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ACTA

Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

PLE/2019/8

El ple

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ
Tipus de convocatòria

Extraordinària

Data

15 de juny 2019

Hora d’inici

12.00 hores

Lloc

Sala de Plens de la Casa Consistorial

Presidida per

Jordi Ganduxé i Pascual

Secretària

Maria Llonch Llonch

A la Sala de Plens de la Casa Consistorial de les Franqueses del Vallès, a les 12.00
hores del migdia del dia 15 de juny de 2019, es reuneixen els senyors i senyores
següents que han estat proclamats regidors i regidores electes, com a conseqüència
de les últimes eleccions locals convocades mitjançant el Reial Decret 209/2019, d’1
d’abril, pel qual es convoquen les Eleccions Locals i les Eleccions a les Assamblees de
Ceuta i Melilla, que van tenir lloc el passat dia 26 de maig de 2019.

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ
Nom i Cognoms

Assisteix

José Antonio Aguilera Galera

SÍ

Rafael Bernabé Pérez

SÍ

Francesc Colomé i Tenas

SÍ

Juan Antonio Corchado Ponce

SÍ

Francisco Domínguez Velarde

SÍ

Amador Doncel Márquez

SÍ

Maria Forns Roca

SÍ

Jordi Ganduxé i Pascual

SÍ

Marina Ginestí i Crusells

SÍ

Juan Antonio Marín Martínez

SÍ

Imma Ortega i Martí

SÍ

Àngel Profitós i Martí

SÍ

Marta Reche Lavado

SÍ

Marta Sánchez Jiménez

SÍ

Sònia Tena i Belmonte

SÍ

Moisés Torres i Enrique

SÍ

Montse Vila i Fortuny

SÍ

Són assistits per la Secretària de la Corporació, la senyora Maria Llonch Llonch.
Desenvolupament de la sessió
La Secretària dóna la benvinguda als assistents i declara oberta la sessió convocada
per constituir la Corporació municipal i per a l’elecció de l’alcalde/essa.
Informa que l’objecte d’aquesta sessió és la de constituir el nou Ajuntament de les
Franqueses del Vallès, a la vista dels resultats que es van produir el passat 26 de maig
de 2019, data de celebració de les votacions per a la renovació de la totalitat dels
membres de les Corporacions locals, de conformitat amb el què disposa l’article 195
de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General, en
concordança amb l’article 37.1 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel
qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals.
El procediment d’aquesta sessió, de conformitat amb el què disposa la legislació
vigent, serà el següent:
1. Constitució de la Mesa d’Edat
2. Comprovació de credencials
3. Jurament o promesa del càrrec dels regidors i regidores proclamats electes
4. Intervenció dels grups municipals
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5. Votació de l’alcalde/essa
6. Recompte de vots
7. Proclamació de l’alcalde/essa
8. Intervenció de l’alcalde/essa
9. Lliurament dels atributs de la condició de regidor/a
10. Fotografia de la Corporació municipal
Així mateix, la Secretària informa als presents que, en aquest acte, es troba a
disposició de tots els regidors i regidores electes la documentació exigida per la
normativa legal vigent: l’acta d’arqueig, és a dir, els justificants d’existències en
metàl·lic o valors de l’Ajuntament dipositats en la Caixa municipal i en Entitats
bancàries, així com la documentació relativa a l’Inventari del Patrimoni Municipal, la
rectificació del qual es va aprovar pel Ple en la sessió del dia 29 de novembre de 2018,
de la qual es deixarà constància mitjançant diligència.
També s’ha de fer constar que tots els regidors i regidores electes que han de prendre
possessió dels seus càrrecs en aquesta sessió, han donat compliment a la seva
obligació legal de presentar les seves declaracions de béns patrimonials i les causes
de possibles incompatibilitats o de qualsevol activitat que els proporcioni o pugui
proporcionar-los ingressos econòmics.
1.- CONSTITUCIÓ DE LA MESA D’EDAT
D’acord amb allò establert a la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim
Electoral General, el Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, i al
Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, en primer
lloc es constitueix la Mesa d’Edat, la qual està integrada pels regidors electes de major
i menor edat presents a la Sala i serà presidida pel de major edat. Actua com a
secretari de la Mesa d’Edat la Secretària de la Corporació.
Correspon aquesta designació al senyor Jordi Ganduxé i Pascual, nascut l’any 1953, i
a la senyora Marta Sánchez Jiménez, nascuda l’any 1988.
Per constituir la Mesa d’Edat, la Secretària demana que el regidor electe de major
edat, el senyor Jordi Ganduxé i Pascual, passi a ocupar la Presidència, així com també
la regidora electe de menor edat, la senyora Marta Sánchez Jiménez.
Tot seguit, passen a prestar jurament o promesa els dos regidors de la Mesa d’Edat.

La Secretària llegeix la formula de jurament o promesa següent:
“JUREU O PROMETEU per la vostra consciència i honor complir fidelment
les obligacions del càrrec de REGIDOR o REGIDORA d’aquest
Ajuntament, amb lleialtat al Rei i guardar i fer guardar la Constitució, com
a norma fonamental de l’Estat i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?”
El senyor Jordi Ganduxé i Pascual diu: “Sí, ho prometo”.
La senyora Marta Sánchez Jiménez diu: “Sí, ho prometo”.
2.- COMPROVACIÓ DE CREDENCIALS
Després de la presa de possessió, la Mesa d’Edat queda constituïda de la forma
següent:
-

President: Jordi Ganduxé i Pascual, regidor assistent de major edat.
Regidora: Marta Sánchez Jiménez, regidora assistent de menor edat.
Secretària: Maria Llonch Llonch, Secretària de la Corporació.

Tot seguit, el president de la Mesa d’Edat passa a comprovar les credencials dels
regidors i regidores proclamats electes, els quals hauran de prestar el jurament o
promesa a peu dret, des del faristol situat en un dels extrems de la Sala de Plens.
3.- JURAMENT O PROMESA DEL CÀRREC DELS REGIDORS I REGIDORES
PROCLAMATS ELECTES
Acte seguit pren la paraula el President de la Mesa d’Edat, el senyor Jordi Ganduxé i
Pascual, per manifestar que, un cop comprovades les credencials de tots els regidors i
regidores electes, si existeix algun regidor o regidora a qui afecti alguna de les causes
d’incompatibilitat previstes per la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim
Electoral General, en els seus articles 202 i 203, i altra legislació concordant, ho ha de
manifestar en aquest moment.
Seguidament, no havent cap regidor ni regidora afectat per causa d’incompatibilitat, es
procedirà a la formulació del jurament o promesa d’acatament de la Constitució
legalment exigit.
El president de la Mesa d’Edat llegeix la fórmula o promesa següent a tots els regidors
i regidores perquè la responguin quan siguin cridats nominalment per la senyora Marta
Sánchez Jiménez:
“JUREU O PROMETEU per la vostra consciència i honor complir fidelment
les obligacions del càrrec de REGIDOR o REGIDORA d’aquest
Ajuntament, amb lleialtat al Rei i guardar i fer guardar la Constitució, com
a norma fonamental de l’Estat i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?”
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La senyora Marta Sánchez Jiménez, regidora assistent de menor edat, crida de forma
individualitzada els regidors i regidores electes, per ordre alfabètic, perquè cada un
d’ells respongui la fórmula de jurament o promesa.
1. José Antonio Aguilera Galera
2. Rafael Bernabé Pérez
3. Francesc Colomé i Tenas
4. Juan Antonio Corchado Ponce
5. Francisco Domínguez Velarde
6. Amador Doncel Márquez
7. Maria Forns Roca
8. Marina Ginestí i Crusells
9. Juan Antonio Marín Martínez
10. Imma Ortega i Martí
11. Àngel Profitós i Martí
12. Marta Reche Lavado
13. Sònia Tena i Belmonte
14. Moisés Torres i Enrique
15. Montse Vila i Fortuny
El senyors i senyores electes responen:
http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20190615# (minut 12:52)
El president de la Mesa d’Edat declara constituïda la Corporació municipal de les
Franqueses del Vallès.
(Aplaudiments)
4.- INTERVENCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS
La Secretària dóna lectura de l’article 196 de la Llei Orgànica 5/1985, del Règim
Electoral General:
a) Poden ser candidats tots els regidors que encapçalin les seves corresponents
llistes.
b) Si algun d’ells obté la majoria absoluta dels vots dels regidors és proclamat
electe.
c) Si cap d’ells obté aquesta majoria és proclamat Alcalde el regidor que encapçali
la llista que hagi obtingut major nombre de vots populars en el corresponent
municipi. En cas d’empat es resoldrà per sorteig.
Tot seguit es procedeix a l’elecció de l’alcalde o alcaldessa de l’Ajuntament de les
Franqueses del Vallès, de conformitat amb el procediment de votació secreta previst a
l’article 102 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, i de
l’article 68 del Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament de les Franqueses del
Vallès, és a dir, a través de paperetes que es dipositaran en una urna, essent escollit

alcalde o alcaldessa el/la candidat/a que obtingui la majoria absoluta dels vots dels
regidors i regidores.
El President de la Mesa d’Edat manifesta que poden ser candidats a l’elecció d’alcalde
o alcaldessa tots els regidors i regidores que encapçalin les llistes corresponents.
Afegeix que, a continuació, les cinc formacions polítiques representades al Consistori
intervindran per exposar el seu posicionament i també exposaran si presenten el seu
candidat/a per alcalde o alcaldessa del municipi. Intervindran per ordre de vots
obtinguts en les eleccions del 26 de maig de 2019, de major a menor nombre de vots.
En primer lloc, el President de la Mesa d’Edat dóna la paraula al senyor Francesc
Colomé i Tenas, de Junts per les Franqueses (JXLF-JUNTS), que textualment diu:
http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20190615# (minut 27:51)
A continuació, el President dóna la paraula al senyor Juan Antonio Corchado Ponce,
del Partit dels Socialistes de Catalunya – Candidatura de Progrés (PSC-CP), que
textualment diu:
http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20190615# (minut 31:09)
A continuació, el President dóna la paraula al senyor Rafael Bernabé Pérez, de
Imagina Esquerra en Comú – Acord municipal (IEC-AM), que textualment diu:
http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20190615# (minut 37:52)
A continuació, el President dóna la paraula al senyor Amador Doncel Domínguez, de
Ciutadans – Partido de la ciutadanía (CS), que textualment diu:
http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20190615# (minut 46:08)
A continuació, el President dóna la paraula a la senyora Maria Forns Roca, de SALCandidatura d’Unitat Popular - Alternativa municipalista (SAL-CUP-AMUNT), que
textualment diu:
http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20190615# (minut 51:40)
5.- VOTACIÓ DE L’ALCALDE O ALCALDESSA
El President de la Mesa d’Edat manifesta que presenten candidatura per al càrrec
d’alcalde o alcaldessa els regidors següents:
-

Senyor Francesc Colomé i Tenas, de Junts per les Franqueses (JXLF-JUNTS)
Senyor Rafael Bernabé Pérez, de Imagina Esquerra en Comú – Acord
municipal (IEC-AM)
Senyor Amador Doncel Domínguez, de Ciutadans – Partido de la ciutadanía
(CS)

Ple 15/06/2019 – pàg. 7

-

Senyora Maria Forns Roca, de SAL - Candidatura d’Unitat Popular - Alternativa
municipalista (SAL-CUP-AMUNT)

A continuació es procedirà a la votació mitjançant papereta secreta que dipositaran a
l’urna els regidors i regidores que seran cridats nominalment per la senyora Marta
Sánchez Jiménez, regidora assistent de menor edat, seguint l’ordre alfabètic.
Ordenadament, els regidors i regidores introdueixen el seu vot a l’urna, per ordre
alfabètic:
1. José Antonio Aguilera Galera
2. Rafael Bernabé Pérez
3. Francesc Colomé i Tenas
4. Juan Antonio Corchado Ponce
5. Francisco Domínguez Velarde
6. Amador Doncel Márquez
7. Maria Forns Roca
8. Marina Ginestí i Crusells
9. Juan Antonio Marín Martínez
10. Imma Ortega i Martí
11. Àngel Profitós i Martí
12. Marta Reche Lavado
13. Sònia Tena i Belmonte
14. Moisés Torres i Enrique
15. Montse Vila i Fortuny
Finalment, dipositen el seu vot a l’urna els dos regidors de la Mesa d’Edat:
16. Marta Sánchez Jiménez
17. Jordi Ganduxé i Pascual
6.- RECOMPTE DE VOTS
Es verifica el recompte de vots per part de la Mesa d’Edat. La senyora Marta Sánchez
Jiménez, regidora assistent de menor edat, exposa els resultats:
Vots emesos
Vots a candidats
Vots en blanc
Vots nuls

17
17
0
0

La distribució dels vots entre els candidats dóna el resultat següent:
Candidats:
Francesc Colomé Tenas
Rafael Bernabé Pérez
Amador Doncel Márquez
Maria Forns Roca

VOTS
11
3
2
1

Vots nuls
Vots en blanc

0
0

El President de la Mesa d’Edat, a la vista del resultat de l’escrutini, i de conformitat
amb el què preveu l’article 196 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim
Electoral General, el President de la Mesa d’Edat proclama Alcalde el senyor Francesc
Colomé i Tenas.
7.- PROCLAMACIÓ D’ALCALDE
A continuació, el President de la Mesa d’Edat dóna lectura a la fórmula de jurament o
promesa del càrrec d’alcalde.
Pregunta al senyor Francesc Colomé i Tenas: “Accepteu el càrrec d’alcalde de les
Franqueses del Vallès?”.
El senyor Francesc Colomé i Tenas respon afirmativament.
Tot seguit, el President de la Mesa d’Edat pregunta al senyor Francesc Colomé i
Tenas:
“JUREU O PROMETEU, per la vostra consciència i honor, complir
fidelment amb les obligacions del càrrec d’ALCALDE d’aquesta
Corporació, amb lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la Constitució com
a norma fonamental de l’Estat, i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?”.
El senyor Francesc Colomé i Tenas respon:
http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20190615# (minut 01:09:36)
(Aplaudiments)
El President de la Mesa d’Edat declara possessionat del càrrec d’alcalde de
l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès al senyor Francesc Colomé i Tenas, li dóna
el bastó de comandament i li posa la insígnia de solapa.
(Aplaudiments)
A continuació el senyor Francesc Colomé i Tenas passa a ocupar la Presidència i es
retiren els dos regidors de la Mesa d’Edat, que passen a ocupar el seu escó.
8.- INTERVENCIÓ DE L’ALCALDE
El senyor Francesc Colomé i Tenas pren la paraula per manifestar el següent:
http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20190615# (minut 01:12:50)

Ple 15/06/2019 – pàg. 9

9.- LLIURAMENT DELS ATRIBUTS DE LA CONDICIÓ DE REGIDOR/REGIDORA
El senyor Alcalde indica que, seguidament, es lliurarà a tots els regidors i regidores la
insígnia de solapa, que són els atributs de la condició de regidor d’aquesta Corporació
municipal.
El senyor Alcalde anomena els regidors i regidores pel seu nom, per ordre alfabètic,
els quals, en sentir el seu nom s’acosten a la Presidència perquè els siguin lliurats els
atributs de la condició de regidor/a.
1. José Antonio Aguilera Galera
2. Rafael Bernabé Pérez
3. Juan Antonio Corchado Ponce
4. Francisco Domínguez Velarde
5. Amador Doncel Márquez
6. Maria Forns Roca
7. Marina Ginestí i Crusells
8. Juan Antonio Marín Martínez
9. Imma Ortega i Martí
10. Àngel Profitós i Martí
11. Marta Reche Lavado
12. Sònia Tena i Belmonte
13. Moisés Torres i Enrique
14. Montse Vila i Fortuny
15. Marta Sánchez Jiménez
16. Jordi Ganduxé i Pascual
10.- FOTOGRAFIA DE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL
Després del lliurament, el senyor Alcalde demana a tots els regidors i regidores que es
mantinguin en els seus escons per fer la fotografia oficial de tota la Corporació
municipal.
(Aplaudiments)
El senyor Alcalde agraeix l’assistència a tothom i aixeca la sessió a les 13.30 hores, de
la qual, com a Secretària, estenc aquesta acta.

La Secretària

Vist i plau
L’Alcalde

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT AL MARGE

