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Telèfons d’inTerès

Urgències
Policia Local 93 846 75 75
Mossos d’Esquadra 088
Creu Roja 93 861 12 40
Bombers 085
Centre coordinador d’ambulàncies 902 23 20 22
Hospital General de Granollers 93 842 50 00

Ajuntament
Oficines del SAC de l’Ajuntament 93 846 76 76
Àrea d’Infància i Joventut 93 846 65 06
Oficines del SAC de Bellavista 93 846 45 42
Oficina Tècnica Pla de Barris 93 861 62 21
Dinamització Econòmica 93 844 30 40
Serveis Socials 93 846 58 62
Patronat Mun. de Cultura i Educació 93 846 65 06
Patronat Municipal d’Esports 93 846 70 83
Pagesia 93 861 63 60
Consell del Poble de Llerona 93 849 39 39

Centres de salut
CAP Bellavista 93 861 80 30
CAP Corró d’Avall 93 840 42 00

farmàcies
Bellavista 93 849 35 92
Corró d’Avall (ctra. de Ribes) 93 849 37 72
Corró d’Avall (C/ Sant Antoni) 93 840 48 66

Centres per a la gent gran
Casal d’avis i Centre Social de Bellavista 93 846 46 86
Casal d’avis de Corró d’Avall 93 846 87 00
Centre de Dia de Corró d’Avall 93 846 86 99
Residència Les Franqueses 93 840 59 90

instal.lacions esportives
Complex Esportiu Mpal. (pisc. coberta) 93 840 48 80
Zona Esportiva de Llerona 670 09 45 28
Camp de Futbol de Corró d’Avall 670 09 45 27
Pistes Municipals de Petanca 637 78 57 46
Zona Esp. Mpal. de Corró d’Amunt 637 78 57 45

Centres culturals
Centre Cultural Can Ganduxer 93 846 65 06
Biblioteca Municipal 93 840 43 88
Casal Cultural de Corró d’Avall
Centre Cultural de Bellavista 93 840 57 82
Centre Cultural de Marata 93 849 31 04
Centre d’Art i Noves Tecnologies Can Font 93 840 33 75

Horari de visites dels regidors de l’Ajuntament

ALCALDE 
Francesc Colomé, hores concertades 

CULTURA, EDUCACIÓ, INFÀNCIA I JOVENTUT: 
Rosa Maria Isidro, dijous, de 17 h a les 18 h a Can Ganduxer

AGRICULTURA, TERRITORI I SOSTENIBILITAT:  
Rosa Maria Pruna, dimecres, de les 10 h a les 12 h a Can Ribas

ESPORTS 
José Ramírez, dimecres, de 10 h a 13 h al Patronat Municipal d’Esports

SANITAT I GENT GRAN:  
Rosa Maria Pruna, hores concertades

URBANISME:
Esteve Ribalta, dimarts, de 16 h a les 18 h.

ACTIVITATS, HABITATGE I PLA DE BARRIS:
Juan Antonio Marín, dimarts, de 16 h a les 18 h.

SEGURETAT CIUTADANA: 
Josep Randos, dimecres de 16 h a 18 h a la Policia Local

POLÍTIQUES SOCIALS:  
Gisela Santos, dimarts, de 16h  a 18 h Els dos primers dimarts de mes al 
Local de Polítiques Socials de Bellavista i els dos segons dimarts al de 
Corró d’Avall.

DINAMITZACIÓ ECONÒMICA: 
Javier Álvarez, divendres, d’11 h a les 13 h Masia a Can Ribes

SERVEIS CENTRALS, HISENDA i PARTICIPACIÓ: 
Àngel Profitós, dimarts de 16 h a 18 h

OBRES I SERVEIS:
Vanessa García, dimecres de 12 h a 14 h

serveis infantils i juvenils
Casal Infantil de Bellavista 93 840 57 80
Casal Infantil de Corró d’Avall 93 846 65 06
Centre de Joves de Bellavista 93 840 57 80
Centre de Joves de Corró d’Avall 93 840 49 67
Servei d’Informació Juvenil Bellavista 93 840 46 24

Centres educatius i formatius
Escola Bressol Municipal Massagran 93 840 35 75
Escola Bressol Mpal. Les Tres Bessones 93 849 84 83
Escola Bressol Municipal Cavall Fort 93 846 34 94
CEIP Bellavista-Joan Camps 93 846 62 29
CEIP Joan Sanpera i Torras 93 849 55 94
CEIP Guerau de Liost 93 846 32 16
CEIP Camins 938 402 215
IES Lauro 938 402 852
IES El Til·ler 938 407 266
Escola Mpal. de Música Claudi Arimany 93 846 56 36
Escola d’Adults-Centre d’Autoformació 93 840 26 53
Centre d’Innovació i Form. Ocupacional 93 840 39 30
Centre Tècnic del Vallès 93 861 62 57
Centre de Recursos Agraris 93 844 30 40

Parròquies
Santa Eulàlia de Corró d’Avall 93 849 26 38
Santa Maria de Llerona 93 849 28 38
Santa Coloma de Marata 93 849 31 04
Sant Mamet de Corró d’Amunt 93 849 31 04

Transports
RENFE (informació) 902 24 02 02
Autobusos Sagalés 93 870 78 60
Taxis M. Eugenia Hernández 629 94 19 50
Taxis Miguel Azor 93 846 30 75

Companyies de serveis
Enher-Fecsa (electricitat) 93 701 73 00
Estabanell y Pahisa (electricitat) 93 860 91 00
Gas Natural 93 870 32 54
Sorea (aigua) - oficines 93 879 49 46
Sorea (aigua) - avaries 902 25 03 70

Altres
Viver d’empreses 93 840 43 15
Recollida de mobles i estris vells 93 796 36 61
Deixalleria 93 744 50 58
Jutjat de Pau 93 846 55 78
Recaptació (OALGT de la Diputació) 93 840 28 55
Oficina de Correus 93 849 59 55
Les Franqueses Entorn Verd, S.A. 93 846 81 64
Tanatori 93 861 82 30
Notaria 93 846 86 11
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Dies per 

a la recollida de

trastos i voluminosos

MOLT IMPORTANT!

Abans de deixar-los al carrer cal

 trucar al tel. 900 101 338

Bellavista, dimarts    

Resta del municipi, dijous
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Els ciutadans i ciutadanes de les Franqueses ens heu donat l’oportunitat de governar les Fran-

queses els propers quatre anys. I afronto aquesta etapa amb il·lusió renovada de tornar a 

treballar pel meu poble, amb un equip al darrera carregat d’energia, idees i molta empenta. Com 

ja he avançat en més d’una ocasió un dels meus objectius és el de tornar a posar les Franqueses 

del Vallès en el mapa i que els veïns i veïnes puguem parlar del nostre municipi amb el cap ben 

alt, amb orgull. Vull que tornem a ser l’enveja de la comarca i perquè no, de Catalunya.

Aquestes primeres setmanes des de la meva investidura com a alcalde, l’11 de juny passat, 

m’he dedicat en cos i ànima a formar un govern el més estable possible. La governabilitat ha d’es-

tar garantida. Per tant, el diàleg haurà de ser constant entre les diferents forces que governarem 

a les Franqueses. Això, sens dubte, serà una nova manera de governar. Però creieu-me, amb el 

diàleg segur que podrem avançar. N’estic convençut.

Els meus compromisos, doncs, són: la governabilitat, el diàleg, el treball i la transparència. Però 

també us demano un compromís a vosaltres, ciutadanes i ciutadans de les Franqueses. Ja és hora 

que us impliqueu en les decisions importants per al municipi. Nosaltres us donarem les eines 

per fer-ho, a través de la participació. Tal i com recull l’acord d’investidura farem dues consultes 

populars, per saber què us agradaria que recollissin els projectes del Parc del Falgar i del nou 

Centre Cultural de Corró d’Avall. Us animo a que participeu, a que ens feu arribar la vostra 

opinió quan us ho demanem, a que, en definitiva, us impliqueu de manera activa amb el futur de 

les Franqueses. Un futur que ha de construir-se entre totes i tots.

No us vull enganyar i venen temps difícils pel que fa a l’economia. Aquesta situació ens obli-

garà a ser més imaginatius, a buscar solucions creatives. N’estem disposats. I també preparats. El 

vot de confiança que m’ha donat els resultats electorals, situant-nos com la llista més votada, ens 

donen la força suficient i la legitimitat per liderar un projecte en temps complicats.

Però per més complicada que sigui la situació haig de fer un cant a l’optimisme i dir-vos, com 

ja vaig dir quan vaig ser nomenat alcalde, que a les Franqueses torna a sortir el sol.

 4-5 Actualitat: Investidura alcalde

 6-7 Actualitat: Pacte de Govern i Cartipàs Municipal
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Alegria i emoció en un dia molt especial

Fotografia dels 
regidors del nou 
mandat municipal 
2011-2015

Francesc Colomé va ser investit com a alcalde 
de les Franqueses del Vallès el dissabte, 11 de 
juny, en el ple de constitució del nou Ajunta-
ment. El cap de la candidatura de CiU va ob-
tenir els vots de 12 regidors de la corporació, 
CiU, PSC, ERC, PP, Plataforma per Catalunya i 
Unió de Pobles de les Franqueses. Els regidors 
de Convergència per les Franqueses (Francesc 

Francesc 
Colomé, de CiU, 
nou alcalde de 
les Franqueses 
del Vallès 
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De Corró d’Avall 
de tota la vida  

Francesc Colomé i Tenas va néixer a Corró 
d’Avall el dia 24 de setembre de 1965, està ca-
sat amb la Mercè i té 2 filles, la Judit, de 15 anys, 
i la Laia de 12. És fill de Can Baldiri, casa situada 
a la cantonada de la carretera de Ribes amb 
la de Cànoves on hi havia hagut durant molts
anys una botiga de comestibles. Va estudiar a 
l’Escola Pia de Granollers i té formació en
Relacions Laborals, estudis que va cursar a la 
Universitat Autònoma de Barcelona.

Abans de ser alcalde treballava a l’Ajunta-
ment de Granollers des de l’any 1985 i n’era 
el cap de l’Oficina de Planificació de Recur-
sos Humans i Relacions Laborals. És militant 
de Convergència Democràtica de Catalunya 
(CDC) des de l’any 1999, any en què va es-
devenir també regidor del Grup Municipal de 

Francesc Colomé és 

fill de Corró d’Avall

Francesc Colomé va rebre la vara d’alcalde d’Esteve Ribalta

Torné, Martí Rosàs, Núria Claveria) van votar en 
blanc i els dos regidors de Les Franqueses Ima-
gina (Rafael Bernabé i Ferran Gontán) van votar 
al seu propi cap de llista, Rafael Bernabé.
Un cop es van produir les votacions, l’alcalde 
sortint, Esteve Ribalta, va cedir la vara d’alcade a 
Francesc Colomé. A continuació, el nou alcalde 
va donar la paraula als diferents grups polítics, la 
majoria dels quals van parlar de les negociaci-
ons que es van produir al llarg de les anteriors 
setmanes després dels resultats de les eleccions 
municipals del 22 de maig. Recordem que la llis-
ta que va resultar més votada va ser la de CiU, 
obtenint una representació de quatre regidors.

Esteve Ribalta va manifestar que el PSC, la 
segona força més votada i amb una represen-
tació de també quatre regidors, va mantenir 
contacte amb gairebé totes les forces políti-
ques per “tenir un govern fort, estable, inclo-
ent i proporcional”. Ribalta va manifestar que 
finalment en un acte de generositat i respon-
sabilitat el PSC havia votat a Francesc Colomé 
com a alcalde.

Per la seva part, Francesc Torné, de Con-
vergència per les Franqueses, tercera força 
més votada i amb una representació de tres 
regidors, va destacar també que les converses

mantingudes es van produir “amb l’esperit 
del servei i de la governabilitat”.

Rafael Bernabé, candidat de Les Franqueses 
Imagina, quarta força més votada i amb una 
representació de dos regidors, va manifestar 
que el seu grup proposava un govern de con-
centració amb l’objectiu de que hi hagi una de-
mocràcia real.

Per últim, Àngel Profitós, d’ERC, va explicar 
que el mateix matí de dissabte el seu grup i 
CiU havien signat un acord d’investidura en el 
que hi ha diversos compromisos que haurà de 
complir el nou alcalde com són: conformar un 
govern ampli i estable; tirar endavant dues con-
sultes ciutadans pel Parc de Falgar i el Centre 
Cultural de Corró d’Avall; crear una Junta de 
Portaveus i crear una Comissió d’estudi sobre 
les finances locals.

Govern el més ampli possible
En el seu parlament ja com a alcalde, Francesc 
Colomé va parlar dels quatre grans compro-
misos de CiU que són: una nova manera de fer 
política i ajudar a les persones a afrontar la crisi; 

CiU a l’Ajuntament 
de les Franqueses del 
Vallès. En els diversos 
mandats de CiU, Co-
lomé va ser regidor 
d’Hisenda i Règim 
Interior del 1999 al 
2003, regidor d’Obres i 
Serveis del 2003 al 2005 
i regidor de Cultura i Edu-
cació del 2005 al 2007. Ha 
estat també durant dues legis-
latures president del Consell del 
Poble de Corró d’Amunt i vicepresi-
dent del Patronat Municipal d’Esports. És 
soci de diverses associacions del municipi des 
de fa molts anys.

fer una auditoria econòmica de l’Ajuntament; 
donar protagonisme als ciutadans en l’acaba-
ment de projectes com el Parc del Falgar o el 
Centre Cultural de Corró d’Avall i protegir el 
territori de les Franqueses de les amenaces del 
Quart Cinturó i de la Planta de Biomassa.

El nou alcalde també va manifestar que 
tenia la intenció de formar un govern el més 
ampli possible, on poden tenir cabuda tant 
els representants dels partits petits com dels 
grans, anticipant-se al pacte a cinc bandes que 
finalment s’ha signat entre el CiU, PSC, PP, 
UPLF i ERC.

Francesc Colomé va acabar el seu parla-
ment fent un desig: que torni a sortir el sol a 
les Franqueses del Vallès.

Corró d’Amunt, Marata, Llerona, Corró d’Avall, Bellavista 



Es tanca el cartipàs municipal de 
l’Ajuntament de les Franqueses 
per la legislatura 2011-2015
El cartipàs per a la legislatura 2011-2015 a les Franqueses del Vallès s’ha tancat aquest mes de juliol. 
L’alcalde, Francesc Colomé, va signar el decret que delega les competències als diferents regidors i 
regidores fruit d’un ampli pacte de govern entre les formacions polítiques de Convergència i Unió, 
Partit dels Socialistes, Partit Popular, Esquerra Republicana de Catalunya i Unió de Pobles de les 
Franqueses. Al ple municipal extraordinari celebrat el passat 7 de juliol es va donar compte de la 
nova organització del consistori pel mandat 2011-2015.

El nou cartipàs municipal és el següent:

Alcalde: Francesc Colomé Tenas(CiU)

Cultura, Educació, Infància i Joventut: Rosa Maria Isidro Ortega (CiU)

Agricultura, Territori i Sostenibilitat: Rosa Maria Pruna Esteve (CiU)

Esports: José Ramírez Alaya (CiU)

Sanitat i Gent Gran: Rosa Maria Pruna Esteve (CiU)

Urbanisme: Esteve Ribalta Sánchez (PSC)

Activitats, Habitatge i Pla de Barris: Juan Antonio Marín Martínez (PSC)

Seguretat Ciutadana: Josep Randos Parés (PSC)

Polítiques Socials: Gisela Santos Gonçalves (PSC)

Dinamització Econòmica: Javier Álvarez Álvarez (PP)

Serveis Centrals, Hisenda i Participació: Àngel Profitós Martí (ERC-AM)

Obres i Serveis: Vanessa García Domínguez (UPLF)

Junta de Govern Local
D’altra banda, segons va quedar fixat al Ple, la 
Junta de Govern Local estarà presidida per l’al-
calde i formada per 5 regidores i regidors, Rosa 
Maria Pruna Esteve, Esteve Ribalta Sánchez, 
Javier Álvarez Álvarez, Àngel Profitós Martí i 
Vanessa García Domínguez.

Tinents d’alcalde
Pel que fa als tinents d’alcalde, seran els se-
güents: primera tinenta d’alcalde: Rosa Maria 
Pruna Esteve, segon tinent d’alcalde, Esteve 
Ribalta Sánchez, tercer tinent d’alcalde, Javier 
Álvarez Álvarez, quart tinent d’alcalde, Àngel 
Profitós Martí i cinquena tinent d’alcade, Va-
nessa García Domínguez.

En el ple també es van crear les diverses 
comissions informatives, junta de portaveus i 
es van nomenar els membres integrants de di-
ferents òrgans col·legiats municipals, Patronats, 
Consells de Poble i representants de la corpo-
ració en les entitats supramunicipals.

Consells del Poble 
i Consell de la Pagesia
El Consell del Poble de Llerona estarà presidit 
per Rosa Maria Pruna Esteve, representant de 
CiU. Els altres dos representants de les forma-
cions polítiques seran Rosa Maria Isidro Orte-
ga i José Ramírez Alaya, ambdós de CiU.

En el Ple Municipal del 7 de juliol 
es va aprovar el nou cartipàs
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Pacte de govern ampli a l’Ajuntament 
de les Franqueses del Vallès a favor de la 
governabilitat del municipi

El divendres, 8 de juliol, es va donar a conèixer 
de manera pública en roda de premsa la ma-
terialització d’un pacte de govern ampli, a cinc 
bandes, signat entre les forces de CiU (4 regi-
dors), PSC (4 regidors), PP (1 regidor), UPLF (1 
regidora) i ERC (1 regidor) a l’Ajuntament de 
les Franqueses. Els representants de cadascun 
dels grups van explicar els motius d’un acord 
liderat per l’alcalde Francesc Colomé (CiU) 
amb l’objectiu comú de garantir la governabili-
tat al municipi al llarg dels propers quatre anys.

“Hem fet una cosa molt important: asseu-
re’ns en una taula i buscar acords”, va expli-
car l’alcalde, que va recordar que els resultats 
electorals havien obligat a les principals forces 
el fet de buscar aliances. Francesc Colomé va 
afegir que les negociacions i els acords seran la 
tònica que seguirà el govern format per 11re-
gidors. “Buscarem el consens en tot moment. 

Així en la presa de decisions importants ens 
demanarem a nosaltres mateixos l’acord per 
majoria absoluta (6 d’11) i en temes de po-
ble importantíssims ens demanarem una ma-
joria qualificada (9 d’11)”, va explicar l’alcalde. 
Dintre d’aquestes decisions importantíssimes, 
Colomé va esmentar el Pla General d’Ordena-
ció Urbana o el Sector N.

Francesc Colomé va destacar la bona sinto-
nia que ja hi ha hagut en les primeres reunions, 
amb unes relacions molt fluïdes i amb la idea 
d’oblidar les diferències que hi va haver en el 
passat. “Estem disposats a governar i a oblidar 
el passat”, va afegir.

L’exalcalde Esteve Ribalta, com a portaveu 
dels regidors del PSC, va explicar els motius 
pels quals han entrat a formar part del govern: 
“Els quatre regidors que formem el grup muni-
cipal socialista després de moltes deliberacions 
hem cregut que valia la pena fer un sacrifici 
a favor dels veïns i veïnes de les Franqueses 
i a favor de crear un govern fort”. Ribalta va 
manifestar que des del PSC es qualifica l’entra-
da al govern com “un acte de generositat que 
ofereix governabilitat i viabilitat”.

Per la seva part, Javier Álvarez (PP) va ex-
plicar que abans que es produïssin les eleccions 
des del PP ja s’apostava per un govern ampli. 
El regidor també va manifestar que Francesc 
Colomé els “dóna molta confiança” i va mos-
trar-se convençut que “el nou alcalde farà un 

treball excel·lent”. Álvarez també va manifestar 
que havia donat suport a la incorporació en el 
govern als regidors del PSC perquè creia que 
durant l’anterior legislatura no se’ls havia deixat 
treballar i perquè amb ells al govern es guanya-
va un any. Per acabar el regidor va destacar que 
es mostrava orgullós ja que les Franqueses és 
l’únic municipi de Catalunya on el PP ha entrat 
al govern sense que sigui necessari.

Per la seva part, Vanessa Garcia (UPLF), va 
manifestar que havien pactat “per responsabi-
litat, ja que 428 persones ens han votat” i per 
poder tirar endavant el seu projecte dintre de 
la regidoria que ocuparan d’Obres i Serveis.

Àngel Profitós (ERC) va explicar que des 
del seu partit es va parlar amb tots els repre-
sentants per “la necessitat d’entendre’s, de de-
sencallar una sèries de projectes i de recuperar 
la dinàmica normal de l’Ajuntament”. El regidor 
també va dir que “hauria estat molt més fàcil 
quedar-se a l’oposició i criticar des de fora tot 
el que passés, però crèiem que per responsa-
bilitat per la gent que ens havia votat havíem 
de contribuir a formar un govern el més ampli 
possible”.

El nou govern d’11 regidors de l’Ajunta-
ment de les Franqueses va anunciar que com a 
primera actuació prioritària es crearà una co-
missió per saber com estan les finances locals 
que presidirà Àngel Profitós.

La roda de premsa del nou pacte de govern, amb els 
representants dels cinc partits que pacten
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Entrevista amb Francesc Colomé i Tenas, alcalde de les Franqueses del Vallès  

s’ha dit que s’inicia una nova època a les 
franqueses amb vostè com alcalde, tam-
bé ho creu així?
Sense cap mena de dubte, una nova època per 
tot, perquè és un trencament amb el passat, 
perquè la ciutadania ha decidit que hi hagi vuit 
grups polítics, que els grups majoritaris només 
comptin amb quatres regidors... per tant, s’obre 
una etapa absolutament diferent a l’anterior.

el plens que s’hat fet fins ara, ja són una 
mostra de canvi al municipi?
Sí, del ple d’investidura estic orgullós de fer 
seure en una taula vuit forces polítiques i que, 
sent un dels alcaldes amb menys suport en 
nombre de regidors, en proporció, he tingut 
més suport a la investidura. Això indica que la 
gent ara sí s’ha posat a treballar per les Fran-
queses. 

El nou alcalde de les Franqueses del Vallès, Francesc Colomé i Tenas, té 45 anys i és nascut a Corró d’Avall. Assumeix 
l’alcaldia amb il·lusió i orgull i amb l’experiència que li dóna haver treballat 25 anys en l’administració i fer de regidor 
durant 12 anys. Un bagatge que ara vol traslladar al consistori amb una bona gestió i, sobretot, amb la màxima 
d’aplicar sentit comú, diàleg i escoltar a les persones. 

la composició del nou equip de govern, 
confirma un nou estil de fer política?
Sí, és el que la ciutadania ha demanat, ha dit 
que hi hagi vuit grups polítics i que el govern si-
gui el més ampli possible, per sumar nou ja han 
de ser com a mínim tres partits. Necessites un 
tripartit per poder governar bé i, en el nostre 
cas, som cinc partits. És un acord necessari per-
què quan més ampli sigui el govern, millor per 
tot, per la presa de decisions, per la pluralitat, 
perquè es troba més gent representada.

Tants grups polítics al consistori i a l’equip 
de govern semblen difícils de conjugar?
Com he dit en alguna altra ocasió, és difícil de 
conjugar però tots som a la mateixa taula, tots 
som gent de les Franqueses amb ganes de tre-
ballar per arribar a acords. El que és important 
és que la roba bruta la rentem a dins i a fora 
només surtin les coses positives.

“Intentarem posar sentit comú a l’Ajuntament, 
dialogar molt i escoltar a les persones”

“Hem fet un govern equilibrat, 
els partits grans i petits queden 
compensats i es prendran 
les decisions per consens 
o majories qualificades” 

Com definiria el nou govern i el cartipàs 
municipal?
Equilibrat, aquest és el tret definidor, els par-
tits grans tenen els pes que els correspon i els 
partits petits també. Els grans compensem als 
petits i els petits compensen els grans, serà un 
govern equilibrat. El que és important és la 
presa de decisions i aquí es veurà aquest equi-
libri. Qualsevol decisió la intentarem prendre 
per consens, però si no és possible, la pren-
drem per majoria absoluta, és a dir, sis dels 
onze regidors han d’anar en la mateixa línia i 

Francesc Colomé el passat 11de juny després del ple d’investidura
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La crisi econòmica 

condicionarà molt els projectes 

i actuacions que es volen tirar endavant?

És evident que la crisi ho condiciona. No és el 
mateix el Centre Cultural que es va dissenyar 
l’any 2007 que el que es pot fer ara. Al 2007 
les aixetes eren d’or per dir-ho d’alguna ma-
nera, ara no es pot fer un teatre-auditori per 
a 700 persones, encara que serà la ciutadania 
qui decideixi. Potser haurem de col·locar una 
biblioteca dins, l’auditori haurà de ser més mo-
dest... hem de saber reordenar. Evidentment 
la crisi econòmica en els projectes d’inversió 
afecta molt. També hem de mirar, per contra, 
que les mesures en Polítiques Socials no que-
din condicionades. Malauradament la crisi afec-
ta les persones, necessiten més ajuda i ho hem 
de racionalitzar perquè aquests ajuts, aquestes 
accions que es fan des del consistori no dismi-
nueixin, al contrari.   

Què es pot fer contra el Quart Cinturó i la 

planta de Biomassa de la Garriga?

Des de l’Ajuntament el que hem de fer és com-
plir els acords de ple de la passada legislatura. 
Les Franqueses s’oposa al traçat del Quart 
Cinturó pel municipi. Cada grup té un posici-
onament, uns en contra altres més o menys a 
favor, però hi ha un punt d’unió, no volem el 
traçat del Quart Cinturó per les Franqueses. 
No per treure’ns puces de sobre sinó perquè 
passa per llocs d’especial protecció agrària i fo-
restal. Si alguna cosa tenim potent és l’agricul-
tura i la ramaderia i el Quart Cinturó ens ho 
trinxa absolutament. Pel que fa a la planta de 
Biomassa, no estem en contra d’aquest tipus 
de planta, estem en contra de la ubicació, molt 
a la vora del nucli poblat de Llerona. Jo faig 
molt cas del meu metge de capçalera, que el 
tinc des de fa més de 30 anys, i si em diu que 
respirar aquest fum no es bo, és que no ho ha 
de ser, per tant, les plantes de biomassa han 
d’estar en llocs adequats.

El nou 
alcalde de les 

Franqueses és 
nascut a Corró 

d’Avall i té 
45 anys

els temes veritablement importants del muni-
cipi, com el Pla General, model de poble, etc. es 
prendran per majoria qualificada més un, és a 
dir, al menys nou dels onze regidors del govern 
han d’estar a favor.

Quins són els principals eixos d’actuació 

en aquest mandat?

Abans de tot, tornar a la calma a les Franqueses, 
aquest és un que ja queda fora de dubte, no 
podem passar tres anys com els darrers on les 
Franqueses era la riota quan fins fa poc altres 
ajuntaments s’emmirallaven. El primer eix és 
l’auditoria econòmica, hem de saber com està 
l’Ajuntament, no per carregar-se ningú, sinó per 
conèixer veritablement la situació i com po-
dem planificar les inversions els propers anys. 
Tenim dos altres temes molt importants que 
s’han de tirar endavant per participació ciuta-
dana, el Parc del Falgar i el Centre Cultural de 
Corró d’Avall i l’altra gran qüestió és el Polígon 
del Sector N, que serà el gran motor econòmic 
que ens ajudarà a posar la situació financera al 
dia. Aquests són els principals, però també hi 
ha un altre, que no és inversió visible però igual 
d’important, que és el tema del manteniment. 
Les Franqueses és un municipi que necessita 
manteniments acuradíssims, la gent quan surt 
de casa seva ha de veure que la vorera està 
neta, que les escombraries es recullen a temps, 
que els parcs estan cuidats, etc.

Quin paper ha de tenir la ciutadania en 

aquest nou mandat municipal?

Com ja vaig dir en la investidura, al menys han 
de tenir una part de la clau del municipi i això 
es veurà en qüestions com els processos par-
ticipatius que engegarem. Demanarem l’opinió 
als ciutadans que em sembla que no s’havia fet 
mai i, per una altra banda, també en els Consell 
del Poble. S’han de potenciar més, el que di-
gui el Consell de Poble no ha de ser vinculant, 
perquè no està establert així, però sí que hem 
de mirar de fer el possible per complir els seus 
acords perquè un Consell del Poble ben mun-
tat és la veu de la ciutadania.

i les entitats?

El paper que estan fent les entitats és impaga-
ble, sens dubte. Són gent que perquè els hi ve 
de gust, dinamitzen el poble, entitats esporti-
ves, culturals, socials, etc. Ens trobem en una 
època de crisi i el que hem de mirar és que 
vagin de mà de l’Ajuntament, que no siguin un 
contrapoder perquè al cap i a la fi, tots treba-
llem pel benefici dels ciutadans i les ciutada-
nes. Intentarem mantenir les subvencions i en 
qualsevol aportació o projectes que vulguin fer, 
nosaltres hem de mirar d’estar al darrera.

Podeu donar detalls sobre els que es vol 

fer amb el falgar i el Centre Cultural de 
Corró d’Avall?
A partir de setembre engegarem el procés par-
ticipatiu al qual ens hem compromès que tindrà 
tres parts. Primer, que tothom que es vegi en 
cor pugui fer una proposta, no caldrà ser arqui-
tecte, un grup de veïns també pot dir com s’ha 
d’acabar el Falgar o què vol al Centre Cultural. 
En una segona fase hi haurà el que jo en dic una 
comissió de notables, amb polítics i gent de la 
ciutadania que escollirà tres projectes que es-
taran en exposició pública perquè es coneguin, 
i la tercera fase serà una consulta popular per 
decidir quin és el que es tira endavant.  

es poden complir les diferents propos-
tes dels programes electorals dels cinc 
grups polítics que formen el govern?
No, totes no, però el que sí podem crear és una 
comissió, que es farà, que analitzi els punts de 
coincidència i seran aquests punts els que po-
drem tirar endavant i si no hi ha punts de coinci-
dència en algun gran tema, posarem en pràctica 
la majoria qualificada que he explicat abans. 

“Situació econòmica del 
consistori, Parc del Falgar, 
Centre Cultural de Corró 
d’Avall, Polígon del Sector 
N i manteniment són els 
gran eixos del mandat”

“La ciutadania ha de tenir una 
part de la clau del municipi, 
demanarem la seva opinió 
en processos participatius 
sobre el Falgar i el Centre 
Cultural de Corró d’Avall”

“La crisi 
econòmica 

condiciona les 
inversions, però 

les accions d’ajuts a les 
persones en Polítiques Socials 
no han de disminuir, al contrari”
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Ser alcalde té 
moments molt 

gratificants, assenyala 
Francesc Colomé

Com han estat els primers 
dies d’alcalde?
La veritat és que han estat durs, perquè tot i 
que porto 26 anys a l’administració, 12 com a 
regidor, estar al capdavant de l’alcaldia sense 
tenir el govern format ha estat dur. M’he hagut 
de multiplicar, dedicar totes les hores del dia, 
però després hi ha hagut moments molt grati-
ficants. Recordo ara amb molt d’estima la Festa 
del Avis de la Residència de la Gent Gran o 
l’Aula d’Informàtica del avis i àvies de Bellavista. 
Són moments molt gratificants, altres són durs 
perquè l’Ajuntament no pot parar i s’han de 
prendre certes decisions que de vegades són 
complicades, però s’han de prendre.

Què intentarà aportar francesc Colomé 
des de l’alcaldia a les franqueses?
Una altra manera de fer política, que la cris-
pació i els personalismes siguin cosa del pas-
sat, intentaré aportar la meva experiència en 
l’administració i sobretot molt diàleg entre els 
partits polítics.

“Intentaré aportar una altra manera 
de fer política, que la crispació i els 
personalismes siguin cosa del passat”

Com a franquesí, què és el 
que més valora del municipi?
Per mi, sobretot, la combinació d’entorn urbà 
i entorn rural. Tenim el nucli de Corró d’Avall 
i de Bellavista i a cinc minuts camps, llocs per 
passejar, natura. És aquests conjunt de coses, 
Llerona amb la seva idiosincràsia o Corró 
d’Amunt i Marata amb la seva personali-
tat. Tenim llocs amb tots els serveis i 
al costat, camps i conreus, això no 
té preu.

Personalment, 
què suposa 
ser alcalde del 
seu municipi?
Vaig néixer a Corró 
d’Avall fa 45 anys, per tant, 
sóc una persona de les 
Franqueses. No hi ha cap 
dubte que és una respon-
sabilitat enorme, però alhora 
un orgull immens, és el màxim 
que em podia passar. Intentarem 
posar sentit comú, tal i com ja vaig 
dir a la campanya electoral, a tot aquest 
desgavell que, sense buscar culpables, hi ha 
hagut fins ara. Si aconseguim això i tenim una 

“Valoro del municipi, sobretot, 
la combinació d’entorn 
urbà i entorn rural”

“Els primers dies d’alcalde han 
estat durs, però també hi ha 
moments molt gratificants”

legislatura com Déu mana estaré molt satis-
fet. No m’agradaria que se’m recordi per les 
inversions, per haver fet aquest equipament o 
aquesta infraestructura, sinó per posar sentit 
comú a l’Ajuntament, per fer una legislatura on 
es va escoltar molt a les persones i es va dia-
logar molt, amb això em trobaria molt satisfet.

AGOST

Dissabte 6 
Circ Pistolet  
Sobre rodes (Circ) 18 h
Pavelló Esportiu de Corró d’Amunt

SETEMBRE

Divendres2
senyors Tranquil  
Tenir-ho tot (Pop d’autor) 22 h
Consell de Poble de Llerona

Dissabte 17 
Clownx Teatre  Action! 
(Teatre de carrer) 18.30 h
Rambla Crta de Ribes

Tots els espectacles són gratuïts

Informació al telèfon 

93 846 65 06
i al web 

www.lesfranqueses.cat
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Rosa PRuna EstEvE
Regidora de sanitat i Gent Gran
Regidora d’agricultura, territori 
i sostenibilitat 

Rosa MaRIa IsIdRo oRtEGa
Regidora de Cultura, Educació, 
Infància i Joventut

SANITAT I GENT GRAN. AGRICULTURA, 
TERRITORI I SOSTENIBILITAT

CULTURA, EDUCACIó, 
INFàNCIA I JOVENTUT

Rosa Isidro ortega, ha nascut i viu a Corró 
d’avall des de sempre. va estudiar Batxillerat 
i Perruqueria i té un negoci d’aquest ram a 
Corró d’avall. És presidenta de l’associació 
de Botiguers, Comerciants i Professionals de 
les Franqueses i forma part de la Junta del 
Club de Bàsquet Les Franqueses. És militant 
d’unió democràtica de Catalunya des del 
1998. El 2011 entra a formar part de la can-
didatura de Ciu com a número 3 de la llista. 
assumeix la regidoria de Cultura, Educació, 
Infància i Joventut.

Rosa Pruna i Esteve viu a Llerona i té 67 
anys. És empresària ramadera. sóc diploma-
da en Polítiques agràries Europees. Ha estat 
delegada al Comitè d’organitzacions Profes-
sionals agràries de la unió Europea del 1986 
al 2002, i del 1996 fins al 2002, presidenta 
d’agricultores d’Europa. des del 1999 pre-
sideix les associacions asaJa i aMFaR Ca-
talunya. Fa 25 anys que milito a CdC. a les 
eleccions del 2011 es presenta com a núme-
ro 2 de la candidatura de Francesc Colomé 
(Ciu). actualment és la regidora d’agricul-
tura, territori i sostenibilitat i la regidora de 
sanitat i Gent Gran. també ha estat nome-
nada la presidenta del Consell de Poble de 
Llerona.

Nou equip 
de govern
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EstEvE RIBaLta I sánCHEz
Regidor d’urbanisme

GIsELa santos I GonçaLvEs
Regidora de Polítiques socials

URBANISME POLíTIQUES 
SOCIALS

nascut al 1966, Esteve Ribalta viu a Corró 
d’avall des de fa més de 13 anys. És llicen-
ciat en Filologia Catalana per la universitat 
de Barcelona i ha treballat durant més d’una 
dècada com a professor de llengua catalana a 
l’Escola Pia de Granollers. a les eleccions de 
2003 va ocupar el tercer lloc a la llista del PsC 
encapçalada pel desaparegut Josep Palomino, i 
a les de 2007 en va ser el cap de llista i candi-
dat a l’alcaldia de les Franqueses del vallès. Es-
teve Ribalta ha estat alcalde de les Franqueses 
durant els tres darrers anys. El 26 de març de 
2008 va ser investit alcalde en un Ple extraor-
dinari convocat arran de la presentació d’una 
moció de censura contra el fins aleshores al-
calde Francesc torné. Per a la seva investidura 
Esteve Ribalta va comptar amb els vots dels 6 
regidors del PsC; els 2 vots d’ERC-Ev, i el vot 
del PP. a les eleccions del 22 de maig de 2011 
va encapçalar la llista del PsC, que va resultar 
ser la segona força més votada després de 
Ciu. actualment forma pacte de govern i és 
el regidor d’urbanisme.

Gisela santos va néixer a Portugal ara fa 49 
anys, però va venir a viure a Catalunya quan 
en tenia 8. Casada i mare de dues filles, és 
tècnica comercial en decoració, interiorisme 
i delineació projectista. va deixar la seva feina 
en una empresa privada per donar suport al 
projecte del nou consistori de les Franque-
ses. En els darrers anys Gisela santos s’ha fet 
càrrec de les regidories de Polítiques socials, 
dinamització Econòmica, i Participació Ciuta-
dana dins del govern de l’alcalde Esteve Ri-
balta. Per les eleccions del maig de 2011 va 
formar part de la candidatura de Ribalta com 
a número dos. actualment és la regidora de 
Polítiques socials en el nou govern de coalició 
liderat per Francesc Colomé (Ciu).

JosEP RaMíREz I aLaYa
Regidor d’Esports

ESPORTS

té 58 anys, va néixer a Écija però fa 38 anys 
que viu a Bellavista. És assessor fiscal, tècnic 
tributari i pèrit judicial. va ser durant 25 anys 
gerent del Montepio de Conductors i en 
l’actualitat té una assessoria a Bellavista. És 
militant de CdC des de 1998 i ha estat regi-
dor de dinamització Econòmica (del 1999 al 
2003), d’urbanisme (2003-2007) i de segure-
tat Ciutadana i Medi ambient (2007-2008). El 
2011 ha format part de la candidatura de Ciu 
encapçalada per Francesc Colomé ocupant 
el lloc número 4. És nomenat com a regidor 
d’Esports en el nou cartipàs. 
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Juan antonI MaRIn
Regidor d’activitats, Habitatge i Pla de Barris

JosEP Randos I PaRÉs
Regidor de seguretat Ciutadana

JavIER áLvaREz áLvaREz
Regidor de dinamització Econòmica

ACTIVITATS, HABITATGE 
I PLA DE BARRIS

SEGURETAT 
CIUTADANA

DINAMITZACIó 
ECONòMICA

Juan antoni Marín va néixer fa 52 anys a Gra-
nollers i en fa tretze que viu a Corró d’avall. 
Casat i amb dos fills, va cursar estudis in-
dustrials i de dret i, abans de ser regidor de 
l’ajuntament de les Franqueses, era gerent 
de l’empresa vallès Mar. des de ben jove ha 
estat vinculat a moviments sindicals, polítics 
i veïnals i les seves estones lliures les apro-
fita per practicar l’esport que més li agrada: 
el ciclisme. Els darrers tres anys ha estat el 
regidor de l’Àrea de territori en el govern de 
l’alcalde Esteve Ribalta i va formar part de la 
seva candidatura pel PsC com a número 3. En 
l’actualitat es fa càrrec d’una nova regidora: 
activitats, Habitatge i Pla de Barris.

Josep Randos va néixer a Canovelles fa 36 
anys, però viu a les Franqueses del vallès des 
de l’any 2000, any en què es va casar. És ins-
pector en una empresa d’assegurances. El seu 
temps lliure el dedica a la seva família, és pare 
de dos nens. Els darrers anys ha estat el re-
gidor de seguretat Ciutadana i en el darrer 
any d’Esports, formant part de l’equip de go-
vern de l’exalcalde Esteve Ribalta. va formar 
part de la candidatura del PsC ocupant el 
lloc número 4 i en l’actualitat és el regidor de 
seguretat Ciutadana en el govern de l’alcalde 
Francesc Colomé.

Javier alvarez, va nèixer a súria el 26 de se-
tembre de 1967. És directiu d’una Multinacio-
nal italiana i té unes bodegues a la zona del Bi-
erzo. La seva entrada en política es produeix 
l’any 2011 com a candidat pel PP a les Fran-
queses del vallès. Els resultats obtinguts es 
tradueixen en la representació d’un regidor 
i entra a formar part del govern de Francesc 
Colomé ocupant la regidoria de dinamització 
Econòmica.
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vanEssa GaRCía doMínGuEz
Regidora d’obres i serveis

OBRES 
I SERVEIS

vanessa Garcia domínguez, nascuda a Gra-
nollers ara fa 31 anys, ha viscut des de que va 
néixer i fins fa 5 anys al Barri Bellavista, però 
no ha deixat mai de fer vida social al municipi 
ja que tota la família i amics hi resideixen. 
Feliçment casada des de fa 11 anys i mare 
d’un nen meravellós de 4, sempre ha sabut 
compaginar la seva vida familiar amb la seva 
carrera professional i política.

durant 10 anys ha treballat en una em-
presa del municipi desenvolupant diverses 
tasques, començant pel departament d’ad-
ministració, passant a fer tasques de màrque-
ting i auditories i adjunta a direcció fins que 
malauradament l’empresa va tancar a l’any 
2010. La seva carrera política va començar 
donant recolzament al PsC en les elecci-
ons de 2004, en les de 2007 va ocupar el 
segon lloc de la llista i després de la moció 
de censura va estar durant 1 any regidora de 
l’àrea Econòmica de l’ajuntament, fins que 
per discrepàncies va abandonar l’equip de 
govern amb la conseqüent renúncia al càrrec 
i al sou, i va decidir juntament amb una altra 
regidora de l’equip de govern, la sra. dolors 
Isart, i diverses persones més que sempre 
han recolzat la seva postura, formar un nou 
projecte polític sota les sigles de uPLF (unió 
de Poble de Les Franqueses).

ÀnGEL PRoFItós I MaRtí
Regidor de serveis Centrals, 
Hisenda i Participació

SERVEIS CENTRALS, 
HISENDA I PARTICIPACIó

Àngel Profitós va néixer el 19 de maig del 
1962 a Barcelona. Resideix a les Franqueses 
des del 2004, per bé que ha està vinculat a 
Corró d’amunt, on viu, fa més de 20 anys. 
Àngel Profitós és llicenciat en dret i pro-
fessionalment és empleat de banca. El mes 
de febrer va ser nomenat regidor per ERC, 
després de la defunció de la regidora Maria 
teresa Buigues. Cap de llista d’ERC, per les 
eleccions municipals del 2011, ha obtingut la 
representació d’un regidor i ha entrat a for-
mar govern amb l’alcalde Francesc Colomé, 
assumint la regidoria de serveis Centrals, Hi-
senda i Participació. 
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Més de 200 alumnes van participar al taller debat VISC   A LF
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Teresa Loureiro  

49 anys, Corró d’Amunt
Què espereu del nou 
equip de govern de 
les franqueses? 
M’agradaria sobretot que 
tinguin en compta els 
interessos del poble més 
que no pas els interessos 
partidistes o personals, crec 
que és el que hem d’esperar 
dels que ens representen. això 
vol dir que escoltin els tècnics, 
els agents socials, els interessos 
de la gent.

Què demanaria per a Corró 
d’Amunt en aquest nou 
mandat?
En la qüestió dels transport 
públic estàvem més contents 
mesos endarrere quan hi havia 
l’anterior horari de l’autobús 
municipal. amb el canvi de 
freqüència, ni l’horari ni el 
recorregut són tan útils, abans 
tenies més opcions. un altre 
tema que de vegades parlem 
és que el Consell del Poble de 
Corró d’amunt es tingui en 
compta i es compleixi el que 
demanen. Hi ha gent que deixa 
de treballar o d’assistir perquè 
el que es demana no s’escolta 
o no es fa. El Consell de Poble 
és un bon pont entre les 
necessitats reals dels ciutadans i 
l’ajuntament i se l’ha d’escoltar.

Què demanaria per 
a les franqueses en 
aquest nou mandat?
Pel municipi també demanaria 
sobretot que escoltin als 
professionals, a la gent que fa 
temps que treballa, que donin 
prioritat a projectes d’inserció 
laboral, projectes d’educació 
i projectes de benestar social. 
són les meves prioritats.

Dídac Martínez   

65 anys, Bellavista
Què espereu del nou 
equip de govern de 
les franqueses?
sobretot seriositat, que 
es prenguin les decisions 
correctes, que ajudin una mica 
al poble i, pel de més, que tirin 
endavant. És un nou govern, 
però ens adonem que dels 17 
regidors, 13 ja hi eren, no s’ha 
fet molt canvi, però hem de 
tenir esperances.

Què demanaria per a 
Bellavista en aquest nou 
mandat?
Hi ha moltes coses que es 
poden demanar, tenir més 
serveis, més cura amb la gent 
de Bellavista, que no hi hagi 
la sensació de separació del 
nucli de Corró d’avall, de 
l’ajuntament. aquí no hi ha 
on anar a demanar les coses, 
encara que s’ha obert un nou 
local a la plaça Espanya. de 
vegades això el que suposa 
és doblar feines i gent, per un 
cantó és bo i per un altre s’ha 
de veure.

Què demanaria per 
a les franqueses en 
aquest nou mandat?
suposo que a banda d’intentar 
fer que hi hagi menys atur, 
sobretot entre els joves, 
ajudar als comerciants, més 
participació de la gent. ara 
mateix amb la Festa Major 
de Bellavista s’han fet dues 
colles i, encara que he escoltat 
opinions sobre que no hi havia 
activitats de tipus sevillanes, 
a mi em sembla una bona 
iniciativa perquè la gent 
participi i s’acostumi al canvi. 
Jo he participat tant com he 
pogut.

Maria del Rocio Martín  

46 anys, Corró d’Avall
Què espereu del nou 
equip de govern de 
les franqueses? 
Que compleixin les promeses 
que es van fer durant la 
campanya electoral i que tot 
vagi més bé a les Franqueses.  
sobretot que el que van dir 
durant abans de les eleccions 
ho facin perquè en general es 
promet molt i a l’hora de la 
veritat no es fa.

Què demanaria per 
a Corró d’Avall en 
aquest nou mandat?
Que hi hagi més ajudes als 
veïns de Corró d’avall per 
a les persones i famílies. Hi 
ha famílies amb només un 
sou normal que han de pagar 
moltes coses, que no arriben 
a final de mes i no tenen 
cap ajut. s’han de fer més 
polítiques socials d’ajut a la 
gent, d’ajuda a les persones 
és la meva prioritat. Per això 
paguem els impostos.

Què demanaria per 
a les franqueses en 
aquest nou mandat?
un tema general i també 
particular de Corró d’avall és 
que millori o facin un Centre 
de salut nou. un altre tema 
molt important és la joventut. 
s’han de fer més coses per 
ells, centres d’ocis, centres 
de formació i ocupació, coses 
adequades pels joves. sanitat i 
Joventut per mi són els temes 
més importants. amb tot, aquí 
s’està molt bé, puc dir que 
estic molt contenta de viure 
a les Franqueses, estem molt 
tranquils. també vull dir que 
la Policia Local fa les rondes, 
passar cada dia un parell de 
vegades i ho fa bé.  

Annabel Lleonart     

35 anys, Llerona
Què espereu del nou 
equip de govern de 
les franqueses? 
Més que res que és noti, encara 
que faig força vida fora d’aquí i 
no sóc massa exigent a l’hora 
de demanar. Com a filosofia 
fitis que intentin pensar en 
la població, però fent coses 
pràctiques, de vegades es fan 
actuacions que potser són 
populars i no valen per ningú. 

Què demanaria per a llerona 
en aquest nou mandat?
abans no hi pensava tant, però 
ara que tinc fills, pels Gorcs 
demanaria que a l’entrada hi 
hagi ressalts i senyals per reduir 
la velocitat. Hi ha moltes cases i 
molts nens i nenes i és un perill 
que els vehicles vagin tan ràpid. 
seria la demanda més concreta 
que faria.

Què demanaria per 
a les franqueses en 
aquest nou mandat?
Estic contenta amb les 
Franqueses, es fan coses com 
ara el mercat de proximitat o 
altres activitats. un tema que 
s’ha parlat i que preocupa a 
Llerona i al municipi és la planta 
de biomassa que es vol fer a la 
Garriga, encara que a casa tinc 
caldera amb biomassa i a mi em 
va molt bé. no tinc suficient 
informació de la campanya 
ni de la planta per saber si 
realment faran biomassa com 
diuen, si no és com la que 
jo faig servir, amb productes 
que no contaminen, no estic 
d’acord. si es fa bé, crec que 
és una bona alternativa perquè 
hi ha menys despesa i és un 
producte natural, però si diuen 
que ho faran bé i no és així, 
estic en contra. 

Alberto Cruz  

46 anys, Marata
Què espereu del nou 
equip de govern de 
les franqueses? 
En general sóc apolític, 
no m’agrada opinar sobre 
aquestes qüestions. En tot cas, 
tant d’aquest govern com de 
qualsevol altre el que espero és 
que siguin legals, que intentin fer 
el màxim possible pel poble, em 
dóna el mateix qui governi, però 
sí els demano que siguin legals i 
lluitin pel poble, no per ells.

Què demanaria per a Mara-
ta en aquest nou mandat?
Marata la veig molt bé com està, 
es segueix lluitant perquè no 
hi hagi el Quart Cinturó, del 
qual es parla des de fa molts 
anys i esperem que no es faci 
en aquesta zona. de la resta 
ho veig bé, estem tranquils i 
sense gaire problemes. Com a 
qüestió particular demanaria 
que hi hagués connexió a la 
xarxa d’aigües a totes les cases 
i masies, perquè si un dia fallen 
els pous no tindríem aigua. És un 
comentari que fem els veïns.

Què demanaria per 
a les franqueses en 
aquest nou mandat?
sempre es pot demanar que 
es millori tot, però jo veig que 
es fan moltes coses, no estic 
descontent, al contrari. Les 
Franqueses està creixent bé, 
poden faltar coses, però veient 
altres municipis, la veritat és que 
no ens podem queixar gaire. 
un tema que sí es podria fer 
alguna cosa, tant a la carretera de 
Cànoves on estic jo, com a altres 
llocs, és posar mesures, avisos o 
controls per reduir la velocitat 
dels vehicles que passen de molt 
la velocitat permesa.

Què espereu del nou equip de govern?
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CiU 1.335

PSC 1.301    

CxF 1.011

LFI 944

PP 452

ERC 428

UPLF 426

PxC 348

C’s 128

Vots en blanc 322

Vots nuls 112

Les eleccions van registrar una participació del 51,30 %
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eleccions a les Franqueses del Vallès

Convergència i Unió va ser la formació polí-
tica més votada a les Franqueses del Vallès el 
passat 28 de maig a les eleccions municipals. 
La formació nacionalista va obtenir un total de 
1.335 vots, el que representa el 19’94% dels 
vots emesos. 

La segona força, i per una diferència de 34 
vots, va ser el Partit del Socialistes de Catalu-
nya, amb un total de 1.301 vots. En tercer lloc 
va quedar la formació de Convergència per les 
Franqueses, amb un total de 1.011 vots; segui-
da de Les Franqueses Imagina amb 944 vots; el 
Partit Popular, amb 452 vots; Esquerra Repu-
blicana de Catalunya, amb 428 vots; Unió de 
Pobles de les Franqueses, amb 426 vots; Plata-
forma per Catalunya, amb 348 vots; i Ciutadans 
- Partit de la Ciutadania, amb 128 vots.

Pel que fa a la participació va ser d’un 
51’62%, el mateix percentatge que fa quatre 
anys, que va ser del 51’30%. El nombre total de 
votats es va elevar fins al 6.807. 

Vuit formacions 
polítiques al consistori
Aquests resultats han conformat un consis-
tori amb representació de vuit formacions 
polítiques, Traduït en nombre de regidors la 
corporació ha quedat dividida de la següent 
manera: 4 regidors per CiU, 4 per PSC-PM, 3 
per Convergència per les Franqueses, 2 per 
Les Franqueses Imagina, 1 pel PP, 1 per ERC, 1 
per UPLF i 1 per Plataforma per Catalunya. La 
candidatura de Ciutadans no va obtenir repre-
sentació dins del consistori.

Durant la jornada electoral l’única incidèn-
cia destacable que es va produir va ser la reti-
rada d’algunes pancartes de partits polítics per 
estar situades massa a prop d’algun dels col-
legis electorals.

Recordem que els resultats de les elecci-
ons municipals del 2007 a les Franqueses del 
Vallès van ser : CiU, un 39’67%, amb un total de 
2.471 vots i 8 regidors; PSC, un 28’08%, amb 
1.749 vots i 6 regidors; ERC-Els Verds-Acord 

Municipal, un 9’66%, amb un total de 602 vots 
i 2 regidors; Partit Popular, un 5’25%, amb 327 
vots i 1 regidor; ICV-EUiA-Entesa pel Progrés 
Municipal, un 4’51%, amb 281 vots; Grup d’In-
dependents Progressistes de les Franqueses, 
un 3’74%, amb 233 vots; Ciutadans - Partido 
de la Ciudadanía, un 3’44%, amb 214 vots; i 
Alternativa d’Esquerres de les Franqueses, un 
2’20% i 137 vots.

CPF 14,85%

C’s 1,88%

PP 6,64%

UPLF 6,64%
Vots en blanc 4,73%

Vots nuls 1,65 %

PSC-PM 19,11%

ERC 6,29%

LFI-E 13,87%

PxC 5,11%
CiU 19,61%

Resultats eleccions municipals 2011
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Resultats pels nuclis
Pel que fa als resultats als diversos nuclis de 
les Franqueses, cal dir que el percentatge més 
alt de votants es va tornar a produir on la xi-
fra d’electors és més baixa, a Marata i Corró 
d’Amunt, amb un 67,8% de participació. A Lle-
rona la participació va ser del 58,67%, a Corró 
d’Avall del 51,55% i a Bellavista van votar el 
48,97% dels electors.
 
CiU s’imposa a 
Corró d’Avall i Llerona
Pel que fa a l’anàlisi dels resultats per pobles, 
Convergència i Unió es va imposar Corró 
d’Avall i a Llerona. CiU va obtenir a Corró 
d’Avall 695 vots, el 21,38%, que-
dant en segona posició el 
Partit Socialista amb 651 
vots, el 20,03%, seguit 
de Les Franqueses 
Imagina, amb 463 
vots (14,25%) i 
Conve r gènc i a 
per les Franque-
ses, amb 325 
vots (21,38%).

A Llerona la 
victòria de CiU 
va ser més con-

tundent, amb un 
total de 245 vots 
(41,39%), seguit 
pel PSC-PM amb 
76 vots (12,84%) 
LFI-E, amb 74 
vots (12,50%) i de 
CpF amb 70 vots 
(11,82%).

Aquests resultats 
comporten que el pre-
sident del Consell del 
Poble de Llerona sigui un 
representant de Convergència 
i Unió. 

CpF guanya 
a Bellavista

Els resultats de Bellavista 
van donar com a for-

ça polític amés votada 
Convergència per Les 
Franqueses, amb 581 
vots (12,95%). El se-
gon lloc va ser per 
al PSC-PM amb 549 
vots (20,74%), i a con-

tinuació CiU amb 322 
vots (12,16%) i LFI amb 

310 vots (11,71%)

LFI, formació més votada 
a Corró d’Amunt i Marata
La formació més votada a Corró d’Amunt 
i Marata va ser Les Franqueses Imagina, amb 
un resultat de 97 vots (22,96%), seguit de CiU, 
amb 73 vots (22,96%), de CpF amb 35 vots 
(11,01%) i del PSC-PM amb 25 vots (7,88%).

Aquests resultats suposen que la presidèn-
cia del Consell del Poble de Corró d’Amunt 
sigui per a un representant de Les Franqueses 
Imagina.
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Benvolguts lleronins i lleronines,

H
an passat les eleccions i el primer que 
us haig de dir és gràcies per la vostra 
participació i per la confiança que ens 

heu donat a Convergència i Unió. Però, com 
a Presidenta del Consell del Poble de Llerona, 
dir-vos que és una satisfacció i una gran res-
ponsabilitat assumir aquest càrrec, amb el que 
espero poder fer el millor pel nostre poble, 
perquè només vull el millor pel meu poble.

Llerona capital vallesana de la mongeta del 
ganxet, un paisatge idíl·lic que conjuga una es-
glésia declarada Monument Històric Artístic 
Nacional amb un riu, el Congost, vorejat per 
arbredes i un passeig per gaudir de la natura, 
flora i fauna autòctona, indústria, explotacions 
agràries i ramaderes, restauracions casolanes i 
esbarjos per petits i grans, això és Llerona! I el 
treball com a Presidenta del Consell del Poble 
de Llerona és mantenir aquest territori, prote-
gir-lo de les agressions que ens el malmeten i 
millorar el que sigui possible per donar serveis 
a la nostra població.

Ara resto a la vostra disposició esperant la 
participació de totes les entitats i de tots els 
veïns i veïnes del poble, ja que junts farem el 
millor per Llerona. Gràcies. 

Rosa Maria Pruna i Esteve
Presidenta del Consell del Poble de Llerona 

V
eïns i veïnes de Corró d’Amunt, em dic 
Rafael Bernabé i des del 7 de juliol sóc 
el president del Consell de Poble, junta-

ment amb en José Ramírez i en Ferran Gontán.  
Per ser sincer, aquesta tasca l’emprenc entre, 
il·lusionat i prudent. Ara entraré a explicar el 
per què.

El primer que em vaig plantejar va ser, legal-
ment, que és un Consell de Poble?, la resposta 
va ser : Un òrgan de gestió descentralitzada. I 
amb tot el respecte, que redimonis és això?

Bàsicament és un òrgan consultiu sense 
que sigui vinculant. Amb competències pròpies 
només per emetre informes sobre temes de 
competència municipal i formular propostes 
per resoldre els problemes administratius, de 
gestió i serveis que ens afectin. Tot plegat una 
mica complicat.

Però, i si som capaços de mirar mes enllà 
que és el que pot arribar a ser? Pot ser un 
òrgan de participació ciutadana amb moltes 
possibilitats. Pot arribar a ser la veu unitària 
dels veïns de Corró d’Amunt per resoldre els 
problemes que s’arrosseguen des de fa temps, 
i no es resolen. Pot ser element cohesionador, 
per sobre de les diferències naturals dels veïns 
i veïnes. Aquí és on jo veig, en el que el Consell 
de Poble pot arribar a ser, la part d’il·lusió.

La falta de poder decisori o la impossibili-
tat de fer propostes comunes, és el que ha fet 
que el Consell de Poble, sigui vist com un or-
ganisme que fa activitats pel poble i poca cosa 
més. El seu caràcter de gestió dels problemes 

dels veïns s’ha diluït i ha quedat només la seva 
part d’organització d’actes. És aquí on cal ser 
prudents per analitzar en profunditat que és 
el que ha fet que a les assemblees de consell 
vinguin tant pocs veïns i veïnes.

Si voleu que Corró d’Amunt resolgui els 
seus problemes, és tasca de tots els habitants 
de Corró d’Amunt. Nosaltres estem disposats 
a fer tot el que sigui possible per dinamitzar el 
consell, però el motor, qui té realment alguna 
cosa a dir sou els veïns i veïnes.

Donem dignitat al consell de poble i do-
narem un sentit de germanor entre veïns. Do-
nem contingut al Consell de Poble i donarem 
veu als veïns i veïnes. Donem força al Consell 
de Poble i donarem solució als problemes reals 
de Corró d’Amunt.

Estem al vostre servei i de tots dependrà 
que arribem a bon port.

Ànim, sort, il·lusió i bona festa major.

Rafael Bernabé
President del Consell de Poble 

de Corró d’Amunt 
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L’entrada del PSC de les Fran-

queses del Vallès al govern 

municipal significa un acte 

de generositat i responsa-

bilitat gens habitual en el 

panorama polític actual. 

Els quatre regidors del PSC 

aporten a l’actual govern 

una estabilitat que permet treballar i aprovar tota 

la planificació que el municipi necessita (i que ha-

via estat boicotejada per aquells que anteriorment 

representaven CiU).

Sense aquest suport, el primer ple hauria mos-

trat un govern en minoria, sense la capacitat numè-

rica per tirar endavant cap proposta. Només amb el 

“govern de petits” no n’hi ha prou. El PSC valora tam-

bé l’esforç de PP i ERC per garantir la governabilitat, 

però també que un govern estable no seria possible 

sense l’aportació del PSC al govern. Els resultats de 

les passades eleccions demanaven un govern de 

concentració i sacrifici per garantir la governabilitat: 

PSC 4 regidors, CiU 4 regidors, PP 1 regidor, ERC 1 

regidor sumen un nombre superior a la majoria ab-

soluta que ofereix aquesta estabilitat.

En un municipi que supera de llarg els dinou mil 

habitants, amb un empat a quatre regidors entre les 

dues forces més votades, sobre els disset regidors 

que conformen el consistori i amb una diferència 

de només 34 vots, cal un esforç i un sacrifici molt 

gran per part de tots els grups polítics per assolir la 

governabilitat, i ningú es pot deixar endur per per-

sonalisme i imposar els seus criteris.

Es tendeix a desqualificar la labor dels represen-

tants polítics quan actuen per interessos partidistes, 

però quan hi ha actes de sacrifici, l’opinió pública 

també hauria de ser capaç de valorar aquests gestos 

com a actes que permeten la regeneració política i 

permeten defugir els enfrontaments. Per al PSC de 

les Franqueses del Vallès hauria estat molt fàcil con-

templar des de l’oposició com un govern en minoria 

es desgastava, però això no beneficia a ningú. El PSC 

de les Franqueses del Vallès ha posat per davant l’in-

terès públic i les necessitats del municipi, sacrificant 

qualsevol interès partidista o personal. Ens agrada-

ria que aquest exemple servís també per evitar situ-

acions passades i mostrar el camí que hem de seguir 

els representants públics a les Franqueses.

Ara s’aproven propostes de sentit comú que 

abans no es podien aprovar. El PSC de les Franque-

ses les defensava abans, però ara també. Aquest 

estil de fer política no és el nostre, i com hem dit la 

responsabilitat i el servei públic passen sempre per 

davant d’altres interessos.

El nostre vot favorable a la investidura de Fran-

cesc Colomé, la nostra entrada al nou govern són 

acte de responsabilitat per al municipi de les Fran-

queses del Vallès, però també són un toc d’atenció 

al grup de CiU perquè sigui conscient del que van 

dir les urnes, i el que demanen veritablement els 

resultats de les eleccions, l’únic camí que garanteix 

l’estabilitat, i sobretot que s’apliqui aquell “sentit 

comú” que tant s’havia reclamat. Desitgem que el 

nostre suport serveixi realment per treballar per l’in-

terès general i per abordar amb èxit els reptes que 

reclama el nostre municipi.

Esteve Ribalta Sánchez
Portaveu del Grup Municipal del PSC 

Les eleccions municipals del 

passat 22 de maig van fer de 

Convergència i Unió la llista 

més votada i en conseqüèn-

cia la van facultar per tal de 

formar Govern.

No era una tasca fàcil ja 

que vuit grups polítics van 

obtenir representació al nou consistori, però final-

ment s’ha aconseguit un Govern de “responsabili-

tat” el més ampli possible format per 11 regidors/

es sobre un total de 17 i no descartem que altres 

formacions s’hi puguin afegir.

Què hi aportarem la gent de Convergència i 

Unió? 4 compromisos bàsics que vam adquirir amb 

la ciutadania durant la campanya electoral.

Portarem a Les Franqueses una nova manera de 

fer política. Fa tres anys érem l’enveja del Vallès. Vam 

fer un creixement ordenat i racional urbanística-

ment parlant, amb zones verdes, amb equipaments 

culturals, sanitaris i socials. Però darrerament érem 

la riota de molts. L’Ajuntament “és un circ deien”.... 

Les notícies que generàvem sempre eren negatives 

i tapaven la tasca de Govern realitzada. Les querelles 

entre regidors eren constants. Això s’ha d’acabar i ja 

ens hi hem posat a treballar. El temps ho jutjarà.

Ajudarem a les persones a afrontar la crisi. Estem 

en època de retallades. Hem estirat més el braç que 

la màniga i ara no hi ha diners. Ens comprometem a 

no retallar el pressupost de polítiques socials. S’ha 

de seguir ajudant a les persones que tenen proble-

mes però cal racionalitat i uns criteris més adients. 

Treballarem en aquesta línia.

Donarem el protagonisme als ciutadants. Escol-

tarem a les persones i les donarem el protagonisme 

que es mereixen. Volem escoltar la seva veu i que 

també ens ajudin a prendre decisions. Hi han dues 

grans obres urbanístiques que estan encallades, el 

Parc del Falgar a Llerona i el Centre Cultural de Corró 

d’Avall. Engegarem un procés participatiu de reco-

llida d’idees que acabarà amb una consulta popu-

lar. Potenciarem també els Consells de Poble com a 

eina d’apropament entre el ciutadà i l’Ajuntament.

Protegirem el territori. Entorn verd és qualitat 

de vida. El territori s’ha de preservar i amb ell l’ac-

tivitat agrícola i ramadera que és una de les més 

importants de Catalunya. A tal efecte hem creat la 

regidoria de Agricultura, Territori i Sostenibilitat que 

farà polítiques actives adreçades a aquest sector. 

Fer esment també que les amenaces al territori ens 

arriben per terra i per aire. La nostra oposició serà 

contundent però sempre amb el respecte institu-

cional que s’ha de tenir entre administracions amb 

pensament diferent al nostre.

Aquests 4 compromisos son bàsics per a la gent 

de CiU. Esperem no fracassar en l’intent. Si més no 

treballarem perquè això no passi i amb la gent que 

tenim al davant i la que hi ha al darrera estic conven-

çut que ens en sortirem.

Francesc Colomé
Portaveu del Grup municipal de CiU

PSCCIU
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Ja està en marxa una nova 

legislatura i un nou govern; 

en el qual no hi som. En part, 

perquè no se’ns ha convidat 

a ser-hi i en part, perquè la 

nostra proposta anava en la 

línia d’un govern de concen-

tració i finalment ha acabat 

en un govern de repartició.

Algú ens pot acusar de no voler assumir respon-

sabilitats, però no és cert. Simplement no volem pu-

jar en un vaixell on el que rema no pot dir res a qui 

porta el timó, el que portà el timó no sabrà res de 

qui desplega les veles i cap d’ells vol fer cas al que 

diu el capità.

El primer exemple el tenim en el repartiment del 

cartipàs de govern.

Hem passat de tenir 5 regidors de govern amb 

dedicació exclusiva i 3 amb mitja dedicació; a tenir 4

regidors amb dedicació exclusiva i 6 amb mitja 

dedicació (a l’espera del que acabi fent el regidor 

d’ERC). Cal tenir en compte que a banda del sou, 

s’ha de cotitzar a la Seguretat Social i a hisenda, per-

què són treballadors de l’ajuntament.

A més, respecte a la rebaixa del 10% dels sous 

que es va fer l’any 2009 s’ha incrementat en 75.000€ 

la partida fixa d’aportacions als regidors inclosos 

els de l’oposició. Perquè per mirar de tenir-nos ca-

lladets s’han tret de la màniga una aportació de 

3.000€ anuals pels portaveus dels grups municipals. 

Que els portaveus dels grups que recolzen l’equip 

de govern també cobraran. I encara queda per de-

terminar els assessors que disposaran els membres 

de l’equip de govern, també a sou de l’ajuntament.

A més queda la part variable pels regidors que 

no tenim dedicació ni exclusiva ni parcial que va en 

funció de les reunions a les que se’ns convoqui, que 

el govern ha decidit que s’havia d’augmentar.

En definitiva en relació als sous del 2009; l’al-

calde passa de cobrar 57.495€ a 60.000€ (+4,3%), 

els regidors amb dedicació exclusiva de 37.800€ a 

40.000€ (+5,8%) cadascú i els regidors amb dedica-

ció parcial de 22.950€ a 25.000€ (+9,3%) i la part pels 

regidors d’oposició s’ha augmentat un 10% posant-

la als nivells del 2008. No creiem que els seus sous 

de la majoria dels ciutadans de les Franqueses, des 

del 2007, s’hagin incrementat en aquestes proporci-

ons, ans al contrari. Doncs aquest increment de sous 

els pagarem entre tots els veïns de les Franqueses.

Ja sabem que en els pressupostos municipals la 

partida de sous als polítics és la xocolata del lloro, 

però amb la situació econòmica que hi ha, a les per-

sones que formem LFI, ens sembla que calia haver 

mantingut, com a mínim, els sous al nivell del 2009; 

que ja estaven prou bé.

Ser alcalde o regidor té un component de vo-

luntariat, tot i que, ha de ser retribuït en compensa-

ció a la feina que és fa, no pot esdevenir un modus 

vivendi.

Creiem que aquestes dedicacions i aquests sous 

són els peatges que ha pagat i pagarà en Francesc 

Colomé per ser envestit alcalde. Això sí, el peatge el 

pagarà amb els diners de tots els veïns de les Fran-

queses.

Tot i els 100 dies de marge (per cortesia) que és 

dona a tot nou govern, no podíem quedar-nos ca-

llats davant de decisions errònies d’aquesta mena. 

Creiem que ara no tocava pujar-se el sou.

Ferran Gontán
Regidor de LFI
ferrangontan@lesfranquesesimagina.org

El municipio de Les Franque-

ses del Vallès, al igual que la 

mayoría de municipios en 

toda España, se ha visto afec-

tado –y dramáticamente- por 

las altas tasas de paro y las 

escasas oportunidades de 

encontrar trabajo, tanto para 

jóvenes como para personas con años de experiencia; 

este panorama es el resultado del cierre de muchas 

empresas con el trasfondo de una crisis económica 

aplastante, la cual directa o indirectamente nos viene 

afectando a todos, de una u otra forma.

Hemos elegido entrar en el área de DINAMIZACIÓN 

ECONÓMICA, pues pensamos que es el campo donde 

podremos jugar un papel fundamental en medio de 

esta crisis. Nuestro mayor objetivo: Trabajar honesta-

mente y a favor del ciudadano afectado por las actu-

ales circunstancias. Intentaremos acercarnos mucho 

más a las empresas radicadas en el municipio para po-

der detectar su situación, sus problemas, y haremos lo 

que esté a nuestro alcance para apoyarlas y ayudarlas, 

para que puedan subsistir y al mismo tiempo, mante-

ner sus plantillas.

Deseamos que todo el pueblo sepa que hemos inici-

ado la legislatura con mucha ilusión, optimismo, con 

muchas ideas en la cabeza, y confiamos que podamos 

llevar a cabo la mayoría de ellas.  Deseamos recuperar 

la confianza de los vecinos, del comercio y de las em-

presas en general.

En Can Ribes, por ejemplo, contamos con unas insta-

laciones estupendas (salas de juntas, de reuniones, 

etc.) que a lo mejor el sector empresarial en general 

y el del municipio en especial, desconoce su existen-

cia;  dichas instalaciones pueden llegar a ser de gran 

utilidad a las empresas que deseen utilizarlas para 

diversos eventos como reuniones, charlas, etc., y que 

sepan que pueden contar con todos los servicios que 

necesiten, por un módico precio.

Por otra parte, seguiremos promocionando los di-

ferentes cursos de formación que se vienen imparti-

endo en el área y hemos apostado por la creación de 

nuevos cursos que, hasta este momento, no se han 

realizado ni en este, ni en otros ayuntamientos.

Sabemos que en la regiduría de Dinamización Eco-

nómica contamos con un bajo presupuesto, pero es 

aquí precisamente donde se nos abre uno de nuestros 

mayores retos:  lograr nuestros objetivos gastando lo 

mínimo posible.

Al final, nuestra mayor satisfacción será:  Haber hecho 

efectivos nuestros proyectos y haber ayudado en lo 

máximo posible al pueblo!  

Javier Álvarez Álvarez
Portaveu del Grup Municipal del Partit Popular

LFI PP
Després de dos anys d’in-

certesa en la gestió muni-

cipal, el passat 22 de maig 

van celebrar-se eleccions 

municipals, en què estaven 

convidats els ciutadans i 

ciutadanes del municipi 

per poder expressar el seu 

parer i escollir els seus representants al proper con-

sistori.

El resultat esdevingut per voluntat popular  és 

un trencaclosques molt complex: CiU, 4 regidors; 

PSC, 4; CpF, 3; Les Franqueses Imagina, 2;  ERC, 1; PP, 

1; UPLF, 1; i PxC, 1. Aquesta situació obliga els partits 

politics i els representants electes a parlar i a arri-

bar acords de governabilitat per donar estabilitat a 

l’Ajuntament, que ens els últims anys ha viscut tras-

balsat per la manca d’acords.

Cap grup polític no arriba ni a la meitat dels re-

gidors que fan falta per la majoria absoluta del con-

sistori, i per tant, ningú no pot avalar-se com a grup 

majoritari que li permeti l’acció de govern sense 

haver de pactar i fer acords amplis de governabili-

tat, que resolguin la representativitat dels diferents 

grups polítics. S’ha d’arribar a acords fonamentals 

d’allò que s’ha de fer en els propers anys, sobretot 

en els grans temes encallats des de fa temps. Ara 

més que mai cal que els partits i les persones posin 

acords damunt la taula que permetin donar respos-

ta en aquesta situació.

Si aquesta nova legislatura no es planteja com 

un exercici d’acords i de pactes, se sotmetrà a la ma-

teixa dinàmica viscuda en els últims tres anys, que 

ha afectat els serveis municipals i els interessos de 

la ciutadania. L’anàlisi de les eleccions ens dóna un 

resultat molt complicat, però alhora ens ofereix una 

línia clara per actuar, i si no es pacta un govern esta-

ble i les actuacions a portar a terme, en els propers 

anys ens podem trobar que la paràlisi de l’Ajunta-

ment sigui molt més gran que la que hem viscut fins 

ara. Crec que no ens podem equivocar. Cal un pacte 

estable i ampli que doni resposta a la voluntat de la 

ciutadania i a les necessitats que arrossega el muni-

cipi. Esperem que sigui una bona legislatura.

Francesc Torné Ventura
Portaveu de Convergència per les Franqueses

CpF

20

BUTLLETÍ MUNICIPAL DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS



El passat 22 de maig varen 

ser les eleccions municipals 

de 2011, en les que el nostre 

partit, UPLF, amb 426 vots va 

obtenir un regidor. Gràcies a 

la confiança i suport d’aquests 

ciutadans i ciutadanes hem 

pogut treure representació en 

el municipi i així contribuir en la política municipal.

El camí no ha estat fàcil, primer perquè som un 

partit de nova constitució, sense gran pressupost com 

d’altres però amb gent sota unes sigles amb moltes 

ganes de treballar. El nostre valor en alça també ha 

estat l’ètica demostrada durant 4 anys per les dues 

regidores que encapçalaven la nostra llista. Segon,  

perquè es presentaven 9 candidatures a les eleccions 

amb el que això comporta: un repartiment del vot. I 

això s’ha vist reflectit en la següent dada: 8 candidatu-

res han tret representació.

Des de el minut 1 després de saber el resultat de 

les eleccions, UPLF ha mantingut converses amb quasi 

totes les forces polítiques per arribar a un consens per 

formar un govern fort i estable, sempre tal i com hem 

dit en moltes ocasions, respectant la llista més votada. 

Sempre hem treballat en una línia, que era el pacte de 

“petits”, però al final com que no hi va haver el consens 

necessari per governar i veient com va anar el ple d’in-

vestidura, es va decidir incorporar en aquest pacte per 

formar un govern fort i estable i amb molta represen-

tació política, la segona força mes votada.

Nosaltres per responsabilitat i per respecte a la 

gent que ens ha donat la confiança, hem aparcat els 

temes del passat i apostem per treballar en conjunt 

pel bé dels ciutadans de les Franqueses. Es per això 

que el pacte de govern, des del punt de vista d’UPLF, 

és tot un èxit, ja que es perfila com una nova etapa 

política al municipi, positiva i diversa, on treballarem 

i donarem força a les nostres propostes electorals des 

de la nostra regidoria, Obres i Serveis, així com donar 

idees a la resta.

A partir d’ara se’ns presenta a tots un nou repte, 

que esperem que gràcies a la bona predisposició de-

mostrada en aquest pacte es pugui tornar a fer de Les 

Franqueses un municipi de referència al Vallès.

Vanessa Garcia
Portaveu del Grup Municipal UPLF

Han passat les eleccions mu-

nicipals del nostre poble i de 

moment els canvis que hem 

vist han estat únicament de 

poder, és a dir, el passat dia 11 

de juny es va constituir l’Ajun-

tament i va ser escollit el sr. 

Colomé de CiU com alcalde, i 

posteriorment el sr. Colomé va firmar pactes de Govern 

amb el PSC (4 regidors), amb UPLF ( 1 regidora), amb PP 

( 1 regidor). Per tant, CiU que són 4 regidors a govern 

sumaven un total de 10 regidors a govern. Aleshores, 

moments abans de la celebració del primer Ple extra-

ordinari de l’Ajuntament del passat dia 7 de juliol, el sr. 

Alcalde ens va informar que Esquerra s’incorporava a 

govern, i per tant, són 11 regidors a govern.

Bé, aquests són els canvis que hem vist que en de-

finitiva són de poder, per altra banda, un altre canvi 

que hem vist és de reorganització de les regidories, és 

a dir, s’han ampliat regidories dividint diferents àrees, 

suposo que és per poder donar feina als regidors.

Com per exemple les àrees de Territori, ara és Ur-

banisme del sr. Ribalta; Activitats, Llei de Barris i Ha-

bitatge del sr. Marín i Serveis de la sra. Vanesa García.

Un altre canvi que s’ha fet és la delegació de les 

competències del Ple a la Junta de Govern, però aques-

ta vegada s’han delegat competències que mai s’havi-

en delegat, així que competències que tenia el PLE com 

el fet de que en contractacions d’obres i serveis quan 

superessin els 6.000.000 € s’havien d’aprovar per PLE, 

ara ja no caldrà perquè els 11 regidors de govern van 

votar treure aquesta competència del PLE i delegar-la a 

la Junta de govern, això implicaria que en obres com el 

Centre Cultural de Corró d’Avall o les del Falgar no cal-

dria aprovar per PLE l’adjudicació de l’obra encara que 

el pressupost superi SIS milions d’euros. El PLE és l’òr-

gan més representatiu del poble a l’Ajuntament, i treure 

les competències al PLE és com treure-les al poble. 

A través dels mitjans de comunicació hem sabut 

que hi hauran assessors amb contractació a part dels 

11 regidors de govern.

En definitiva, s’han produït canvis, però encara no 

hem vist cap actuació pel poble ni cap aplicació de po-

lítica en cap àrea de l’Ajuntament.

Així que l’esperança que ens donava les noves elec-

cions municipals perquè s’assolís un canvi, el qual no 

calia de polítics, si més no, si caldria de política, queda 

esvaïda. És per això que seguiré treballant pel poble i 

per mantenir aquesta esperança de poder assolir canvis 

que ens portin a una economia i benestar més sòlids. I 

es per tot això, que la meva política serà activa i cons-

tructiva, i sobretot, a peu de carrer com he fet sempre. 

Des del consistori hem de donar exemple, i hem 

de ser responsables i em toca recordar les paraules 

que els regidors, que estan a govern, en campanya 

electoral manifestaven i aquestes paraules eren “re-

alitzar auditories”, doncs bé, podem començar per 

aquesta premissa, i un cop sapiguem els diners de què 

disposa l’Ajuntament, aleshores, veuran com no es po-

den pagar els sous que s’han estipulat els regidors i 

assessors sense deixar de pagar serveis pel poble. Les 

paraules se les emporta el vent, però, per això tenim 

els programes polítics on s’hi reflecteixen aquestes 

paraules i que les haurem de recordar.

La Generalitat amb CiU se’ns recalca una política 

d’austeritat, però això aquí a les Franqueses del Vallès 

resulta que no s’aplica, ja que per començar s’han cre-

at regidories, i s’ha augmentat el cost dels sous dels 

regidors a govern. Per tant, CiU a les Franqueses no és 

austera. De moment comencem malament...

Josep Badia
Portaveu del Grup Municipal 

de Plataforma per Catalunya

UPLF PxC
De les darreres eleccions 

n’ha resultat un Ple fragmen-

tat, amb vuit partits, on la 

força més votada ha obtingut 

quatre regidors. Vist aquest 

escenari i la història del nos-

tre Ajuntament, Esquerra va 

demanar un govern de con-

centració (o el més ampli possible). Per això, des 

de la mateixa nit electoral, Esquerra ha parlat amb 

tothom.  

Perquè el moviment es demostra caminant, el vot 

d’Esquerra a la sessió d’investidura va ser pel cap 

de la llista mes votada. I ho va ser després de la sig-

natura d’un pacte on, entre d’altres, recollíem els 

acords de sotmetre a la participació i a la voluntat 

ciutadana els projectes del Falgar i del Centre Cultu-

ral, la creació d’una comissió d’estudi de les finances 

municipals amb auditoria de gestió inclosa, i el com-

promís de formar un govern plural. 

La posició electoralment més fàcil per Esquerra ha-

gués estat no moure’ns. No córrer riscos, no assumir 

responsabilitats, i veure-les venir. Però perquè el  

moviment es demostra caminant,  Esquerra és al go-

vern, tot i no ser imprescindible per formar majoria,  

tot i ser un govern ideològicament molt divers, i tot 

i no tenir-ne cap necessitat. Hi som perquè hem fet 

una aposta decidida pel diàleg, per la responsabili-

tat envers els nostres votants,  per la governabilitat, i 

per  regenerar i desencallar l’activitat municipal. 

I Esquerra és al govern després de signar un nou 

pacte públic que garanteix, entre d’altres coses: 

l’oposició del nostre Ajuntament, per tots els mit-

jans legals (judicials inclosos), als projectes actuals 

del 4t Cinturó i la planta de biomassa de La Garri-

ga; la racionalització de la despesa en tots el àmbits 

-limitant, com a mostra, les despeses de represen-

tació, i vinculant les retribucions futures de tots els 

càrrecs electes a l’evolució de la remuneració dels 

funcionaris-; la prioritat en les contractacions i com-

pres de l’Ajuntament (dins del marc legal) per em-

preses, professionals i comerços de Les Franqueses; 

la presa de decisions dins del govern municipal en 

base al diàleg, la transparència i el consens; l’exi-

gència d’una majoria de 9 sobre 11 en temes fona-

mentals pel model de ciutat o pel desenvolupament 

urbanístic;  i la creació d’un comitè de garanties,  for-

mat per persones de reconegut prestigi del munici-

pi que, entre d’altres funcions, avaluarà el grau de 

compliment de l’acord de govern. 

El moviment es demostra caminant. 

Àngel Profitós  
Portaveu del Grup Municipal ERC                   
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ESPECIALITAT PROFESSIONAL VISITA HORARI CONSULTA
Directora Mota Jimenez,Gema
Adjunta a la Direcció Pérez Fernández, Marta
Medicina General Rebordosa Serras, Josep Dilluns a divendres MATI 2
 Uriz Urzainqui, Nieves Dilluns a divendres MATI 2
 Alier Soler Rosa Dimarts, dimecres, dijous i divendres MATI 4
  Dilluns TARDA 4
 Presas Ferrer, Miquel Dilluns MATI 4
  Dimarts ,dimecres, dijous i divendres TARDA 4
 Jabalera Lopez,Susana Dimarts i dijous MATI 16
  Dilluns, dimecres i dijous TARDA 16
 Marcas Vila, Àlex Dilluns, dimecres i divendres MATI 16
  Dimarts i dijous TARDA 16
 Palero Cadirat, Olga Dilluns, dimecres i divendres MATI 8
  Dimarts i dijous TARDA 8
 Anton Lloreda, Gloria Dimecres, dijous i divendres MATI 8
  Dilluns, dimarts TARDA 8
 Serra Cordoba, Marga Dimarts i dijous MATI 6
   Dilluns, dimecres i divendres TARDA 6
 Casermeiro Cortés, Jose M. Dilluns i dimarts MATI 6
  Dimecres, dijous i divendres TARDA 6
Pediatria Ducet Vilardell, Purificación Dilluns a divendres MATI 12
 Romo Cruz, Lourdes Dilluns, dimarts, dijous i divendres MATI 9
  Dimecres  TARDA 9
 Corniel Peña, Jeimy L. Dilluns a divendres TARDA 9
  Dimecres MATI 9
Infermeria Sabaté Casellas, Rosa Dilluns a divendres MATI 1
 Collado Vicho, Ana Belen Dilluns a divendres TARDA 1
 Albarran Molina, Consuelo Dilluns a divendres MATI 3
 Martinez Vacchiano, Mª Eugenia Dilluns, dimecres, i divendres MATI 5
  Dimarts i dijous TARDA 5
 Homs Padrisa, Dolors Dilluns i dimarts MATI 5
  Dimecres, dijous i divendres TARDA 5
 González Castillo, Sara Dimecres, dijous i divendres MATI 7
  Dilluns i dimarts TARDA 7
 Peréz Fernández, Francisca Dimarts, dimecres, dijous i divendres MATI 7
  Dilluns TARDA 7
 Méndez Blanco, Soledad Dilluns, dimecres i divendres MATI 17
  Dimarts a dijous TARDA 17
 Matias Mateos, M. Teresa Dimarts i dijous MATI 17
  Dilluns, dimecres i divendres TARDA 17
Odontologia Carretero Gonzalez, M. José Dilluns a divendres MATI 17
Infermeria Ped. Lucas Ruiz, M. Rosario Dilluns a divendres MATI 11
 Castro Navarro, Dolors Dilluns, dimarts, dijous i divendres MATI 10
  Dimecres  TARDA 10
 Arias Perianez, Antonia Dillun a divendres TARDA 10
Ass, Social Pardo Casado, Agustín Dilluns, dimecres i dijous MATI 14
Passir Llevadora Biern Gómez, Carmen Dimarts, dimecres i dijous MATI 15
  Dilluns TARDA 15
 Noval Llorach, Araceli Dilluns i divendres MATI 15
  Dimecres i dijous TARDA 15
Extraccions Infermeria Dilluns a divendres 8,30 a 9,15 20

CAP LES FRANQUESES. Tel. 93 861 80 30 (Centre d’Atenció Primària obert de 8 a 20 h)
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CAP CORRó D’AVALL. Tel. 93 840 42 00 (Centre d’Atenció Primària obert de 8 a 20 h)
ESPECIALITAT PROFESSIONAL VISITA HORARI CONSULTA

Medicina General Velayos Balcells, Ramon Dilluns, dimarts, dimecres i divendres MATI 2
  Dijous TARDA 2

 Hernández Huet, Enric De dimarts a divendres MATI 1
  Dilluns TARDA 1

 Malfeito Gual, Regina Dijous MATI 2
  Dilluns, dimarts, dimecres, divendres TARDA 2

 Arumi Prat, Montserrat Dilluns, dimarts MATI 1
  Dimecres, dijous, divendres TARDA 1

Pediatria Bech Peiro, Susana Dilluns, dimecres, dijous i divendres MATI 4
  Dimarts TARDA 4

Infermeria Simon Garcia, Gemma Dilluns, dimarts, dimecres i divendres MATI 3
  Dijous TARDA 3

 Saborit Marin, M. Isabel De dilluns a divendres TARDA 3

 Albaladejo Quesada, Nati De dimarts a divendres MATI 0
  Dilluns TARDA 0

Infermeria PED. Roura Escrigas, Imma Dilluns, dimecres, dijous i divendres MATI 6
  Dimarts TARDA 6

Ass. Social Pardo Casado, Agustín Divendres MATI 3

Extraccions Infermeria Dilluns, dimarts i divendres 8 a 9 6

PASSIR Llevadora Vigil Mamani, Mercedes  Dilluns   MATI 5
  Dimecres TARDA 5
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HORARI D’ATENCIó 
AL CONTRIBUENT:

Ajuntament 
(de dilluns a divendres, de 8.30 a 14 h)
Bellavista 
(primer dilluns de mes, de 10 a 13.30 h, 
excepte els mesos de març, abril, maig i juny, 
que és tots els dilluns de 10 a 13.30 h)

Per facilitar la gestió recomanem domiciliar 
els rebuts pel banc, cobrament que es faria 
just a la meitat del període de recaptació, 
de la qual cosa vostè serà degudament 

informat, amb la suficient antelació 
mitjançant una carta informativa

  ADRECES  
  ELECTRòNIQUES 
  DE L’AJUNTAMENT
 Administració General aj.franqueses@lesfranqueses.cat

 Alcaldia francesc.colome@lesfranqueses.cat

 Biblioteca Municipal biblioteca.franqueses@lesfranqueses.cat

 Centre Mpal. de Joves de Bellavista centrejoves.bellavista@lesfranqueses.cat

 Centre Mpal. de Joves de Corró d’Avall centrejoves.corro@lesfranqueses.cat

 Consell del Poble de Llerona consellpoble.llerona@lesfranqueses.cat

 Comunicació llorens.pascual@lesfranqueses.cat

 Cultura i Educació Infància i Joventut  jose.algar@lesfranqueses.cat

 Dinamització Econòmica, Treball i Comerç montse.aliberch@lesfranqueses.cat

 Centre de Formació d’Adults escola.adults@lesfranqueses.cat

 Escola Bressol Mpal. Les Tres Bessones escolabressol.3bessones@lesfranqueses.cat

 Escola Bressol Municipal Massagran escolabressol.massagran@lesfranqueses.cat

 Escola Mpal. de Música Claudi Arimany escola.musica@lesfranqueses.cat

 Oficina Tècnica Pla de Barris   pladebarrisbellavista@lesfranqueses.cat

 Esports esports@lesfranqueses.cat

 Jutjat de Pau jutjat.pau@lesfranqueses.cat

 Oficina Mpal. d’Informació al Consumidor omic@lesfranqueses.cat

 Agricultura, Territori i Sostenibilitat   materesa.serra@lesfranqueses.cat

 Serveis Centrals, Hisenda i Participació    joaquim.bach@lesfranqueses.cat

 Urbanisme cristina.fuentes@lesfranqueses.cat

 Polítiques Socials miriam.soria@lesfranqueses.cat

 Punt d’Informació Juvenil pij.franqueses@lesfranqueses.cat

 Servei de participació participa@lesfranqueses.cat

 Sala de Lectura Can Ganduxer salalectura.ganduxer@lesfranqueses.cat

 Secretaria lluis.munoz@lesfranqueses.cat

 Seguretat Ciutadana policia@lesfranqueses.cat

 Servei d’Atenció a la Ciutadania sac@lesfranqueses.cat

 Obres i Serveis  manuel.fernandez@lesfranqueses.cat

 Viver d’Empreses viver.empreses@lesfranqueses.cat

HORARI DEL SAC*
*Servei d’Atenció a la Ciutadania

De dilluns a divendres de 8.30 a 14.00 h

I dimarts i dijous de 16.00 a 18.00 h

*El SAC està situat a: l’edifici de l’ajuntament. Tel. 93 846 76 76

C/ Aragó, 24 (Bellavista). Tel. 93 846 45 42

HORARI PIH
• Punt d’informació d’Habitatge (Oficina Pla de Barris)

  Adreça : Passeig Andalusia 15-17 (Bellavista)

  Horari:           

  De dilluns a divendres de 9.30 a 13.30 h

  Dijous tarda: de 16.00 a 18.00 h

 • Punt d’informació d’Habitatge (Edifici Ajuntament)

   Adreça: Carretera de Ribes, 2 (2ª planta) (Corró d’Avall)

   Horari: Dilluns i divendres de 9.30 a 13.30 h

SOREA
Horari d’atenció al públic (dependències de l’Ajuntament)

Dimarts i divendres d’11 a 13 h

URGèNCIES MèDIQUES
(Corró d’Avall, Llerona, Marata, Corró d’Amunt, 

Bellavista i Granollers Nord)

De dilluns a divendres: a partir de les 19 h, 

truqueu al 061.

Dissabtes: de 9 a 17 h, dirigiu-vos al CAP 

Les Franqueses (C/ Girona, 290). 

A partir de les 17 h, truqueu al 061.

Diumenges i festius: truqueu al 061.

INJECTABLES I CURES
Dissabtes: de 9 a 9.30 h, inject ables, 

i de 9.30 a 10 h, cures, al CAP Les 

Franqueses; a partir de les 17 h, 

a l’Hospital General de Granollers.

Diumenges i festius: dirigiu-vos a 

l’Hospital General de Granollers.

TV LES FRANQUESES
www.lesfranqueses.cat

www.tvlf.cat

  CALENDARI DE FESTES 
  PER A L’ANY 2011
 1 gener Dissabte Cap d’Any

 6 gener Dijous  Reis

 22 abril Divendres Divendres Sant

 25 abril Dilluns Dilluns de Pasqua Florida

 3 juny Divendres L’Ascensió

13 juny Dilluns Pasqua Granada

24  juny Divendres Sant Joan

 1 juliol Divendres Festa Major de Bellavista

30 juliol Dissabte Festa Major de Marata

 6 agost Dissabte Festa Major de Corró d’Amunt

15 agost Dilluns L’Assumpció

 8 setembre Dijous Festa Major de Llerona

 19 setembre Dilluns Festa Major de Corró d’Avall

 12 octubre Dimecres Festa Nacional d’Espanya

 1 novembre Dimarts Tots Sants    

 6 desembre Dimarts Dia de la Constitució

 8 desembre Dijous La Immaculada

 26 desembre Dilluns Sant Esteve
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 CALENDARI FISCAL 
DE L’ANY 2011 

Mercat Municipal 4t trimestre 2009: 5 de novembre de 2010 al 
 5 de gener de 2011

Impost Vehicles Tracció Mecànica: 4 de febrer a 5 d’abril de 2011

Mercat Municipal 1r trimestre 2010: 4 de febrer a 5 d’abril de 2011

Impost Béns Immobles Urbans (1ra. fracció domiciliats): 1 de juny de 2011

Taxa Recollida d’Escombraries (1ra. fracció domiciliats): 1 de juny de 2011

Taxa Recollida d’Escombraries Comercials 1 de juny de 2011
(1ra. fracció domiciliats):

Taxa Recollida d’Escombraries Selectives 1 de juny de 2011
(1ra. fracció domiciliats):

Impost Béns Immobles Urbans (no domiciliats): 1 d’abril al 2 de juny de 2011

Taxa Recollida d’Escombraries (no domiciliats):  1d’abril al 2 de juny de 2011

Taxa Recollida d’Escombraries Comercials (no domiciliats): 1 d’abril al 2 de juny de 2011

Taxa Cementiri Municipal: 1 d’abril al 2 de juny de 2011

Taxa Recollida d’Escombraries Selectives (no domiciliats): 1 d’abril al 2 de juny de 2011

Taxa Entrada Vehicles - Guals: 1 d’abril al 2 de juny de 2011

Mercat Municipal 2n trimestre 2011: 5 d’abril al 5 de juliol de 2011

Mercat Municipal 3r. trimestre 2011: 5 d’agost a 5 d’octubre de 2011

Impost Béns Immobles Urbans (2a. fracció domiciliats): 2 de novembre de 2011

Taxa recollida Escombraries (2a. fracció domiciliats): 2 de novembre de 2011

Taxa Recollida d’Escombraries Comercials 2 de novembre de 2011
(2a. fracció domiciliats):

Taxa Recollida d’Escombraries Selectives 2 de novembre de 2011
(2a. fracció domiciliats):

Impost Béns Immobles Rústics: 2 de setembre a 3 de novembre de 2011 

Impost Activitats Econòmiques: 2 de setembre a 3 de novembre de 2011

Mercat Municipal 4rt. trimestre 2010: 4 de novembre de 2011 a 

 5 de gener de 2012
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Corró d’Amunt, Marata, Llerona, Corró d’Avall, Bellavista 
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Govern municipal 
de les Franqueses del Vallès

BUTLLETÍ MUNICIPAL DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS

Alcalde: Francesc Colomé Tenas(CiU) - 6

Cultura, Educació, Infància i Joventut: Rosa Maria Isidro Ortega (CiU) - 3

Agricultura, Territori i Sostenibilitat: Rosa Maria Pruna Esteve (CiU) - 5

Esports: José Ramírez Alaya (CiU) - 4

Sanitat i Gent Gran: Rosa Maria Pruna Esteve (CiU) - 5

Urbanisme: Esteve Ribalta Sánchez (PSC) - 7

Activitats, Habitatge i Pla de Barris: Juan Antonio Marín Martínez (PSC) - 9

Seguretat Ciutadana: Josep Randos Parés (PSC) - 10

Polítiques Socials: Gisela Santos Gonçalves (PSC) - 8

Dinamització Econòmica: Javier Álvarez Álvarez (PP) - 2

Serveis Centrals, Hisenda i Participació: Àngel Profitós Martí (ERC-AM) - 11

Obres i Serveis: Vanessa García Domínguez (UPLF) - 1
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