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Una sanció exemplar
Les Franqueses multa amb 30.000 euros un regidor de CiU per una infracció urbanística
Les Franqueses del Vallès

L’Ajuntament de les Franqueses ha decidit imposar
una sanció de 30.000 euros,
el màxim permès per la
llei, al regidor de CiU José
Ramírez per una infracció urbanística que hauria
comès quan va cobrir amb
un forjat el pati de la casa on
viu al número 18 del carrer
Menorca per tal d’ampliar
amb un arxiu la seva assessoria jurídica. Ramírez diu
que no va cometre cap infracció i que, en tot cas, hauria
prescrit perquè l’obra la va
fer l’any 2000. És un episodi
més del fort enfrontament
entre govern i oposició a les
Franqueses que ha arribat a
qüestions personals.
La sanció a Ramírez culmina un procés que es va iniciar
el novembre de l’any passat,
quan l’Ajuntament li va
notificar el primer expedient
sancionador i li va imposar
una primera multa coercitiva de 900 euros. Ramírez,
però, va presentar un recurs
al·legant que havia sol·licitat
llicència d’obres l’any 2000,
que li va ser concedida per
silenci administratiu i que,
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Ramírez a l’arxiu de la seva assessoria que va fer cobrint el pati

en tot cas, la il·legalitat
hauria prescrit perquè han
passat més de quatre anys.
Aquest primer recurs va ser
rebutjat i Ramírez va respondre amb un recurs especial
de revisió que, segons ell,
encara no ha tingut resposta
per part de l’Ajuntament.
El regidor d’Urbanisme,
Joan Antoni Marín (PSC),
justifica la sanció perquè diu
que Ramírez no va presentar
cap al·legació a l’expedient
del novembre en el termini
establert i que s’aplica la
multa més alta prevista –el
ventall per a infraccions

El regidor Joan A. Marín (PSC)

L’Associació de
Familiars de Malalts
Mentals de Mollet
lliura el premi de Nadal

greus va dels 3.001 als 30.000
euros– perquè considera que
“en aquell moment ell, com
a regidor, tenia una responsabilitat pública i havia de
donar exemple”.
Marín considera que la
infracció a la llei d’urbanisme no ha prescrit perquè el
criteri per establir el termini
de prescripció “comença
quan l’Ajuntament té coneixement de la infracció i no
quan es produeix”. En aquest
sentit, diu que l’Ajuntament
va tenir coneixement formal
de l’existència del forjat que
cobreix el pati quan Ramírez
va demanar llicència d’activitats per a la seva assessoria legal, Alaya, el 23 de
febrer de l’any 2006, és a dir,
menys de quatre anys abans
de l’inici de l’expedient.
En aquell moment, segons
Marín, l’Ajuntament va tenir
constància de manera formal
que l’assessoria tenia una
superfície de 92 metres quadrats en comptes dels 50 que
tenia quan es va demanar la
primera llicència d’activitats
l’any 1998. També estima
que el forjat que cobreix
el pati no es pot legalitzar
perquè suposa un increment
de l’edificabilitat de la finca

Ramírez diu que
la infracció ha
prescrit i se sent
víctima d’una
“persecució”
ha persecució. Sempre hem
estat oberts a parlar amb ell,
però ell mai no ha contestat
ni ha presentat cap al·legació.
L’obra és manifestament
il·legal i no ens pot demanar
que mirem cap a un altre costat”. El regidor d’Urbanisme
assegura que l’actual govern
municipal es va assabentar
de la infracció “per denúncies de veïns de l’entorn” i
assegura que “nosaltres no
ens dediquem a fer de policies”.

Bigues inaugura el nou vial
entre Can Fabrera i Can Barri
Bigues i Riells

Mollet del Vallès
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El Club Social la Llum, de
l’Associació de Familiars de
Malalts Mentals de Mollet,
ha lliurat el premi del sorteig
de Nadal que organitza cada
any. El premi, una escultura
de l’artista Ricard Mira, va
ser per a Montse Álvarez.
El sorteig es va fer el 18 de
desembre i es van vendre 350
butlletes. La Llum es va crear
l’any 1999 com un espai d’oci
i temps lliure per a persones amb problemes de salut
mental.

que no permet el pla general
i que, per tant, vulnera la llei
d’urbanisme.
Ramírez denuncia que es
tracta d’un cas clar de “persecució política” contra ell pel
fet de ser regidor de l’oposició i anuncia que presentarà un contenciós judicial
contra la sanció, com a últim
recurs. Remarca, a més, que
la decisió d’aplicar la sanció
no va acompanyada d’un
informe jurídic del secretari
de l’Ajuntament i només porta la firma del responsable
tècnic d’urbanisme. Marín,
però, rebutja l’acusació de
persecució política. “No hi

Regidors i tècnics municipals en la inauguració aquest dijous

L’Ajuntament de Bigues i
Riells ha inaugurat aquest
dijous el nou vial que s’ha
fet entre Can Fabrera i Can
Barri, que s’ha eixamplat i
asfaltat i ara té una calçada
de sis metres d’amplada per
facilitar la circulació de vehicles en els dos sentits. També
s’ha condicionat una vorera

d’1,5 metres des del barri de
Can Fabrera fins a la casa de
Can Gresola.
El vial té 275 metres de
longitud i l’arranjament
ha tingut un pressupost de
175.884 euros. “Era un camí
molt perillós i amb aquesta
actuació es pretén millorar
la mobilitat, vetllar per la
seguretat i connectar les
dues urbanitzacions”, ha dit
l’alcalde, Joan Moreno.
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Sant Celoni
s’apunta al
‘Twitter’

Amb aparador a dos carrers
i apte per a botiga o despatxos

Sant Celoni

L’Ajuntament de Sant Celoni
s’ha incorporat a Twitter, un
servei d’internet que permet
enviar missatges curts d’una
forma ràpida i senzilla. L’objectiu és potenciar els canals
de comunicació amb la ciutadania i complementar els
ja existents com el web. Per
poder rebre els missatges,
els receptors han de disposar
d’un compte twitter.

Superfície 180m2 a nivell de carrer
i 170m2 de subterrani adaptat,
amb muntacàrregues, climatització
i sortida de fums, segons normativa
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