítics, ni per 
estar cansada o cremada com molta gent li pregunta des de que han fet pública la seva 
renúncia. Cremada sí, en el sentit de que coses com les que acaba d’explicar l’encenen i 
tantes d’altres barbaritats que des d’on està ha de veure, també l’encenen, cosa que 
d’altra banda considera positiva. La capacitat d’indignació hauria de ser indispensable 
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per a fer una tasca com la que ha estat fent tots aquests anys. Vol explicar perquè ho fa, 
o perquè ho fan, millor, perquè és una decisió col.lectiva que explica als veïns i veïnes 
que amb el seu vot l’han posat aquí per a què els representi, perquè és evidentment a ells 
a qui deu una explicació. 
 
Diu que marxa amb un acte de reafirmació democràtica, en un acte profunda i 
rotundament democràtic. Mira d’explicar-se: Sovint ens queixem de com ens manlleven 
les paraules, o més ben dit, el seu significat, en aquest sentit algú va agafar el vota i 
calla i ho va titular democràcia. Dins el Col.lectiu Obrer Popular, del que se’n sent molt 
orgullosa, són un grup molt heterogeni de persones i en molts temes amb punts de vista 
ben diversos, però tots compateixen algunes conviccions ben arrelades, una d’elles és 
que la democràcia és participació i és llibertat i entenen el seu treball polític com un 
procés transformador cap a una societat millor i aquesta transformació profunda, real, 
no s’aconsegueix des de les tribunes o no només des d’elles, sinó des de baix; 
s’aconsegueix participant i fent participar, escoltant als veïns i veïnes i deixant-se 
interpel·lar per ells i elles, no escoltant coses com les que hem sentit avui en aquest Ple 
com, nosaltres governem, doncs ho fem. 
 
La transformació s’aconsegueix fent pinya amb els veïns i amb les seves necessitats, per 
a què els canvis esdevinguin transformadors és amb la societat que hem de lluitar pels 
canvis, no creuen en la unció de l’Esperit Sant sobre els caps dels nostres representats, 
sinó en l’aportació de tots i cadascun de nosaltres en la construcció del nostre futur. 
 
Avui veu entre el públic, veïns i veïnes del fòrum i la seva tasca és un exemple de com 
la transformació s’aconsegueix acompanyant i impulsant els veïns a anar on calgui i 
reclamar els seus drets, no amb dobles llenguatges i dobles intencions; ells, els veïns i 
veïnes són els motors del canvi. Aquesta és la política en que creuen les persones del 
Compromís per Ripollet, no deixin que ens manllevin més les paraules. Una altra 
convicció que tenen les persones que formen part del Compromís, un món més justi i 
més lliure no és només possible, a més a més, és necessari i és aquesta veritat la que ens 
empeny a no mirar-nos els esdeveniments des de la barrera sinó a prendre hores als 
nostres fills, a les nostres parelles i sobretot a ells mateixos per a involucrar-se fins el 
moll d’os en tots aquests processos transformadors que creuen aportadors de justícia, 
participació real i llibertat. 
 
Per això diu que ella no marxa, ni plega, ni tanca cap etapa, continua de forma idèntica 
el seu compromís en la lluita, participant des de la base i serà un altre company el que 
ara donarà la cara des d’aquest càrrec de regidor. Espera que amb aquesta explicació, 
veïns i veïnes, restin assabentats i entenguin la seva renúncia al càrrec. Als polítics de la 
resta de grups també es volia adreçar, molt breument. 
 
En els gairebé quatre anys que porta, com a regidora en aquest ajuntament, ha vist 
forces cares que han anat passant per aquí i ha vist també, com la majoria d’elles 
desapareixien de la vida cultural, social i política de Ripollet, una vegada deixaven el 
seu càrrec de regidors.  
 
I, per últim, acaba, adreçant-se al company a qui passa el relleu, el Jordi, que sap que 
agafa aquest relleu amb il.lusió i amb convicció per a fer-ho, demana prestades les 
paraules a en Xirinacs, una persona a la que admira profondament per la seva capacitat 
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d’anàlisi, de crear nous paradigmes i sobre tot pel seu enorme compromís amb el país i 
amb la seva lluita. 
 
Llegeix un extracte de la carta que va adreçar quan es va deixar morir: “He viscut esclau 
75 anys en uns països catalans ocupats per Espanya, per França i per Itàlia des de fa 
segles, he viscut lluitant contra aquesta esclavitud tots els anys de la meva vida adulta, 
una nació esclava, com un individu esclau, és una vergonya de la humanitat i de 
l’univers. Però una nació, mai no serà lliure si els seus fills no volen arriscar llur vida 
amb el seu alliberament i defensa.”  
 
Acaba dient: “Des de la convicció de que aquest esperit rebel de lluita i compromís d’en 
Xirinacs, serà el teu motor i la teva inspiració, endavant Jordi.  Gràcies.” 
 
S’obre un torn de paraules: 
 
El senyor F Xavier PEÑARANDO, demana a la senyora Castillejo que el perdoni per 
no dur cap discurs escrit per la qual cosa el que li diu és el que li surt i pensa i que com 
a portaveu parla en nom del seu grup municipal. 
 
Quan un company, regidor, marxa d’aquest Plenari els agrada dir que esperen que el 
temps compartit hagi pogut estar de profit per al que s’està aquí, per a millorar el 
municipi i també vol deixar clar que les discrepàncies que puguin haver tingut ho 
plantegen des de la vessant estrictament política. Entenen que la vida política  és com 
d’altres, activitats participatives, associatives, que tenen unes etapes. Cadascú les marca 
en funció dels temps, hi ha persones que ho fan en un any, en dos, en una legislatura, 
etc. Totes les opcions són respectables, valorables, participatives, i amb un mateix fí. 
 
Reconeix que en aquests plenaris, la senyora Castillejo i ell han tingut tensions, 
discussions i no vol marxar com si això hagués estat com un camp de roses. Manifesta 
que està plenament d’acord en moltes de les paraules que ella ha dit, coincideix 
plenament amb ella. No obstant també cal respectar quan no és així. L’únic matis que 
vol fer és pel que fa al que ella defensa, d’ajut, de participació democràtica, de fer 
escoltar la gent, de treballar des de la base per a un objectiu comú, creu que això es pot 
fer des de diferents àmbits, polític, cultural, esportiu, des de l’associatiu, de 
l’ensenyament, etc. L’única diferència que vol marcar és que potser el polític aglutina 
tots ells. Sense ànim de generar cap polèmica amb la regidora, li desitja que tingui molta 
sort en aquesta nova etapa, però creu que no és bo intentar de fer una frontera d’on estan 
els bons i on estan els dolents. Això creu que està en contradicció amb els valors bàsics 
que ella promulga. És un valor elitista, que pot ser-hi de moltes maneres. Bons i dolents 
és elitisme i està convençut que la regidora està en contra de l’elitisme.  
 
En aquest moment reprodueix paraules del Ex-President Pujol i és que Catalunya, el que 
l’ha fet rica és l’ascensor social, amb independència de la formació política que cadascú 
ocupi. Recorda, com ha reiterat en altres ocasions que està orgullós de pertànyer a 
Convergència Democràtica de Catalunya i no li agradaria que en aquest Ple s’hagi de 
sortir pensant que uns estan en el costat bo i els altres en el dolent. Únicament vol 
donar-li les gràcies perquè creu que evidentment ha participat a millorar aquest 
municipi, que es continuaran trobant en molts àmbits i no li agradaria que marxés amb 
la sensació de que els qui estan aquí no han volgut fer una reafirmació democràtica o 
que no estan per fer participar a la gent o escoltar-los. Potser es tenen matisos diferents 
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però l’esperit i sentiment coincideixen tots. Simplement li desitja molta sort en aquest 
punt que no ha de ser punt i final i potser tornarà com a regidora. Molta sort en aquesta 
nova etapa. 
 
El senyor Pere CALVIÑO menciona que te dos punts de vista. El primer és el polític i 
el segon el personal. Des del polític, evidentment en moltes ocasions no han estat 
d’acord, son dos opcions diferents. En canvi en d’altres sí han estat d’acord ja que els 
unia millorar el municipi de Ripollet, sempre si és així sempre estaran amb tots els 
partits.  
 
Des de la vessant personal ell, en nom del Partit Popular de Ripollet , l’únic que volen 
és desitjar-li bona sort en aquesta nova etapa que enceta, que quan es vegin pel carrer se 
seguiran saludant i evidentment, ja més endavant donaran la benvinguda al nou regidor 
del seu grup. Li desitja sort i que li vagi tot bé. 
 
El senyor ALCALDE, en nom del seu grup, aprofita per a expressar també que hi ha 
sentiments i el fet de compartir uns vuit anys en aquest ajuntament els ha portat 
políticament moments de tot tipus, de vegades molt distants, però segurament a nivell 
personal considera que han mantingut, en general, una relació cordial i creu que també 
s’ha de manifestar això. El seu grup, generalment, quan un regidor decideix presentar la 
seva renúncia i s’hi està d’acord, mai intervenen ni es manifesten perquè considera que 
no ho han de fer. En aquests moment s’aprofita per a ser elegants i diplomàtics i fer un 
comiat. Però avui ell no considera que la regidora Castillejo hagi estat així. És una 
característica d’ella i per tant no esperaven altre cosa.  
 
Per això ell tampoc avui serà massa diplomàtic, perquè de vegades les decisions que 
prenen lliurement sempre considera que les volen confrontar amb els altres, i no entén 
per què. És respectable. No pensa que sigui normal i és just el contraposar aquestes 
decisions envers els altres. El grup d’ella és un grup que escolta els veïns, com tots ho 
fan. Si no ho fessin no estarien ells governant aquest poble, per tant tenen també els 
seus canals per escoltar el poble, potser diferents dels d’ells, no tant mediàtics, però ho 
fan igualment, li diu que no tenen el monopoli d’escoltar els veïns només ells. 
 
Continua dient que, avui dimiteix i ells no hi tenen res a dir però li demana que no 
anteposi això al que fan els altres, perquè aleshores ells també s’han de defensar. El seu 
grup segurament, si tenien previst que un regidor dimitís en un any, ja no s’hauria 
presentat a les eleccions de l’any passat. Si passa alguna cosa i s’ha de fer es fa, però ell 
podria pensar que ella es va presentar a les eleccions per a complir una quota femenina 
que diu la Llei, i després de les eleccions es renuncia incomplint aquesta quota. Ell 
insisteix en que podria pensar així, hi té el dret de pensar-ho. No seria així si ella no 
hagués argumentat la seva decisió enfrontant-la als altres, però ja hi estan acostumats en 
els seus discursos de presa de possessió o de quan marxen; com si tinguessin por de que 
no quedi clar que marxen i continuen treballant. Com molts d’altres regidors que han 
marxat abans. 
 
Tots els regidors estan aquí perquè el poble els ha escollit i per tant es mereixen un 
respecte tots decideixen sobre la seva vida i és respectable i per tant el temps que s’està 
aquí voluntàriament, tots i cadascú d’ells ho fan per treballar per a millorar Ripollet, des 
de cada perspectiva i és això l’essència de la democràcia. Alternatives, control, els qui 
governen, governen i els qui estan a l’oposició que hi estiguin. Això dóna garantia al 
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Ple. Ell es queda amb la feina feta per ella, i amb la seva relació personal, que ha estat 
cordial i ho diu públicament, tot i que políticament no s’hagin entès algunes vegades. 
Amb ella considera que es pot parlar, que sap escoltar i entén les coses quan s’expliquen 
i vol agrair-li, en nom del seu grup, i en nom del poble de Ripollet com a Alcalde, la 
seva dedicació al poble de Ripollet on quedarà per sempre la seva petxada i li desitja 
molta sort i que li vagi molt bé i que continuï treballant pel poble, sigui on sigui. 
 
La senyora Pilar CASTILLEJO dóna les gràcies per les paraules que li han adreçat i 
reconeix que ha fet un discurs incòmode però creu que aquests els discursos que s’han 
de fer.  
 
El senyor José Luis MUÑOZ dirigint-se a la Sra. Pilar castillejo li recorda que el poble 
la va escollir i pot parlar aquí el que vulgui, considera que el senyor Alcalde ha fet una 
alcaldada com va fer en el Ple d’investidura quan no els va deixar parlar a tots cinc. 
Només vol dir en nom dels seus companys que volen agrair-li els nou anys de servei 
que ha fet i  recorda que la cadira del Compromís no té nom ni cognoms, que pot 
marxar amb el cap ben alt, amb tota dignitat, perquè marxa com va entrar sens cap diner 
a la butxaca i això no tothom ho pot dir, i acaba recordant que la lluita de la classe 
obrera i la revolució de l’esquerra segueix endavant, per tant, una forta abraçada.  
 
El senyor ALCALDE li diu al senyor Muñoz que “acaba de meter la pata”, ja que no 
sap a qui es refereix, perquè si té alguna dada del que acaba d’insinuar, el que ha de fer 
és denunciar-ho. Poden ells també ficar la pota alguna vegada, però mai la ma, que li 
quedi ben clar. Si això ho diu per ells, pensa que no es mereix la intervenció que ha fet, 
en un punt que una regidora plega. No ho considera just. Recorda que ell ha intervingut 
sense estar diplomàtic i així ho ha dit, ja que aquí no se n’ha estat i per tant llibertat 
d’expressió total. Ningú li ha dit a la regidora que no digués res del que ha dit. No parli 
de llibertat d’expressió perquè ha dit el que ha volgut igual que ella ho ha fet, la resta 
també ho han fet. Aquesta intervenció considera que ha estat fora de lloc i no li donaré 
la paraula ara per parlar ja que li ha donat abans per cortesia. Demana, si us plau, 
esborrar tot això i poder acabar aquest punt. 
 
L’Alcalde acaba la seva intervenció recordant que és tradició en aquest Ajuntament que 
quan pleguen els regidors se’ls lliura un recordatori del seu pas per l’Ajuntament. Avui, 
en nom del poble de Ripollet, li fa lliurament a la regidora, senyora Pilar Castillejo, 
d’un gravat que tenen tots els regidors de l’Ajuntament. 
 
10. PRECS I PREGUNTES 
 
La senyora Maria RUÍZ, fa referència al pont de La Ferreria, que separa Montcada de 
Ripollet i vol saber si des de la Generalitat han contestat o no la carta que es va fer i si 
s’ha d’allargar, demana que els Mossos d’Esquadra posin una bona senyalització per 
evitar accidents. 
 
El senyor Eduardo GIMÉNEZ pregunta, novament, si hi ha alguna modificació pel que 
fa a l’antena de telefonia mòbil del col·legi Gassó. 
 
El senyor José Luís MUÑOZ prega, ja que el sistema democràtic que es té no permet la 
interacció, que quan es fa la pregunta i et contesten no es pot replicar i demana al 
portaveu de CiU que no s’atreveixi a fer diagnòstics mèdics tant lleugerament i ho diu 



Ajuntament en Ple.                                                     Acta Sessió núm. 4/08, de 28 de febrer.                22       

perquè li va dir que tenia problemes d’amnèsia, etc. Li diu que no té cap problema 
d’amnèsia i recorda que el que ell  va demanar són explicacions de com havia anat la 
reunió amb la Consellera de Sanitat a Montcada envers el futur hospital. Li va contestar 
que ja li havien dit i que semblava tenir amnèsia. Doncs no, ja que entre el Ple de gener 
i la reunió de Montcada van passar tres setmanes i si es fa una reunió pot ser que hi hagi 
aportacions noves, respecte al tema.  
 
I vol dir-li a l’Alcalde que li ha dit abans que havia ficat la pota, recordar-li que no ha 
mencionat a ningú d’ells i que han interpretat el que han volgut i si no per això hi ha el 
Secretari i les cintes i poden denunciar el que considerin. 
 
En torn de respostes intervé el senyor Xavier PEÑARANDO i en relació amb els 
comentaris del senyor Muñoz, ell no sap del cert si té o no té amnèsia però el que sí que 
li queda clar és que té dots per a fer teatre. En el passat Ple va intervenir i ja se li va 
recordar que una regidora li havia parlat ja del tema i va fer la mateixa pregunta que ja 
fora del plenari se li havia respost. Li recorda que ja li va fer aleshores un somriure i li 
va dir que tocava, no verbalment però sí encongint les espatlles.  
 
També li diu que no passa res per fer cursa política, que és lloable i no passa res. Si es 
volen guanyar punt ja ho pot fer però no té sentit que parli de valors, d’esquerra, de 
democràcia i tot això es faci des del respecte que ell considera que no té. Perquè els seus 
comentaris no tenen raó de ser i li prega que en un altre comiat d’un regidor, d’un 
company, de qualsevol grup, fora bo que intentés tenir més respecte.  
 
El senyor ALCALDE contesta sobre la pregunta del pont i posa en antecedents del tema 
que fins a cinc minuts abans d’aquest ple ha tingut una conversa sobre això. Certament 
aquest pont, des de fa temps, té una junta de dilatació que s’ha obert. No és propietat 
municipal i per tant l’ajuntament no fa el manteniment i es van fer les gestions amb la 
Direcció General de Carreteres, amb fotografies i informes tècnics i demanant una 
ràpida intervenció pels problemes que podria comportar això.  
 
Mentrestant la brigada municipal i una empresa es va fer aquell arrengament provisional 
que no es pot fer millor perquè és molt complicat de fer, es va fer una senyalització el 
millor que es va poder però efectivament genera problemes. La Generalitat no va 
contestar i es va tornar a reclamar més contundentment i fent-los responsables 
subsidiaris si passava alguna cosa.  
 
A dia d’avui no se sap encara de qui és el pont. Va construir-lo la Corporació 
Metropolitana de Barcelona, dissolta ja, i les seves propietats es van derivar a 
Ajuntaments, Consells Comarcals i Generalitat. Aquest pont encara no hi ha constància 
escrita de la propietat. Interpreta que potser va ser un oblit o una falta de llistat en 
competències. Se’ns ha dit que pertany al Consell Comarcal i ens adrecem fent-los 
aquesta pregunta de si és o no de la seva competència. Encara no ens han dit res. 
Aquesta setmana ell mateix ha trucat en varies ocasions a la Generalitat, al Departament 
de Politica Territorial i Obres Públiques, fins i tot en pla d’amenaça de que si la setmana 
vinent no tenen la resposta adequada, es parlarà amb l’Ajunament de Cerdanyola per tal 
de tallar el trànsit, pel pont, per qüestions de seguretat i que el tema peti per on hagi de 
petar. 
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Després de tot això, avui ha rebut una trucada del Director General en la qual m’ha dit, 
cinc minuts abans del Ple, que tenen documentació acreditativa del traspàs d’això al 
Consell Comarcal a qui ha trucat immediatament i ha parlat amb el President i li ha dit 
que demà volia saber la resposta corresponent. D’altra banda ha trucat també a la 
Gerència de l’Àrea Metropolitana per tal de si poden trobar algun document al respecte. 
 
Recorda que en aquest pont ningú fa cap tipus de manteniment i si s’ha fet alguna cosa 
ha estat sempre per part de l’Ajuntament de Montcada o de Ripollet, segons toca. Però 
ja no ho volen fer més i consideren que ho ha de fer qui tingui la competència i per això 
ho exigeixen així. Espera tenir notícies en els propers dies. 
 
 
I no havent-hi més assumptes per tractar, s’aixeca la sessió a les 21.30 hores, de la qual 
s’estén la present acta en el paper oficial destinat a l’efecte, que signa el senyor alcalde 
amb mi, el Vicesecretari en funcions de Secretari, que en dono fe. 
 
     L’alcalde,                                                            El vicesecretari, 
 
 
 
 
  
    Juan Parralejo Aragoneses                                            Víctor Siles Marc 
 
 
 
 


