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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
 
Caràcter: Extraordinari 
Data: 11 de juny de 2011 
Horari: 12:00 a 12:45  hores 
Lloc: Sala d’Actes de la Casa Consistorial 
 
El Secretari de la Corporació dóna la benvinguda als assistents tot dient:  
 
Bon dia a tothom. L'objecte de la present sessió és procedir a la constitució del nou 
Ajuntament de les Franqueses del Vallès, a la vista dels resultats que es van produir el  
dia 22 de maig de 2011, data de celebració de les eleccions municipals per a la 
renovació de la totalitat dels membres de les Corporacions Locals, així com l’acta de 
proclamació de candidats realitzada per la Junta Electoral de Zona de Granollers el 
passat 25 de maig.  
 
El procediment de constitució de l'Ajuntament, de conformitat amb el que disposa la 
legislació electoral vigent, implica la realització de les operacions següents:  
 

a) Constitució de la Mesa d'edat formada pels regidors electes de major i menor 
edat, que són, en el nostre cas, la senyora ROSA MARIA PRUNA ESTEVE i 
la senyora VANESA GARCIA DOMÍNGUEZ, respectivament. 

 
b) Els regidors electes designats per la Junta Electoral de Zona de Granollers han 

presentat prèviament la seva acreditació, mitjançant la presentació de la 
credencial expedida per la mateixa Junta i el document nacional d'identitat. 
Així mateix, han realitzat la declaració de béns patrimonials i de causes de 
possible incompatibilitat. Hi ha l’arqueig realitzat en data d’avui, per als 
regidors/es que el vulguin consultar.   

 
c) A continuació es procedirà al jurament o promesa del càrrec de regidors i 

regidores mitjançant la fórmula legalment prevista. 
 
d) En darrer terme, es durà a terme l’elecció de la persona que ocuparà el càrrec 

d’Alcalde. 
 
Acte seguit es procedeix a formar la Mesa d'edat, per la qual cosa s'invita que 
ocupin la presidència de la sala les senyores Rosa Maria Pruna Esteve i Vanesa 
García Domínguez, assumint la presidència de la Mesa la primera d’elles. 

 
Pren la paraula la senyora ROSA MARIA PRUNA: Bon dia a tots i a totes, es declara 
oberta la sessió per a la constitució de l’ Ajuntament de Les Franqueses del Vallès. 
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En aquest moment entren a la Sala els altres quinze persones que han de constituir 
l’Ajuntament i, per tant, assisteixen a la sessió els disset electes que es relacionen a 
continuació:  
 
FRANCESC COLOMÉ i TENAS 
ROSA MARIA PRUNA ESTEVE 
ROSA MARIA ISIDRO ORTEGA 
JOSÉ RAMÍREZ ALAYA 
ESTEVE RIBALTA SÁNCHEZ 
GISELA SANTOS GONÇALVES 
JUAN ANTONIO MARÍN MARTÍNEZ 
JOSEP RANDOS PARÉS 
FRANCESC TORNÉ VENTURA 
MARTÍ ROSÀS PUJOL 
MARIA NÚRIA CLAVERIA SOLER 
RAFAEL BERNABÉ PÉREZ 
FERRAN GONTÁN FERRER 
JAVIER ÁLVAREZ ÁLVAREZ 
ÀNGEL PROFITÓS MARTÍ 
VANESA GARCÍA DOMÍNGUEZ 
JOSEP BADIA TORRENTS 
 
La vocal senyora VANESA GARCIA DOMÍNGUEZ manifesta que hi ha el quòrum 
suficient per a la celebració de la sessió. 
 
Un cop presents tots els regidors/es electes, la Sra. PRUNA formula el següent 
advertiment: si hi ha algun regidor/a al qual afecti alguna de les causes 
d'incompatibilitat previstes per la Llei orgànica del Règim Electoral General en els 
articles 202 i 203 i altra legislació concordant, ho ha de manifestar en aquest moment. 
 
Seguidament, i no havent-hi cap regidor/a que manifesti estar afectat/da per causa 
d'incompatibilitat, es procedeix a la formulació del jurament o promesa d'acatament de 
la Constitució legalment exigit, per la qual cosa s'invita a tots els regidors i regidores a 
posar-se dempeus en el moment en què ho ha de fer cadascun d’ells. La Presidenta de la 
mesa dona lectura de la fórmula legal de jurament o promesa, d’acord amb el detall que 
es fa constar a continuació:  
 
FRANCESC COLOMÉ I TENAS: 
 
JUREU O PROMETEU PER LA VOSTRA CONSCIÈNCIA I HONOR ACOMPLIR 
FIDELMENT LES OBLIGACIONS DEL CÀRREC DE REGIDOR, AMB LLEIALTAT 
AL REI, GUARDAR I FER GUARDAR LA CONSTITUCIÓ COM A NORMA 
FONAMENTAL DE L’ESTAT?  

 
Respon                                       - SÍ,  HO PROMETO   
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ROSA MARIA PRUNA ESTEVE (la pregunta li fa la sra. García Domínguez):  
 
JUREU O PROMETEU PER LA VOSTRA CONSCIÈNCIA I HONOR ACOMPLIR 
FIDELMENT LES OBLIGACIONS DEL CÀRREC DE REGIDORA, AMB LLEIALTAT 
AL REI, GUARDAR I FER GUARDAR LA CONSTITUCIÓ COM A NORMA 
FONAMENTAL DE L’ESTAT?  

 
Respon                                        - SÍ, HO PROMETO 

 
ROSA MARIA ISIDRO ORTEGA: 
 
JUREU O PROMETEU PER LA VOSTRA CONSCIÈNCIA I HONOR ACOMPLIR 
FIDELMENT LES OBLIGACIONS DEL CÀRREC DE REGIDORA, AMB LLEIALTAT 
AL REI, GUARDAR I FER GUARDAR LA CONSTITUCIÓ COM A NORMA 
FONAMENTAL DE L’ESTAT?  

 
Respon                                              - SÍ,  HO PROMETO 

 
JOSÉ RAMÍREZ ALAYA: 
 
JUREU O PROMETEU PER LA VOSTRA CONSCIÈNCIA I HONOR ACOMPLIR 
FIDELMENT LES OBLIGACIONS DEL CÀRREC DE REGIDOR, AMB LLEIALTAT 
AL REI, GUARDAR I FER GUARDAR LA CONSTITUCIÓ COM A NORMA 
FONAMENTAL DE L’ESTAT?  

 
Respon                                                - SÍ, LO PROMETO  

 
ESTEVE RIBALTA SÁNCHEZ: 
 
JUREU O PROMETEU PER LA VOSTRA CONSCIÈNCIA I HONOR ACOMPLIR 
FIDELMENT LES OBLIGACIONS DEL CÀRREC DE REGIDOR, AMB LLEIALTAT 
AL REI, GUARDAR I FER GUARDAR LA CONSTITUCIÓ COM A NORMA 
FONAMENTAL DE L’ESTAT?  

 
Respon                         - SÍ,  PER IMPERATIU LEGAL, HO PROMETO 

 
GISELA SANTOS GONÇALVES: 
         
JUREU O PROMETEU PER LA VOSTRA CONSCIÈNCIA I HONOR ACOMPLIR 
FIDELMENT LES OBLIGACIONS DEL CÀRREC DE REGIDORA, AMB LLEIALTAT 
AL REI, GUARDAR I FER GUARDAR LA CONSTITUCIÓ COM A NORMA 
FONAMENTAL DE L’ESTAT?  

 
Respon                                               - SÍ,  HO PROMETO  
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JUAN ANTONIO MARÍN MARTÍNEZ 
 
JUREU O PROMETEU PER LA VOSTRA CONSCIÈNCIA I HONOR ACOMPLIR 
FIDELMENT LES OBLIGACIONS DEL CÀRREC DE REGIDOR, AMB LLEIALTAT 
AL REI, GUARDAR I FER GUARDAR LA CONSTITUCIÓ COM A NORMA 
FONAMENTAL DE L’ESTAT?  

 
Respon                                               - SÍ, HO PROMETO   

 
JOSEP RANDOS PARÉS: 
 
JUREU O PROMETEU PER LA VOSTRA CONSCIÈNCIA I HONOR ACOMPLIR 
FIDELMENT LES OBLIGACIONS DEL CÀRREC DE REGIDOR, AMB LLEIALTAT 
AL REI, GUARDAR I FER GUARDAR LA CONSTITUCIÓ COM A NORMA 
FONAMENTAL DE L’ESTAT?  

 
Respon                     - SÍ, HO PROMETO.    

 
FRANCESC TORNÉ VENTURA: 
 
JUREU O PROMETEU PER LA VOSTRA CONSCIÈNCIA I HONOR ACOMPLIR 
FIDELMENT LES OBLIGACIONS DEL CÀRREC DE REGIDOR, AMB LLEIALTAT 
AL REI, GUARDAR I FER GUARDAR LA CONSTITUCIÓ COM A NORMA 
FONAMENTAL DE L’ESTAT?  

 
Respon                    - SÍ, HO PROMETO   

 
MARTÍ ROSÀS PUJOL: 
 
JUREU O PROMETEU PER LA VOSTRA CONSCIÈNCIA I HONOR ACOMPLIR 
FIDELMENT LES OBLIGACIONS DEL CÀRREC DE REGIDOR, AMB LLEIALTAT 
AL REI, GUARDAR I FER GUARDAR LA CONSTITUCIÓ COM A NORMA 
FONAMENTAL DE L’ESTAT?  

 
Respon                       - SÍ, HO PROMETO   
  

MARIA NÚRIA CLAVERIA SOLER: 
 
JUREU O PROMETEU PER LA VOSTRA CONSCIÈNCIA I HONOR ACOMPLIR 
FIDELMENT LES OBLIGACIONS DEL CÀRREC DE REGIDORA, AMB LLEIALTAT 
AL REI, GUARDAR I FER GUARDAR LA CONSTITUCIÓ COM A NORMA 
FONAMENTAL DE L’ESTAT?  

 
Respon                      - SÍ, HO PROMETO   
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RAFAEL BERNABÉ PÉREZ: 
 
JUREU O PROMETEU PER LA VOSTRA CONSCIÈNCIA I HONOR ACOMPLIR 
FIDELMENT LES OBLIGACIONS DEL CÀRREC DE REGIDOR, AMB LLEIALTAT 
AL REI, GUARDAR I FER GUARDAR LA CONSTITUCIÓ COM A NORMA 
FONAMENTAL DE L’ESTAT?  

 
Respon     - SÍ, PER IMPERATIU LEGAL, HO PROMETO   

 
FERRAN GONTÁN FERRER: 
 
JUREU O PROMETEU PER LA VOSTRA CONSCIÈNCIA I HONOR ACOMPLIR 
FIDELMENT LES OBLIGACIONS DEL CÀRREC DE REGIDOR, AMB LLEIALTAT 
AL REI, GUARDAR I FER GUARDAR LA CONSTITUCIÓ COM A NORMA 
FONAMENTAL DE L’ESTAT?  

 
Respon    - SÍ, PER IMPERATIU LEGAL, HO PROMETO   
   

JAVIER ÁLVAREZ ÁLVAREZ: 
 
JUREU O PROMETEU PER LA VOSTRA CONSCIÈNCIA I HONOR ACOMPLIR 
FIDELMENT LES OBLIGACIONS DEL CÀRREC DE REGIDOR, AMB LLEIALTAT 
AL REI, GUARDAR I FER GUARDAR LA CONSTITUCIÓ COM A NORMA 
FONAMENTAL DE L’ESTAT?  

 
Respon                    - SI, LO JURO   
  

ÀNGEL PROFITÓS MARTÍ: 
 
JUREU O PROMETEU PER LA VOSTRA CONSCIÈNCIA I HONOR ACOMPLIR 
FIDELMENT LES OBLIGACIONS DEL CÀRREC DE REGIDOR, AMB LLEIALTAT 
AL REI, GUARDAR I FER GUARDAR LA CONSTITUCIÓ COM A NORMA 
FONAMENTAL DE L’ESTAT?  
 

Respon    - SÍ, PER IMPERATIU LEGAL, HO PROMETO   
    

VANESA GARCÍA DOMÍNGUEZ: 
 
JUREU O PROMETEU PER LA VOSTRA CONSCIÈNCIA I HONOR ACOMPLIR 
FIDELMENT LES OBLIGACIONS DEL CÀRREC DE REGIDORA, AMB LLEIALTAT 
AL REI, GUARDAR I FER GUARDAR LA CONSTITUCIÓ COM A NORMA 
FONAMENTAL DE L’ESTAT?  

 
Respon                       - SÍ, HO PROMETO   
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JOSEP BADIA TORRENTS: 
 
JUREU O PROMETEU PER LA VOSTRA CONSCIÈNCIA I HONOR ACOMPLIR 
FIDELMENT LES OBLIGACIONS DEL CÀRREC DE REGIDOR, AMB LLEIALTAT 
AL REI, GUARDAR I FER GUARDAR LA CONSTITUCIÓ COM A NORMA 
FONAMENTAL DE L’ESTAT?  

 
Respon                                         - SÍ, HO PROMETO   

 
Aleshores, la presidenta de la Mesa declara: “Bé, queda constituït el nou ajuntament de 
les Franqueses del Vallès”. 
 
A continuació, la Presidenta explica que es procedirà a l'elecció de l'Alcalde o 
l’Alcaldessa de les Franqueses del Vallès, per la qual cosa té la paraula el senyor 
Secretari, amb l'objecte d'explicar el procediment a seguir per a l’elecció. 
 
El senyor secretari manifesta: seguidament es procedeix a l'elecció de l’alcalde o 
alcaldessa del municipi, de conformitat amb el procediment previst per l'article 196 de 
la Llei orgànica del Règim Electoral General, essent escollit/da Alcalde o Alcaldessa el 
candidat/a que obtingui la majoria absoluta en la primera votació o, si no n’hi ha, el qui  
encapçala la llista més votada en les passades eleccions. 
 
S’informa que poden ser candidats tots els regidors/es que encapçalin les corresponents 
llistes electorals. 
 
La senyora PRUNA pregunta: quins regidors/es dels que encapçalen les llistes presenten 
candidatura?. I diu a continuació:  

 
— Té la paraula el Portaveu de Convergència i Unió: 

 
El regidor senyor FRANCESC COLOMÉ I TENAS manifesta:  
 
Sí, presento la meva candidatura com a Alcalde de l’Ajuntament de les Franqueses  
 

 
— Té la paraula el Portaveu del Partit dels Socialistes de Catalunya-Progrés 

Municipal: 
 

El regidor senyor ESTEVE RIBALTA SÁNCHEZ manifesta:  
 
No presento la meva candidatura a l’alcaldia de les Franqueses. 

 
— Té la paraula el Portaveu de Convergència per les Franqueses:  
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El regidor senyor FRANCESC TORNÉ VENTURA manifesta:  
 
No, no presento la candidatura a Alcalde. 

 
— Té la paraula el Portaveu de Les Franqueses Imagina – Entesa: 

El regidor senyor RAFAEL BERNABÉ PÉREZ manifesta:  

Sí, sí presentem la candidatura.  
 
- Té la paraula el Portaveu del Partit Popular: 

 
El regidor senyor JAVIER ÁLVAREZ ÁLVAREZ manifesta:  
 
No, no presento la candidatura. 
 

— Té la paraula el Portaveu d’Esquerra Republicana de Catalunya-Acord 
municipal:  

 
El regidor senyor ÀNGEL PROFITÓS MARTÍ manifesta:  

 
No em presento com a candidat a l’Alcalde.  
 

— Té la paraula el Portaveu de Unión de Pueblos de les Franqueses del Vallès: 

La regidora senyora VANESA GARCIA DOMÍNGUEZ manifesta:  

No presento la meva candidatura. 
 

— Té la paraula el Portaveu de Plataforma per Catalunya:. 

El regidor senyor JOSEP BADIA TORRENTS manifesta:  

No, no presento la candidatura. 
 

La vocal senyora VANESA GARCIA manifesta que queden proclamades, per tant, els 
candidats següents: 

FRANCESC COLOMÉ TENAS 
RAFAEL BERNABÉ PÉREZ 
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Seguidament, a mesura que es van nomenant, els regidors/es voten  (de forma nominal) 
i ho fan en el sentit que s’indica a continuació:  
 
FRANCESC COLOMÉ TENAS vota FRANCESC COLOMÉ i TENAS 
ROSA MARIA PRUNA ESTEVE vota FRANCESC COLOMÉ i TENAS 
ROSA MARIA ISIDRO ORTEGA vota FRANCESC COLOMÉ i TENAS 
JOSÉ RAMÍREZ ALAYA vota FRANCESC COLOMÉ i TENAS 
ESTEVE RIBALTA SÁNCHEZ vota FRANCESC COLOMÉ i TENAS 
GISELA SANTOS GONÇALVES vota FRANCESC COLOMÉ i TENAS 
JUAN ANTONIO MARÍN MARTÍNEZ vota FRANCESC COLOMÉ i TENAS 
JOSEP RANDOS PARÉS vota FRANCESC COLOMÉ i TENAS 
FRANCESC TORNÉ VENTURA vota en blanc 
MARTÍ ROSÀS PUJOL vota en blanc 
MARIA NÚRIA CLAVERIA SOLER vota en blanc 
RAFAEL BERNABÉ PÉREZ vota RAFAEL BERNABÉ PÉREZ 
FERRAN GONTÁN FERRER vota RAFAEL BERNABÉ PÉREZ 
JAVIER ÁLVAREZ ÁLVAREZ vota FRANCESC COLOMÉ i TENAS 
ÀNGEL PROFITÓS MARTÍ vota FRANCESC COLOMÉ i TENAS 
VANESA GARCÍA DOMÍNGUEZ vota FRANCESC COLOMÉ i TENAS 
JOSEP BADIA TORRENTS vota FRANCESC COLOMÉ i TENAS 
 
Finalitzada la votació la presidenta de la mesa, la senyora ROSA MARIA PRUNA 
ESTEVE, declara el resultat següent: 
 
Vots a favor del senyor FRANCESC COLOMÉ i TENAS : 12 
 
Vots a favor del senyor RAFAEL BERNABÉ PÉREZ: 2 
 
Vots en blanc: 3  
 
Tenint en compte que el senyor FRANCESC COLOMÉ i TENAS ha obtingut la 
majoria absoluta dels vots, queda proclamat Alcalde de l'Ajuntament de les 
Franqueses del Vallès, en representació de la llista de CONVERGÈNCIA I UNIÓ.  
 
A continuació, LA Sra. Pruna dóna la lectura a la fórmula de jurament o promesa del 
càrrec d’alcalde. 
 
FRANCESC COLOMÉ i TENAS: 
 
JUREU O PROMETEU PER LA VOSTRA CONSCIÈNCIA I HONOR ACOMPLIR 
FIDELMENT LES OBLIGACIONS DEL CÀRREC D’ALCALDE AMB LLEIALTAT AL 
REI, GUARDAR I FER GUARDAR LA CONSTITUCIÓ COM A NORMA 
FONAMENTAL DE L’ESTAT?  

 
El Sr. Colomé respon:               - SÍ, HO PROMETO   
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A continuació la Presidenta de la Mesa li fa el lliurament de la vara d’Alcalde, tot 
demanant que passi a ocupar el seu lloc a  l’estrada   
 
Pren la paraula el Senyor ALCALDE: Primer de tot m’agradaria donar la oportunitat a 
tots els grups polítics que ho desitgin perquè, durant uns breus moments o alguns 
minuts, no ho allarguem massa, puguin expressar el que veritablement creguin. Algun 
grup polític desitja prendre la paraula ? 
 
Pren la paraula el senyor ESTEVE RIBALTA: Bé, molt bon dia a tots i a totes, bé, tots 
sabeu que, després dels resultats de les eleccions del passat dia 22 de maig, es va 
configurar un arc de regidors o de forces polítiques que, ja en el  moment de conèixer-lo 
i de saber els resultats, tots vam ser molt conscients que calia un esforç i un sacrifici 
molt gran de totes les forces polítiques per aconseguir un govern per a les Franqueses 
del Vallès que fos fort, que fos majoritari, que fos estable, que fos incloent, que fos 
durador i que fos proporcional. Pocs municipis de tot Catalunya han tingut uns resultats 
com els que s’han donat aquí a les Franqueses del Vallès. Pensem que la majoria de 
forces polítiques érem molt conscients que només oferint al nostre municipi i als nostres 
veïns un Ajuntament amb aquestes característiques, donàvem als nostres veïns i a les 
nostres veïnes el govern que necessita i el govern que es mereixen. El mandat de les 
urnes ens obligava a l’entesa, ens obligava a la inclusió i ens obligava a moltes coses a 
tots. Durant el període de negociacions que hi ha hagut des del dia 22 de maig fins el dia 
d’avui, el PSC de les Franqueses del Vallès ha mantingut contacte amb la majoria de les 
forces polítiques que estan avui aquí presentades. Des del primer moment, jo penso que 
tots els que teníem aquest mandat popular, érem molt conscients que en cada moment 
havíem d’avantposar els interessos generals als interessos de partit i als interessos 
personals. Volem agrair molt honestament i molt sincerament, i penso que ens n’hem de 
felicitar tots, la incorporació d’alguns nous regidors en aquesta sala de diferents partits 
polítics: puc parlar d’ Esquerra Republicana, puc parlar del Partit Popular, puc parlar de 
les Franqueses Imagina...., que han incorporat nous regidors que penso que han apostat 
molt per aquests criteris de responsabilitat i de governabilitat. Penso que això es 
importat i això també els dignifica. També hem mantingut contactes amb altres forces 
polítiques, en les quals també hem vist també aquesta serietat, aquesta responsabilitat i 
aquesta voluntat d’inclusió. El PSC de les Franqueses del Vallès, en aquesta línia, 
sempre ha buscat el que creiem que les Franqueses necessita; pensem que els més de 
1.300 vots que hem obtingut a les urnes ens demanaven que treballéssim sobretot per a 
l’estabilitat del govern del municipi. Penso que la majoria o gairebé tots els partits 
polítics, amb alguna excepció, hem treballat en aquesta línia, som molt conscients, i 
penso que la majoria dels regidors que estem aquí som molts conscients que hem de fer 
aquest acte de generositat i sacrifici en bé del municipi. Som molt conscients que el 
interessos del municipi estan per davant dels nostres interessos personals i dels 
interessos de partit; hem estat escollits per servir el poble i per treballar constantment 
pel poble i per treballar en positiu. Hem viscut experiències que no han estat així però 
nosaltres sempre hem dit a nosaltres que sempre ens trobarien en positiu i a favor dels 
interessos del municipi, encara que hagués passat el que hagués passat. Després de tots 
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els contactes mantinguts i de valorar moltes possibilitats que ens donava l’aritmètica de 
les urnes, hem arribat a la conclusió que calia aquest esforç, que el PSC de Les 
Franqueses faria aquest esforç i aquest sacrifici per garantir la governabilitat, 
l’estabilitat, el futur i la fortalesa del govern municipal. El nostre vot a favor del 
candidat de Convergència i Unió es pot interpretar com un xec en blanc, però pensem 
que aquest no es un xec en blanc a cap força política, ni es un xec en blanc a cap 
persona: és un xec en blanc a favor dels ciutadans i ciutadanes de les Franqueses i és un 
xec en blanc que té en compte tots els regidors que formem l’arc municipal, que formem 
aquest consistori. Pensem que el municipi no es mereix en cap moment, i així ho 
exigeix la nostra dignitat, un govern marcat pel passat, sinó que hem de ser tots molt 
capaços d’avantposar l’interès públic sempre per davant i que per això hem estat 
escollits i que per això hem de deixar de banda els interessos personals o els interessos 
de partit. En aquest sentit és com expliquem el sentit del nostre vot i el nostre acte de 
responsabilitat, perquè considerem que es allò que volen i allò que es mereixen tots els 
ciutadans de les Franqueses. Per tant, per acabar ja, volem dir que el PSC de les 
Franqueses del Vallès sempre estarà el servei de la governabilitat i sempre al servei de 
l’interès general. Moltes gràcies.  
 
Pren la paraula el senyor FRANCESC TORNÉ: Bon dia a tothom, després de les 
eleccions municipals i del resultat que s’ha esdevingut, sens dubte aquest  ens obliga a 
tots plegats a la anàlisi profunda de la situació que tenim enfront, no recordant-nos del 
passat i a mirar cap al futur, intentar que aquesta legislatura sigui de consens; és obligat 
el treball amb les diferents forces polítiques, no hi ha cap força política que estigui per 
damunt de ningú i,  realment, l’esperit de servei i la governabilitat han d’estar per 
davant d’altres qüestions. Si realment fem aquest esforç, i avui investim a l’Alcalde, el 
que demà costarà més serà la governabilitat i esperem i desitgem que l’Alcalde faci un 
govern fort i que es tinguin en compte totes les forces polítiques i els regidors del 
consistori, perquè per a la feina d’aquest municipi fa falta que hi siguem tots, i això, 
almenys, és el resultat que ens ha donat les eleccions i també tenim una experiència 
recent dels dos últims anys que no ha anat gens bé ni per l’ Ajuntament ni per els 
ciutadans d’aquest municipi. El nostre desig, el nostre esforç serà treballar per resoldre 
aquests problemes que tenim sobre la taula i que fa temps que estan encallats. El nostre 
desig és que hi hagi un govern fort, que es tingui en compte a totes i a totes, tant als 
regidors i regidores com als grups polítics i que, en definitiva, es faci una bona feina, 
que serveixin aquests quatre anys no perquè es quedin encallats molts dels temes sinó 
que, al contrari, que s’afrontin i que es resolguin. I la nostra voluntat serà l’esforç i 
treballar per la governabilitat i la resolució dels problemes, i per tant,  esperem i 
desitgem que aquesta legislatura sigui molt millor que la passada. 
 
Pren la paraula el senyor Rafael Bernabé: En primer lloc, volíem agrair a les totes les 
persones que han votat LFI; esperem no decebre la seva confiança. 
La situació resultant del 22 de maig dóna com a fruit una àmplia representació de partits 
al consistori. Al mateix temps la renovació de persones, que avui han pres possessió, 
només és de 4. Això ens deixa una situació molt semblant a la que acabem de deixar 
enrere. 
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La conclusió a què ha arribat LFI és que fa falta una renovació de les maneres 
democràtiques, deixant en un segon terme els personalismes i els conflictes, que ens han 
portat a la situació actual. 
En aquesta línia, LFI creu que la millor manera de governar és un govern de 
concentració, on, per una banda, les dinàmiques de programa siguin els únics temes de 
debat i, per l’altra, que l’Ajuntament aposti per una democràcia real, mitjançant la 
participació del conjunt de tots els veïns i veïnes. Hem de ser capaços  d’arribar a 
enteses de governabilitat que garanteixin un apropament a les necessitats reals de la 
població.  
Després de tres setmanes de reunions, de diàlegs i de debats, tot i veure una possibilitat 
de canvi en les maneres, hem arribat a la conclusió que no s’acaba de tallar amb el 
passat immediat. És per això que tot i confiar en les possibilitats de futur, hem cregut 
que avui, per responsabilitat i fidelitat als nostres valors, el millor alcalde que pot tenir 
les Franqueses és el candidat proposat per LFI. 
Demanem a l’alcalde electe que obri un procés de negociació ampli per arribar a un 
govern que estigui exclusivament al servei dels interessos dels ciutadans de les 
Franqueses i no d’interessos creats o heretats, ni de partits ni de persones. El poble de 
les Franqueses ho ha demanat a les urnes, i mereix el millor que podem donar tots i 
cadascun de nosaltres. 
En aquesta feina ens trobareu. Ens comprometem a estar en un govern que sigui 
representatiu i el més ampli possible.  
Si això no s’aconseguís, la nostra tasca d’oposició la farem de manera constructiva, 
basada en el diàleg, per tal d’arribar a acords. Tot i així, que ningú pensi que la nostra 
posició serà tova; tot al contrari, serem molt seriosos i molt rigorosos. No serem 
mercaderia de ningú. 
La proposta de LFI passa per un altre estil de fer política, des de les institucions, però 
per sobre de tot, des de fora de les institucions, obrint l’ajuntament a la ciutadania, com 
a eina de regeneració democràtica. També fem una crida als veïns i veïnes perquè siguin 
protagonistes de la vida política i no deixin la gestió exclusivament en mans dels 
polítics. La vostra tasca com a franquesins no va acabar el dia 22 de maig, ans al 
contrari: comença avui. 
Sort al nou consistori i en especial al nou alcalde i visca el poble de les Franqueses. 
 
Pren la paraula el senyor ÀNGEL PROFITÓS: Bon dia, havia de començar dient que 
Esquerra Republicana havia votat al senyor COLOMÉ com alcalde, un lleuger matís,  
també hem votat al senyor COLOMÉ com alcalde, el senyor COLOMÉ jo diria que les 
darreres 24 hores s’ha vist veritablement sorprès amb una majoria absoluta que fa 24 
hores era difícil de trobar. La gent d’esquerra hem apostat des del començament pel 
govern més ampli possible; ara tenim un alcalde, jo diria que tothom pot estar molt 
satisfet, però no tenim un govern encara. L’ideal hagués estat que, a data d’avui, 
haguéssim tingut l’alcalde i que l’alcalde hagués tingut pràcticament perfilat un govern; 
això s’haurà de fer en les properes setmanes. Aquest govern no ha estat possible perquè 
hi ha hagut d’altres formacions que han intentat aliances diferents a aquesta i que s’han 
afegit en aquest vaixell després del fracàs d’algú altre, i no ha estat possible perquè hi 
ha hagut formacions que no s’han implicat en aquesta governabilitat de majoria. 
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Nosaltres hem volgut ser responsables dins de la representació que ens ha donat el poble 
de Les Franqueses i hem votat a favor del senyor COLOMÉ com alcalde en base a un 
acord que portem setmanes discutint i que hem signat aquest matí, basat de quatre 
punts. D’aquests punts n’hi ha dos que serien la part política, en el qual i dins del nostre 
programa, hem insistit bàsicament en poder desencallar els projectes aturats del Parc del 
Falgar i de l’ edifici que hi ha a mitges aquí a Corró d’ Avall, no sé si dir-ne Centre 
Cultural o biblioteca o teatre... Això ho faré dins de les diferents opcions que es 
presentin al final, sotmetent-ho a consulta popular entre els veïns; hi ha un compromís 
per part del senyor COLOMÉ de fer partícips a tots els grups, els de govern i els de 
l’oposició, a dins de les comissions i del cens que formin l’ajuntament, de manera que la 
informació sigui màxima i dintre d’aquest compromís volem que el proper govern de les 
Franqueses aprofundeixi en una “radicalitat” democràtica. Llavors el que volem, a 
banda d’aquesta participació de tothom en les comissions, grups, empreses, etc...és que 
es creï una comissió d’estudi sobre les finances locals. Aleshores, aquesta comissió 
s’encarregarà, entre altres coses, de fer una auditoria financera, comptable i de gestió 
d’aquest ajuntament, de presentar un informe sobre la situació econòmica de 
l’ajuntament i de proposar línies d’actuació per millorar la situació econòmica. I també 
portarà a terme un informe previ dels temes econòmics rellevants que hagin de ser 
aprovats per l’ajuntament. Aleshores, en aquest sentit, felicitar-nos que la investidura 
del senyor COLOMÉ com alcalde, que era previsible, hagi estat per majoria absoluta i 
esperar que en les properes setmanes, el més aviat possible, es concreti el govern. Res 
més. 
 
Pren la paraula el Senyor ALCALDE: Bé, nosaltres, en el compromís electoral que vam 
fer amb els ciutadans de les Franqueses en aquestes passades eleccions, teníem quatre 
punts molt generals i després molts d’específics;  m’agradaria analitzar, breument, els 
quatre generals i veure com encaixen en tota aquesta situació de l’ajuntament. 
El primer era “portarem a les Franqueses una nova manera de fer política”: jo crec que 
avui és la constatació d’aquest primer pas. Durant totes aquestes tres setmanes, per tal 
de negociar la investidura hi ha hagut reunions amb tots els grups polítics i en alguna 
taula a vegades érem fins i tot setze persones. Això és el que a partir d’ara ha de passar a 
l’ajuntament, i, tal com diu el senyor Profitós, està signat tot el que ha dit el senyor 
Profitós; per tant hi ha la meva signatura i el compromís de la gent de Convergència i 
Unió. Mirarem que aquest govern sigui el més ampli possible i que no s’amagui la 
informació a ningú; significa que tots els òrgans de govern han d’estar representats per 
tots els grups polítics, amb la seva responsabilitat uns amb veu i vot i els altres només 
amb veu, però hi han de ser-hi i no se’ls ha d’amagar cap mena d’informació. 
L’altre punt era: “ajudarem a les persones a afrontar la crisi”; tenim pressupostos 
prorrogats de l’any 2008; hi ha ajudes que no es poden demorar en el temps i d’altres 
que potser hauríem d’establir o mirar de fer modificacions fiscals que tinguin unes 
certes reduccions per certs tipus de gent. Però això no ho sabrem fins a saber la situació 
financera de l’ajuntament. Aleshores, com molt bé ha dit el senyor Profitós, i també està 
signat, crearem una comissió d’estudi de les finances locals, que a mi m’agradaria que 
no fos presidida per cap dels partits grans sinó per algun dels partits petits, i ja que vostè 
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m’ho ha proposat, senyor Profitós, en parlarem. Aleshores, en base a la situació 
econòmica que tenim, actuarem amb conseqüència. 
L’altre és “donarem protagonisme als ciutadans”; tenim consells del poble i tenim un 
parell d’actuacions encallades al municipi que són el Parc del Falgar i  el Centre 
Cultural, amb la possibilitat de la nova biblioteca. Ens hem compromès a donar, en 
aquests temes, el vot als ciutadans. Com ho farem?  Engegarem un procés participatiu 
primer per agafar idees i projectes; d’aquest procés participatiu en traurem una comissió 
que ho estudiï, una comissió de notables per dir-ho d’alguna manera, gent que hi entén. 
Agafarem dos o tres d’aquests projectes, i els sotmetrem a la decisió de la sobirania 
popular. Heu de començar, la ciutadania de les Franqueses a despertar una “miqueta” en 
aquest aspecte;  dic “a despertar”, en el bon sentit de la paraula, és clar, i heu de 
començar a ser “vinculants”, en certs projectes heu de ser “vinculants”, no pot ser que 
uns quants regidors decidim sols certes coses que tenen un impacte molt gran en el 
poble. Aquests dos projectes els sotmetrem al que diu la ciutadania, el Falgar i el Centre 
Cultural de Corró d’Avall. 
I l’últim punt que teníem de gran projecte era “protegirem el territori entorn a la qualitat 
de vida”, Les Franqueses té, en aquest moment, dues petites grans amenaces, una que ve 
per terra i una que ve per aire. Ho hem d’afrontar i hem d’estar units en aquest aspecte. 
Bé, com us he dit, per mi és un gran honor encapçalar aquest ajuntament, són temps 
molt difícils perquè venim de tres anys bastant complicats, hem d’oblidar el passat; ens 
hem de seure tots i cadascú en una taula, no oblido, però, que nosaltres vam optar pel 
pacte de petits, això ho dic ben obertament, no oblido tampoc aquests petits que des 
d’un inici han estat al nostre costat, ho tenim en compte, i amb aquests petits 
començarem a construir una mica les Franqueses ajuntant els grans; avui a la 
investidura un dels grans ja se’ns ha ajuntat. Esperem que el govern sigui el més ampli 
possible i que tota la gent, amb la mesura que li correspon, pugui entrar en el govern. A 
les Franqueses aquesta setmana ha fet una mica de mal temps, ha plogut, bé, per una 
pagesa a potser que plogui és bon temps, però de ben segur que tornarà a sortir el sol, i 
avui alguns raigs de sol ja han sortit. Hem estat tres anys amb núvols i boires i amb 
algun “rajolí” de sol, espero que a partir d’ara el sol predomini i que la gent de fora de 
les Franqueses que deia que això ara era “un circ”, doncs torni a canviar la opinió i, com 
deien fa tres o quatre anys, digui “quin goig fa, les Franqueses”. 
Res més, visca Les Franqueses i s’aixeca la sessió. 
 
El President aixeca la sessió, de la qual, com a secretari estenc aquesta acta.                                                                                                                                                              
 
 


