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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

Caràcter: Extraordinari
Data: 26 de març de 2008
Horari: 12:00 a 13:00 hores
Lloc: Sala d’Actes de la Casa Consistorial
Hi assisteixen:
FRANCESC TORNÉ VENTURA, president
MARTÍ ROSÀS PUJOL, tinent d’alcalde
FERRAN JIMÉNEZ MUÑOZ, tinent d’alcalde
FRANCESC COLOMÉ TENAS, tinent d’alcalde
JOSÉ RAMÍREZ ALAYA, tinent d’alcalde
ROSA COLOMÉ SOLER, regidora
NÚRIA CLAVERIA SOLER, regidora
JOSEP MA. DIA GRAU, regidor
ESTEVE RIBALTA SÁNCHEZ, regidor
VANESA GARCÍA DOMÍNGUEZ, regidor
JUAN A. MARÍN MARTÍNEZ, regidor
GISELA SANTOS GONÇALVES, regidor
JOSEP RANDOS PARÉS, regidor
MA. DOLORS ISART ROCA, regidor
MA. TERESA BUIGUES POVEDA, regidora
FERRAN GONTÁN FERRER, regidor
JOSEP BADIA TORRENTS, regidor
JOAQUIM BACH FABREGÓ, interventor
FRANCESC ESTEVE BALAGUÉ, secretari

ASSUMPTE ÚNIC.- CELEBRACIÓ, DEBAT I VOTACIÓ DE LA MOCIÓ DE
CENSURA A L'ALCALDIA-PRESIDÈNCIA D'AQUEST AJUNTAMENT
Pren la paraula la presidenta de la Mesa d’edat senyora Ma. TERESA BUIGUES
POVEDA, dient: com veieu, hi ha la mesa d’edat, la Vanesa Garcia i jo, que sóc la
Teresa Buigues, ella la més jove i jo la més gran. Us volia donar a totes i tots la
benvinguda en aquest acte. I, en tot cas, demanar al secretari que llegeixi el motiu de
l’acte que és la moció de censura.
Tot seguit el senyor SECRETARI exposa: l’article 197.1 de la Llei Orgànica 5/1985, de
19 de juny, de règim electoral general diu: “L’Alcalde pot ser destituït mitjançant moció
de censura, la presentació de la qual, tramitació i votació, es regirà per les següents
normes: a) La moció de censura haurà de ser proposada, almenys, per la majoria
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absoluta del nombre legal de membres de la Corporació i haurà d’incloure un candidat a
l’Alcaldia, podent ser-ho qualsevol regidor, l’acceptació expressa del qual consti en
l’escrit de la proposició de la moció. b) L’escrit en el qual es proposi la moció de
censura haurà d’incloure les signatures degudament autenticades per Notari o pel
Secretari general de la Corporació i s’haurà de presentar davant d’aquest per qualsevol
dels seus signants. El Secretari general comprovarà que la moció de censura reuneix els
requisits exigits en aquest article i estendrà en el mateix acte la corresponent diligència
acreditativa. c) El document així diligenciat es presentarà al Registre General de la
Corporació per qualsevol dels signants de la moció, quedant el Ple automàticament
convocat per a les dotze hores del desè dia hàbil següent al del seu registre. El Secretari
de la Corporació haurà de remetre notificació indicativa d’aquesta circumstància a tots
els membres de l’Ajuntament en el termini màxim d’un dia, a comptar des de la
presentació del document en el registre, als efectes de la seva assistència a la sessió,
especificant la data i l’hora d’aquesta. d) El Ple serà presidit per una Mesa d’edat,
integrada pels regidors de major i menor d’edat dels presents, exclosos l’Alcalde i el
candidat a l’Alcaldia, actuant com a secretari el que ho sigui de la Corporació, el qui
acreditarà aquesta circumstància. e) La Mesa es limitarà a donar lectura de la moció de
censura, a concedir la paraula durant un temps breu, si estiguessin presents, el candidat
a l’Alcaldia, l’Alcalde i els portaveus dels grups municipals i a sotmetre a votació la
moció de censura. f) El candidat inclòs a la moció de censura quedarà proclamat
Alcalde si aquesta prosperés amb el vot favorable de la majoria absoluta del nombre de
regidors que legalment composen la Corporació.”
L’escrit presentant moció de censura que va tenir entrada al Registre general de
l’Ajuntament el dia 12 de març de 2008 diu:
“Els regidors electes a l’ajuntament de les Franqueses del Vallès, sotasignants d’aquest
document, Esteve Ribalta Sánchez, Vanessa Garcia Domínguez, Juan Antonio Marín
Martínez, Gisela Santos Gonçalves, Josep Randos Parés, Dolors Isart i Roca, Teresa
Buigues i Poveda, Ferran Gontán i Ferrer, Josep Badia Torrents
Exposem: Que després de les eleccions municipals del passat 27 de maig de 2007 fins al
dia d’avui el govern del municipi s’ha caracteritzat per una manca de diàleg amb els
interlocutors socials de les Franqueses del Vallès, i per la generació de diversos
conflictes socials. Que la governabilitat del municipi està en una situació incerta i
inestable a partir dels esdeveniments de les últimes setmanes que han acabat per deixar
l’actual equip de govern en minoria i que això pot tenir conseqüències negatives per als
serveis que aquest ajuntament ha d’oferir als ciutadans. Que els pressupostos de la
corporació per l’any 2008 s’han portat dues vegades al Ple municipal i en una ocasió
s’han retirat a última hora de l’ordre del dia, i en la segona ocasió no es van aprovar
després de ser sotmesos a votació. Després de dos mesos transcorreguts de l’any no es
veu una solució viable als pressupostos de la corporació i això té encallats la majoria de
serveis municipals. Que són uns pressupostos on les partides per a temes socials i de
serveis públics com transport urbà, habitatge social, educació, seguretat, serveis socials,
medi ambient i d’altres són inexistents o estan molt reduïdes. Que encara estan oberts
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un mínim de cinc conflictes socials entre l’actual ajuntament i diversos col·lectius
nombrosos i importants del municipi com pares d’alumnes de les escoles, policies
locals, col·lectius de treballadors, col·lectius d’empreses, entitats i veïns, als que cal
buscar una solució política dialogada. Que temes com l’educació, la seguretat,
l’estabilitat laboral, el medi ambient i el funcionament de les entitats, no estan garantits
per als ciutadans de les Franqueses. Que les converses portades a terme durant la
setmana anterior entre l’actual alcalde i els grups de l’oposició no han servit per
desencallar la situació política perquè les propostes que l’alcalde ha ofert no han
convençut a cap dels regidors de l’oposició per garantir la governabilitat del municipi.
Que la reiterada manca de voluntat democràtica i de diàleg mostrada en la trajectòria
política de l’actual alcalde no convenç als regidors sotasignants. Que davant d’aquesta
situació incerta i inestable, la responsabilitat política de governabilitat que exercim com
a regidors electes ens demana cercar un govern estable per al nostre municipi i per als
ciutadans i ciutadanes que hi viuen. Que el total de vots a les passades eleccions que
demanaven un canvi al davant de l’ajuntament de les Franqueses superava els 3.000
vots, i que les forces polítiques que representem els regidors sotasignants tenim la
legitimitat democràtica de 2678 vots que han dipositat la confiança en nosaltres per
formar govern, superant de forma clara els vots que van recolzar l’actual govern
municipal. Que segons allò que disposa l’article 197 del capítol IX sobre Elecció de
l’alcalde de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General
referent al procediment de presentació de la moció de censura, els regidors sotasignants
i presents en el moment del lliurament d’aquest document al secretari general de la
corporació, sumem un total de nou regidors i configurem una majoria absoluta sobre el
total de disset regidors de l’ajuntament.
Proposem: Com a nou alcalde president de l’ajuntament de les Franqueses del Vallès el
regidor electe Esteve Ribalta i Sánchez.
Sol·licitem: Que el secretari de l’ajuntament convoqui, tal i com marca la Llei abans
esmentada, a les dotze hores del migdia del desè dia hàbil a partir d’avui a la sala de
plens del consistori la sessió plenària dels regidors electes, per sotmetre a votació la
moció de censura contra l’actual alcalde i per a l’elecció, si s’escau, del nou alcalde que
proposem.”
La presidenta de la Mesa d’edat senyora Ma. TERESA BUIGUES diu: moltes gràcies.
Senyor Ribalta, és el seu torn de paraula.
El portantveu del grup municipal PSC-PM, senyor ESTEVE RIBALTA manifesta: bon
dia a tothom i gràcies per la vostra assistència avui aquí. Com a candidat a l’Alcaldia a
la moció presentada el passat dotze de març, i segons la Llei Electoral, avui em
correspon, si s’escau, a intervenir en tres ocasions. La meva intenció és no allargar-me,
com diu la pròpia Llei, han de ser intervencions breus, i crec en la màxima de fets i no
paraules i, evidentment, el que compta és la gestió que a partir d’ara portarem a
l’Ajuntament de les Franqueses. Penso que això és el que ha de caracteritzar la nova
etapa de govern que avui s’inicia al municipi. Des del meu més profund respecte a la
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institució que avui ens acull, als habitants de les Franqueses i a la legitimitat
democràtica, utilitzaré el to constructiu que sempre ens ha caracteritzat en les nostres
intervencions en aquest ajuntament. Però penso que també ha calgut, en aquesta
presentació de la moció, posar de relleu algunes situacions desagradables que s’han
viscut fins ara. De totes maneres, hem de mirar endavant i desencallar aquestes
situacions que fins ara s’han produït. En aquesta primera intervenció, doncs, explicaré
els motius que ens han portat a presentar aquesta moció de censura i en la segona, em
tocarà intervenir com a portaveu del meu partit polític i, finalment, si resulto elegit nou
Alcalde de les Franqueses del Vallès, explicaré el programa de govern que portarem a
terme tots els partits polítics que signem aquesta moció i que conclourà el 2011, quan es
produeixin les properes eleccions democràtiques. El secretari general de la Corporació
ja ha llegit la motivació política i jurídica d’aquesta moció de censura que vam elaborar
aquests partits polítics que us deia. Tenim un municipi en situació d’incertesa, com hem
dit, el seu govern està en situació de paràlisi en la seva gestió. Ahir es va portar al Ple,
ahir mateix a la tarda, per tercera vegada, els pressupostos per a l’any 2008, i per tercera
vegada es van tornar a rebutjar. No hi ha hagut cap voluntat de diàleg amb ningú en
aquests pressupostos, però de forma tossuda es van tornar a portar ahir, quan es sabia
que no hi havia cap voluntat perquè consideràvem que hi havia temes socials, temes de
serveis que calia aprofundir. Però tenim aquesta situació i és la que tenim. La situació,
no m’agrada ser catastrofista, però realment és caòtica. Una moció de censura no s’ha
de presentar excepte en situacions excepcionals com les que fa vuit mesos en què viu el
municipi de les Franqueses. Un govern en minoria amb un Alcalde que encara no ha
entès què vol dir aquesta paraula en minoria, que menysprea els regidors, els seus socis
de govern i els veïns de les Franqueses que li reclamen diàleg. Aquests elements ja són
suficients elements per presentar aquesta moció de censura. Davant la falta de
planificació en temes com l’educació, la manca de voluntat política en serveis
fonamentals com la seguretat, el transport públic, la sanitat i les polítiques socials i
mediambientals, la manca de diàleg en sectors productius com treballadors i empresaris,
cal una reacció ferma i contundent com és aquesta d’avui. Considero que cal tenir una
actitud positiva i mirar sempre cap al futur. Però tots els que esteu aquí, sabeu
perfectament que la gestió d’aquest municipi s’ha oblidat del seu actiu més important
que són les persones. Però no hi ha res que sigui positiu si es fa en contra d’alguna cosa,
i en això coincidim Els Verds, Esquerra Republicana, el Partit Popular i el PSC. La
nostra moció mira cap al futur del municipi i és una proposta de gestió més propera als
interessos dels seus ciutadans. Només es pot ser positiu si la proposta, en aquest cas la
moció, és a favor d’un projecte i no en contra d’un altre. Aquest projecte és el que us
explicaré en la meva última intervenció d’avui i és el motiu principal d’aquesta moció
de censura. Amb aquesta voluntat política, els partits que signem la moció de censura
encarem aquesta nova etapa del municipi que lluny de catastrofismes, ha de servir per
millorar la qualitat de vida i els serveis que es mereixen els franquesins i les
franquesines. Amb aquest únic objectiu, doncs, ens proposem liderar aquesta vocació de
servei al municipi que ens acull i que tant estimem. Moltes gràcies.
La presidenta de la Mesa d’edat senyora Ma. TERESA BUIGUES dóna la paraula al
Senyor ALCALDE.
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El portantveu del grup municipal CiU, senyor FRANCESC TORNÉ manifesta:
acumularé el temps a la següent intervenció.
La presidenta de la Mesa d’edat senyora Ma. TERESA BUIGUES manifesta: doncs el
següent és donar la paraula als portantveus. Aquí, una petita matisació i és que ens
partirem el temps el Ferran Gontán i jo.
La vocal senyora VANESA GARCIA diu: se li dóna la paraula al portantveu del grup
municipal del Partit Popular. Segueix pel grup municipal d’Esquerra Republicana de
Catalunya + Els Verds.
La senyora Ma TERESA BUIGUES exposa: jo també seré molt breu perquè, en
definitiva, penso que els grans trets del que ens proposem seran finalment exposats per
l’Esteve i, en tot cas, el que sí que vull dir és que dintre d’Esquerra Republicana de
Catalunya les Franqueses hem debatut molt, hem sospesat molt el fet de participar en
aquesta moció de censura i, finalment, hem arribat a l’acord de què calia fer-ho. I que
calia fer-ho, bàsicament, perquè volem que aquesta casa sigui la casa oberta,
participativa de tots, allò que ens pensàvem fa vuit o nou mesos que podria ser i no ha
sigut. I volem també impulsar i demostrar que és possible fer una altra política social,
ambiental, oberta, participativa, on tots tinguem cabuda i on intentem solventar els
problemes amb el diàleg, sobretot amb el diàleg, que és una cosa que no pot fallar mai
dintre de l’Administració més propera al ciutadà. Per tant, nosaltres hem pres aquesta
determinació. Tenim ganes, tenim il·lusió i pensem que, en tot cas, són els veïns i veïnes
de les Franqueses, qui amb el seu recolzament o la seva crítica ens faran veure si estem
actuant correctament o si no ho fem. Gràcies.
La vocal senyora VANESA GARCIA diu: és dóna la paraula al senyor Ferran Gontán
d’Els Verds.
El senyor FERRAN GONTÁN exposa: bon dia a tothom. Els Verds hem donat suport a
la moció de censura i donarem el vot afirmatiu a l’elecció com alcalde de l’Esteve
Ribalta. La decisió no l’hem presa a corre-cuita o com a conseqüència d’un rampell, ha
estat una decisió consultada entre votants i gent propera i debatuda intensament a la
nostra assemblea. Les raons per prendre aquesta decisió han estat diverses, però la
principal ha estat la manca de diàleg i la incapacitat de resoldre conflictes per la via de
la negociació del senyor Torné. El recent trencament del pacte de govern, és un
exemple. Cal que cadascú assumeixi la seva responsabilitat i, per tant, el senyor Torné i
els seus companys de grup municipal són els primers culpables d’aquesta moció de
censura. La manca de previsió en el mapa escolar, el dèficit en el servei de policia, la
mala actuació en el sector N i la no aprovació dels pressupostos en el darrer Ple, són
algunes de les raons que ens han dut a donar suport a la moció de censura. Una moció
de censura no és res més que un instrument, que ens ha de recordar que estem en
democràcia i amb tarannà democràtic ha de transcórrer tot el procés. Només cal veure
Calonge, on ahir CiU va aconseguir l’alcaldia amb el suport de 2 suposats trànsfugues.
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Els Verds no hi serem en aquest nou govern, per coherència política. Creiem que la
distància política i ideològica és massa gran. Hem cregut que faríem més i millor feina
per a les Franqueses estant fora i així ens ho han fet veure els nostres votants.
Això no vol dir que deixem a la seva sort als companys que formaran el nou govern.
Tampoc serem l’espasa de Damocles de ningú. Evidentment intentarem influir en les
seves actuacions, però ni més ni menys que si estiguéssim dins del govern.
És més, sense Els Verds, no hagués estat possible la moció de censura ni el nou govern.
Ara bé, el nostre vot d’investidura no ha estat ni serà un xec en blanc.
En qualsevol cas, el compromís que agafem amb els veïns de les Franqueses, és que la
nostra actuació serà responsable, constructiva i amb la intenció que el nou govern faci
una bona feina. Salut i ecologia per al nou govern.
La vocal senyora VANESA GARCIA dóna la paraula el portantveu del grup municipal
del Partit Socialista de Catalunya.
El portantveu del grup municipal PSC-PM, senyor ESTEVE RIBALTA manifesta: ja
els he dit que parlaria tres vegades. A la última intervenció he dit que marcaria les línies
de treball dels propers tres anys. En aquesta intervenció només volia matisar algunes
coses que potser aquests dies han sortit a la premsa i s’ha desinformat una mica. Quan el
que fins avui ha estat Alcalde de les Franqueses va ser elegit el passat mes de juny, jo el
vaig felicitar personalment, a ell i a tot l’equip de govern, i li vaig recordar que ho feia
des del més profund respecte a la institució, que és l’Ajuntament de les Franqueses, i a
la democràcia. Penso que en el seu cas no és aquest el seu estil ni la seva manera
d’actuació. Potser és que no se’n sap més. Però em sembla que per a una institució com
aquesta, no pot ser que l’únic recurs que quedi sigui la rabieta i la pataleta, aquesta
institució que representa disset mil veïns de les Franqueses es mereix un respecte més
gran que el que està tenint fins ara. El que estem fent avui és un acte profund i
estrictament democràtic, forma part del funcionament democràtic i ja l’he justificat
abans. Jo penso que s’ha de pensar més en els interessos del municipi, en els interessos
de les persones i no en interessos personalistes de si tinc el càrrec o no el tinc, que
sembla que sigui el que hi ha de fons. El recurs de la pataleta penso que no porta enlloc.
No es pot enganyar en temes com en el tema del transfuguisme. En aquest tema que ha
abanderat el que fins avui ha estat alcalde de les Franqueses durant vuit mesos, sabem
que no té ni el suport de la seva pròpia Junta de Govern Local formada pels seus
regidors, no tothom li dóna suport; ni del partit a la comarca, hi ha molta gent del seu
partit que té clar que no es dóna aquesta situació; ni del partit a Catalunya, hi ha
dirigents catalans que evidentment no posen la mà al foc per ell ni li donen la raó; ni els
caps d’àrea de l’ajuntament ni la mateixa població de les Franqueses no està al seu
costat perquè no es pot enganyar a la població d’aquesta manera. De tota manera, ell
s’aferra a aquest tema. S’aferra com aquell règim alemany de fa uns anys que deien
“repeteix una mentida cent vegades i així potser es convertirà en veritat”. Això és el que
fa. Miri, senyor Torné, després de la votació que farem ara tot seguit, li recordo que seré
jo qui portarà el comandament d’aquesta nau, i el timó. I vostè, en canvi, s’està aferrant
a una taula de salvació que no té cap fonament. Jo li recomano que ara no vagi a la
deriva i converteixi això en el seu naufragi personal i arrossegui els seus regidors perquè
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el pacte que hem firmat tots els regidors que estem aquí, o que han signat tots els partits
polítics, al qual vostè fa referència, nosaltres també l’hem signat, evidentment. I no es
dóna aquesta situació que vostè diu de transfuguisme. Jo li recordaria una màxima que
diu que qui no sap perdre, tampoc sabrà guanyar. No està ajudant al seu partit en aquest
sentit. Això que diu només s’ho creu vostè i penso que no s’ha d’obsessionar i acceptar
els fets democràtics tal com són i tal com s’han produït. Em sembla que aquest no és el
camí que ha de seguir. Li diria moltes més coses, el que passa és que no vull entrar en
aquests temes. Només aquesta recomanació, que reconegui la legitimitat democràtica
d’aquest Ple. (Han de callar per respectar la persona que està parlant, només per aquest
motiu). Si després em volen dir alguna cosa, m’ho poden dir personalment. Els escoltaré
amb molt de gust personalment però ara respectin la intervenció que estem fent. Tenen
dret a parlar, no farem com s’ha fet fins ara que no s’ha deixat parlar a ningú.
Simplement això.
La vocal senyora VANESA GARCIA diu: es dóna la paraula al portantveu del grup
municipal de Convergència i Unió.
Tot seguit, el portantveu del grup municipal de CiU, senyor FRANCESC TORNÉ
exposa: bon dia a tothom. Davant la moció de censura presentada el passat 12 de març,
val la pena fer una reflexió sobre el seu contingut i les conseqüències que comporta.
Està signada pels regidors dels grups municipals del PSC, ERC i Els Verds, i el senyor
Josep Badia, a títol personal. La primera incongruència important de la moció és la
d’ajuntar-se grups polítics i persones que ideològicament havien manifestat la seva
impossibilitat de fer-ho. Cal recordar el discurs d’investidura del senyor Esteve Ribalta
en què es queixava de la immaduresa política del senyor Ferran Gontán i d’altres
circumstàncies dels pactes de govern, i ara el senyor Ribalta i altres regidors volen
reeditar i augmentar. Van dir que no farien servir els vots del PP, i ara ho fan amb tota
la normalitat del món. També esmentar la signatura del senyor Josep Badia, que sense
estar autoritzat pel Partit Popular per fer-ho, la resta dels partits ho accepten,
contravenint els acords sobre el codi de conducta política en relació al transfuguisme en
les corporacions locals, signat el 7 de juliol de 1998 per tots els partits polítics
democràtics, i que és un compromís per respectar la voluntat de la ciutadania i la
lleialtat política en els governs locals, amb la voluntat d’impedir que els ajuntaments es
converteixin en un mercat persa, en el què tot es pugui comprar i vendre, vulnerant la
voluntat democràtica expressada a les urnes. Cal dir que en les últimes eleccions del
passat 27 de maig, la Federació de Convergència i Unió va guanyar amb 2471 vots. El
grup municipal del PSC va aconseguir 1749 vots i Esquerra Republicana-Els Verds,
602, que sumen 2351 vots. Per tant, els partits que presenten la moció de censura no
sumen més vots que Convergència i Unió. Val la pena destacar que per governar s’han
de guanyar les eleccions municipals o sorgir dels pactes de constitució de l’Ajuntament
i no de mocions de censura incoherents i sense futur. Abans de la signatura d’aquest
codi de conducta es van produir diverses mocions de censura, on els partits es van
queixar amargament de les conseqüències que van tenir aquests fets tan radicals i
portats a terme de qualsevol manera. Un dels que ho va patir amb més virulència va ser
l’Ajuntament de Granollers. Les conseqüències encara ressonen pels carrers i van deixar
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marca a molta gent. Però aquest cas que està tipificat pel codi de conducta com a vot
trànsfuga, els partits beneficiats, en aquest cas, callen. Per què? Aquesta moció es pot
fer a causa de la situació de la llei electoral espanyola, que està per modificar i que els
partits polítics majoritaris no han resolt. Gràcies a aquesta situació es pot portar a terme,
afectant la credibilitat del sistema democràtic i afectant la ciutadania amb les seves
conseqüències, tant per la seva repercussió social i política, com la seva gestió
municipal. Entenem que aquesta moció vulnera aquest codi de conducta i, per tant,
presentarem recurs davant la Comissió de Seguiment del Ministeri d’Administracions
Públiques de Madrid perquè dicti resolució i, si és positiva, els regidors beneficiats per
la mateixa no es podran presentar amb els partits que ho han fet en les últimes eleccions.
Malauradament, davant la incorrecció que s’està fent, haurem d’esperar uns mesos a
conèixer-la i, per tant, la injustícia que s’està produint haurà d’esperar. És necessari
parlar dels motius que justifiquen la presentació de la moció per analitzar la idoneïtat de
la mateixa i valorar la seva prioritat. Segons s’exposa, els motius són per la inestabilitat
política, pel govern en minoria, l’aprovació dels pressupostos, el funcionament dels
serveis municipals, serveis socials, transport públic urbà, habitatge social, educació,
seguretat i medi ambient, els conflictes a les escoles, Policia Local, col·lectius de
treballadors, col·lectius d’empreses, entitats i veïns. Podem començar parlant de la
inestabilitat política. La proposta que se’ns presenta no resol aquest problema, ja que en
l’actualitat el govern és de vuit regidors del grup de Convergència i Unió i vostès
proposen un govern amb sis regidors del Partit dels Socialistes, un d’Esquerra i el
senyor Josep Badia. Per tant, no es dóna més estabilitat al govern, sinó tot el contrari,
serà molt més inestable que l’actual per l’amalgama de partits ideològics i persones que
el formaran, però sense majoria real. Per a l’aprovació dels pressupostos del 2008 que
en la seva confecció van estar pactats políticament dins el govern d’aleshores, però per
diverses qüestions extrapressupostàries no s’han aprovat. Aquest fet, però, no comporta
ni tampoc pot comportar la paralització de cap servei municipal, temes socials, transport
urbà, habitatge social, educació, seguretat i medi ambient. Aquesta situació de retard en
l’aprovació del pressupost no ha comportat cap endarreriment en els serveis municipals,
de cap mena, tot el contrari, l’ajuntament i la prestació dels serveis municipals
funcionen al cent per cent, a ple rendiment, ja que no té cap efecte en el seu
funcionament. Només influeix en les partides de noves inversions municipals, que en
l’actualitat estan planificades per als quatre anys del mandat, i per l’augment de
personal, en el supòsit que es vulguin portar a terme. El funcionament de l’ajuntament
amb els pressupostos prorrogats no ha comportat cap afectació en la prestació dels
serveis municipals ni afecta en cap de les qüestions que es relacionen, ja que segueix
funcionant amb plena normalitat, com molts altres ajuntaments a Catalunya que estan en
la mateixa situació que la nostra, però d’altres colors polítics. Per tant, l’endarreriment
de tres mesos no ha influït en cap de les circumstàncies que s’esmenten a la moció, cap
endarreriment ni perjudici que s’hagi pogut traslladar a la ciutadania. Per això queda
totalment desmuntada l’acusació de paràlisi per motius pressupostaris, ja que ni
tècnicament, ni políticament, ni socialment ha pogut ser possible, per tant, no existeix.
Ara podem parlar dels cinc conflictes socials que s’esmenten com a motius
complementaris. Les escoles municipals, a l’any 1995, quan ens vàrem fer càrrec del
govern municipal, teníem el CEIP Joan Sanpera a l’edifici de l’ajuntament, el CEIP
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Joan Camps a l’avinguda Joan Maragall, i el CEIP Bellavista al carrer Rosselló. En
aquell moment, els edificis del CEIP Joan Sanpera i el CEIP Bellavista no complien els
requisits establerts per la normativa d’Educació i s’havien de rehabilitar o fer-se nous.
En aquell moment no hi havia institut de secundària ni escoles bressol. Des del primer
dia, aquest servei bàsic ha estat una prioritat d’actuació en els tretze anys de govern. En
la primera etapa es va aconseguir el nou edifici de l’escola Joan Camps al carrer
Navarra, el tancament de l’escola a l’edifici de l’ajuntament, i el trasllat a l’edifici del
carrer Joan Maragall, el tancament del CEIP Bellavista, l’ampliació del CEIP Joan
Camps i la instal·lació de mòduls del nou IES Lauro i posterior construcció de l’edifici
definitiu, planificació del sector Mas Colomé i construcció del CEIP Guerau de Liost. A
part, hi havia sis autocars que cada dia anaven de Bellavista al CEIP Joan Camps que
aleshores estava a Corró d’Avall per portar els nois i noies, degut a què el solar que va
cedir l’Ajuntament estava lluny d’on vivien, amb el cost i el trasbals que significava per
a les famílies. Aquesta sí que va ser una manca de previsió que van patir les famílies del
municipi. També hem posat en funcionament dues escoles bressol, necessàries per
ajudar a les famílies a conciliar la vida laboral i familiar. Aquest servei abans no existia
a les Franqueses. Cal també destacar la rehabilitació de l’Escorxador com a Escola de
Música i la seva consolidació amb el conveni amb el Conservatori del Liceu,
aconseguint una gestió de prestigi que no teníem a nivell comarcal. Posteriorment, s’han
planificat les noves escoles d’infantil i primària, a Bellavista al carrer Valldoriolf, i a
Corró d’Avall, al carrer Rafael Alberti, i el segon institut de secundària al carrer Joan
Maragall. Igualment s’han planificat dues noves escoles bressol de cent quinze places
cadascuna al carrer Martí i Pol i a la plaça Catalunya. Destacar que, en l’actualitat,
l’escola de Bellavista i el seu institut de secundària ja ha estat aprovada la seva
construcció per la Generalitat de Catalunya i, per tant, ja estan en execució. També s’ha
acordat amb el Departament d’Educació, de cara al mes de setembre, la instal·lació de
mòduls per a l’escola nova de Corró d’Avall, a l’espera de la construcció definitiva, que
es farà al seu costat. Per tant, per setembre estan garantides les places escolars per als
nois i noies de les Franqueses, no hi haurà problema d’escolarització. També esperem
que s’hagi acabat la nova escola bressol del carrer Martí i Pol, que millorarà el servei a
les famílies que estem prestant des de l’ajuntament. Cal destacar que les competències
sobre educació són de la Generalitat de Catalunya i és aquesta administració la que ha
de construir i dotar de recursos els equipament educatius. L’ajuntament ha de cedir els
solars i col·laborar en el funcionament dels centres educatius. És veritat que la
Generalitat porta dos anys de retard en la construcció dels nous centres a les Franqueses,
però igual com en molts pobles de Catalunya. L’altre conflicte és el de la Policia Local,
que es subscriu dins del marc de la negociació col·lectiva del conveni laboral per als
propers quatre anys. Fa tretze anys que vaig entrar com a alcalde, aquell dia
m’esperaven els caps de la Policia Local al baixar de l’escala per dir-me que no teníem
prous efectius per fer vacances. Els hi vaig dir que molt bé, que el dilluns en parlaríem, i
la setmana següent ho vam resoldre. El cos tenia nou membres i estaven instal·lats sota
l’escala; les pistoles eren dels mateixos guàrdies; feien servir un cotxe i una moto vells;
em van explicar que a causa del fred que tenien, un dia van haver de fer foc al pati per
poder-se escalfar. Avui hi ha vint-i-tres policies i dos auxiliars; disposen de quatre
cotxes, dos motos, armes noves, dependències adequades, sistemes informàtics i els
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sistemes organitzatius necessaris per oferir un bon servei de seguretat a la ciutadania i
protecció civil. En definitiva, un cos format i organitzat per oferir un servei adequat a la
ciutadania. Cal destacar que els conflictes laborals per a la negociació del conveni
col·lectiu ja s’han viscut en d’altres èpoques, com ara fa deu anys, i estan suficientment
documentats en els informes interns i en els reculls de premsa del moment. Com es va
acabar amb aquestes incidències? Amb l’acord amb el mateix sindicat, que va
recol·locar en d’altres ajuntaments els policies que van propiciar els conflictes, signant
el conveni laboral i obtenint la pau social per seguir treballant amb normalitat. Estem
davant d’un conflicte per a la negociació del conveni, no pas per a la necessitat
d’aconseguir nous serveis per a la ciutadania. Sempre hi ha serveis que poden millorar.
Ho hem de fer segons els recursos que tenim disponibles. Els serveis s’han de planificar
en virtut de les necessitats municipals i dotar-los segons siguin els recursos disponibles
no pas per l’impuls de negociacions de conveni col·lectiu. L’altre conflicte col·lectiu
important ha estat per al desenvolupament del Pla parcial del sector N, situat al costat
de la carretera de Cardedeu, la C-251; l’execució i urbanització d’aquella zona com a
polígon industrial que el Departament d’Urbanisme de la Generalitat va demanar que
s’inclogués en la modificació del Pla General de les Franqueses del Vallès l’any 2003,
per tal de regularitzar una zona en què s’havia deixat construir diferents indústries els
anys 60 i 70, sense serveis, és a dir, una zona no urbanitzable amb les mancances
urbanístiques que comporta una situació tan irregular com aquesta. Davant les
exigències del Pla General i la necessitat de dotar de serveis urbanístics aquesta zona tan
degradada durant anys per manca de planificació i d’altres actuacions sense llicència, es
va posar en funcionament el Pla parcial del Sector N, per tal de resoldre les mancances
existents. Cal dir que arranjar una situació degradada pels anys per la manca de
planificació és molt difícil i s’han de prendre decisions complicades, però s’ha de
resoldre. Fa anys que estem tramitant el Pla i que s’estan resolent la multitud de
problemes que hi ha, però costa resoldre’ls tots a gust de tothom. En l’actualitat s’han
fet convenis urbanístics amb quasi totes les empreses per resoldre de la millor manera
possible les qüestions que més els preocupen, facilitant així la continuïtat de les
activitats i els seus treballadors. Arranjar el que s’ha fet malament en els anys és
complicat, però s’ha de fer l’esforç de resoldre-ho, ja que s’ha tingut una situació
anòmala durant aquest període i que, per requeriment del Departament d’Urbanisme de
la Generalitat, s’ha portat a terme. Els problemes s’han d’afrontar i resoldre’ls, que no
ens passi com en els setze anys de govern socialista en què no es va fer res per no tenir
problemes i que després del temps es va fer molt poca cosa. En altres conflictes que hi
ha en el document amb entitats i veïns que exposa el document no estan justificats i,
per tant, no es poden considerar com a problemes reals que es tinguin en l’actualitat. No
existeixen per justificar una moció. Per garantir la governabilitat de l’ajuntament s’han
mantingut converses i diàlegs amb tots els partits polítics, amb la voluntat de resoldre
els reptes que té plantejat el municipi, però la voluntat d’arribar a acords ha estat molt
baixa, fins i tot dos dies abans de presentar la moció de censura estàvem parlant amb els
representats del Partit Socialista amb acords de governabilitat que teníem sobre la taula,
però es van esvair en aconseguir la novena signatura. Per tant, no és qüestió de diàleg ni
de governabilitat, sinó d’interès per aconseguir el poder per sobre del que sigui, a
qualsevol preu, encara que hi hagi acords entre els partits per evitar aquestes situacions.
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Aquest afany està molt per sobre del resultat electoral del maig passat, de les
coincidències ideològiques entre els diferents membres o fins i tot d’afinitat a l’hora de
poder treballar en un mateix equip de govern, tal i com va quedar palès en el discurs
d’investidura del senyor Ribalta. Tampoc no està avalada per un programa d’actuació
municipal que ens indica les prioritats que vol afrontar aquest nou equip de govern.
Sembla molt evident que només hi ha un acord evident, que és treure a l’actual alcalde
de les Franqueses, només per substituir-lo, però sense fer-hi res més. Segurament serà
en l’únic que es posaran d’acord tots vostès. És molt llastimós que els serveis
municipals que volen fer al municipi sigui canviar a les persones, sense importar el que
de veritat necessita el municipi i quins objectius estratègics cal afrontar per millorar la
vida dels ciutadans i ciutadanes del municipi. Cal disposar d’un projecte de poble ben
definit, que prioritzi adequadament els objectius i les necessitats que té el municipi;
nosaltres el tenim, l’hem explicat i s’ha pogut anar veient la seva concreció. Vostès no
el tenen, ni tampoc s’han posat d’acord en les prioritats que cal afrontar. L’any 95 ens
vàrem fer càrrec del govern municipal, després de 16 anys de majoria absoluta socialista
que van deixar al municipi mancat de serveis, d’il·lusió i de capacitat d’afrontar els
objectius que li feien falta per millorar la vida de les persones del municipi. Els calaixos
estaven buits de projectes i propostes de futur, no hi havia res. Vam treballar des del
primer dia sense parar per aconseguir la planificació necessària per encarrilar les
mancances que teníem, que eren moltes i en tots els aspectes, des de les oficines de
l’Ajuntament, Cultura, Dinamització Econòmica, Esports, Benestar, Joventut, en
definitiva, s’han fet els serveis municipals nous. Se n’han creat d’altres de nous, com el
Viver d’Empreses, l’Escola de Música, escoles bressol, Biblioteca, centres de joves,
Centre d’Art, centres de salut, Can Ganduxer, Centre Cultural de Bellavista, el Complex
Esportiu, entre d’altres, i altres infrastructures com l’estació de Bellavista, l’oficina de
Correus, la Ronda Nord, el Casal d’Avis, el Centre de Dia, la Residència per a la gent
gran, el Centre Tècnic, el CIFO a la caserna, a part d’altres menudeses com
claveguerams, xarxa d’aigua potable, rotondes, millores en camins i carreteres, etc. El
municipi que tenim avui no té res a veure amb el municipi que vam assolir l’any 95, ha
millorat molt en molts àmbits, en serveis d’infraestructures i en perspectives de futur.
Per afrontar la gestió d’un municipi s’ha de posar passió per millorar el municipi i la
vida de la gent que hi viu i hi treballa, i sacrificar-se per aconseguir els objectius, que
cada dia estigui en perfecte estat com si fos casa nostra. Avui, als calaixos hi ha la
planificació de les inversions per als propers quatre anys. També s’estan completant els
sistemes organitzatius i informàtics per a una administració moderna capdavantera.
Hem passat d’estar al vagó de la cua a estar considerats un dels ajuntaments
capdavanters. Afrontem aquesta moció amb indignació i impotència, però amb la
tranquil·litat de la feina feta, de poder sortir amb el cap ben alt i amb els serveis
funcionant i explicant a tothom el que s’ha fet per al municipi. La nostra feina es pot
veure i es pot tocar. Aquesta situació s’ha aconseguit amb un intens treball. Recordo
que quan estava a l’hospital, des de la UCI donava directrius; no vaig deixar ni un sol
dia de pensar en el municipi. Senyor Ribalta, li recomano que si no està en plenes
condiciones de salut, ho deixi, l’ajuntament requereix una plena dedicació. Aquest
intens treball que deia, ha estat tant dels polítics com dels funcionaris i treballadors que
ho han portat a terme. A tots ells els haig d’agrair i felicitar per la seva dedicació, que ha
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estat molt intensa, sense ells no hagués estat possible. En resum, vostès, regidors
signants de la moció de censura del PSC, d’Esquerra Republicana, d’Els Verds i el
senyor Josep Badia, presenten una moció en un municipi que té estabilitat política, que
funciona correctament, que gestiona i planifica el futur, que resol els problemes que
sorgeixen, que manté el diàleg amb les diferents formacions polítiques i només hi ha
una raó de ser: assolir els càrrecs, més aviat el poder polític a qualsevol preu. Vostès ho
fan de forma il·legítima, en contra dels acords dels partits democràtics sense garantir la
majoria de govern, donant una inestabilitat que no existeix en l’actualitat. L’obsessió
per l’accés al poder pot arribar a fer errors com aquest, fer-ho de qualsevol manera, les
presses són males conselleres. Quan no es valora l’interès general, quan només preval
l’interès personal, polític i econòmic, pot passar això, aquest fet tan estrambòtic i irreal.
A partir d’ara, els regidors de Convergència i Unió no ens anirem a casa, seguirem
treballant per al municipi amb doble sentit, vetllant perquè tot segueixi funcionant i
millorant i perquè vostès no facin cap il·legalitat ni tampoc facin malbé res que
perjudiqui l’interès general. Estic segur que aquesta barrabassada que aquest equip de
govern i, en conseqüència, aquest municipi està a punt de viure, els hi passarà factura a
les properes eleccions municipals davant d’una injustícia com la que s’està a punt de
cometre. Avui comença una nova etapa per al municipi que serà inestable, sense
objectius ni capacitat per assolir-la i que esperem no sigui gaire negativa, que ho serà.
Estem segurs que el temps posarà totes les coses al seu lloc. Moltes gràcies.
La presidenta de la Mesa d’edat senyora Ma. TERESA BUIGUES manifesta: moltes
gràcies, senyor Alcalde, donaríem pas a la votació. Aquesta votació està previst que es
faci a mà alçada, però si algun regidor demana que sigui nominal o secreta, així es farà.
Si no hi ha cap petició, doncs passaríem a votar a mà alçada.
Sotmesa a votació la moció de censura, és aprovada per nou vots a favor dels regidors
dels grups municipals PSC-PM, ERC-EV-AM i PP, vuit vots en contra dels regidors del
grup municipal CiU, i per tant, amb el quòrum legal.
Tenint en compte que el senyor ESTEVE RIBALTA SÁNCHEZ ha obtingut la majoria
absoluta dels vots, queda proclamat Alcalde de l'Ajuntament de les Franqueses del
Vallès, en representació del Partit dels Socialistes de Catalunya i prendre-li jurament.
A continuació es procedeix a la lectura de la fórmula de jurament o promesa del càrrec
d’alcalde.
ESTEVE RIBALTA SÁNCHEZ,
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?
Respon

- SÍ, PROMETO
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Tot seguit, pren la paraula el Senyor Alcalde per pronunciar el seu parlament: bon dia,
gràcies a tothom per haver assistit a l’acte. Abans de fer la meva intervenció pròpiament
dita, que em correspon com a nou alcalde, per explicar el programa de govern d’aquests
tres propers anys, volia fer una prèvia. Li volia dir al senyor Torné que ell no hagués
permès que algú altre fes una intervenció tant llarga com la que ell ha fet, però gràcies a
Déu, no tothom actua com ell. També dedueixo de la seva intervenció que viu encallat a
les Franqueses des de fa tretze anys, quan fa aquestes referències, el foc a terra i tot
això, quan encara no hi havia ordinadors. Penso que per gestionar un municipi s’ha de
mirar molt endavant, no cap al passat. També li volia matisar, senyor Torné, que aquesta
moció no vulnera el codi de conducta, el senyor Badia té el suport del seu grup
municipal que és ell mateix, té el suport de l’agrupació local del PP a les Franqueses i té
el suport dels membres de la llista electoral que va presentar, per tant, no s’inventi més
coses. Ara sí que començo la meva intervenció pròpiament dita, que és el que toca
després d’aquestes matisacions. Primer de tot, voldria fer un record i un agraïment a en
Josep Palomino... Sí, poden passar, perquè considerem que tothom som persones
civilitzades i venen amb bona voluntat i, per tant, poden pujar. En tot cas, com a nou
Alcalde, dono ordre al cap de la Policia perquè els obri la tanca. I tant. Nosaltres ho hem
demanat així, no sé perquè no s’ha complert. Espero que ara obrin la tanca. Esperarem
que pugin aquestes persones. Us deia que el meu primer record i agraïment és per en
Josep Palomino, de qui vaig aprendre moltes coses i sense ell avui no estaria aquí.
També voldria tenir un record per a gent del meu partit, com el Manolo, i també voldria
tenir un record per al Ricard València, des de l’admiració personal, política i
institucional que es mereix com a primer alcalde democràtic de les Franqueses del
Vallès. I passant als agraïments, volia fer un agraïment molt especial al Ferran Gontán
per la seva capacitat de treball, de lucidesa i el seu suport, i a l’Assemblea d’Els Verds
perquè han fet un pas molt sacrificat per a ells i que no quedaran decebuts. També volia
agrair a la Teresa Buigues i a tota la secció local d’Esquerra Republicana per la
confiança que han dipositat en mi. La trajectòria de la Teresa en el món obrer, món
feminista, món polític i la seva riquesa humana seran un gran suport en el comandament
d’aquesta nau. També volia fer un agraïment personal al Josep Badia perquè ha estat
més valent que ningú, ha patit situacions conflictives, instigades des del propi
ajuntament. En l’apartat personal se l’ha atacat molt quan ell ha demostrat la seva
capacitat de treball i gestió en les àrees que ha tingut encomanades durant vuit mesos.
També a nivell personal, volia agrair al Juan Antonio, la Dolors, la Gisela, el Josep, la
Vanesa, l’Enrique, el Ramon i l’Elena i a tota l’agrupació local del meu partit per haver
confiat en mi, perquè ha estat un suport humà i polític que han fet possible aquesta
investidura. També volia agrair la presència de tots els que esteu avui aquí, i tantes
persones que ens han ajudat a arribar a aquest nou camí que avui comença al municipi.
Agafo el comandament d’aquesta nau amb vocació de servei i lideratge al municipi que
em va acollir fa dotze anys i en el què han nascut els meus dos fills. És un gran privilegi
i una gran responsabilitat comptar amb la legitimitat de la majoria dels vots de
franquesins i franquesines que donen suport a aquest pacte de govern. Assumeixo el
repte amb valentia i coratge, però també amb la prudència i maduresa necessàries per
redreçar la situació econòmica i social que en el dia d’avui hi ha a les Franqueses del
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Vallès. El nostre programa de govern per aquests tres anys es fonamenta en tres eixos:
un govern més dialogant i transparent en la gestió, una gestió més rigorosa dels recursos
del municipi amb una planificació de serveis a mig i llarg termini, i la posada en marxa
de polítiques socials, serveis i polítiques mediambientals que fins ara ens han mancat.
En aquests tres anys iniciarem polítiques de consens i de diàleg amb tots els agents
socials del municipi, volem portar a terme les polítiques participatives que la riquesa
associativa i humana del municipi es mereix i ens demana. Des del lideratge de les
idees, no des de la seva imposició, sabrem escoltar els ciutadans de les Franqueses i
construirem els ponts de diàlegs necessaris per convertir el municipi en un espai de
civisme on els veïns es sentin orgullosos i satisfets del seu govern i del seu poble.
Sabem que no és una tasca fàcil, que mai es governa al gust de tothom. Per a alguns ha
estat més fàcil tirar pel dret, però la forma és tant important com el fons, i cal obrir
aquests ponts de diàleg. Els veïns necessiten confiar en el seu govern. Fa pocs mesos
m’arribava un estudi d’una universitat de Suïssa que arribava a la conclusió que els
habitants dels districtes amb més nivell de participació a les polítiques i amb més
confiança als seus governants tenien un índex personal de felicitat superior a aquells que
no es sentien representats pels polítics que governaven. Perquè la gestió pública no es
fonamenta només en el ciment, en l’asfalt i en els edificis sinó que, sobretot, també ha
de comptar amb les persones que els habiten. A partir de l’auditoria que demà posarem
en marxa, informarem a tots els ciutadans de la situació real que té la seva administració
i que aquells que suporten aquesta administració amb els seus impostos, i des d’aquest
punt de partida, iniciarem les polítiques socials que el municipi necessita i reclama. El
segon objectiu de la nostra tasca, deia que seria gestionar de forma més rigorosa els
recursos del nostre municipi. Els recursos econòmics, agrícoles, culturals i socials han
d’estar al servei de la ciutadania i servir també per al bé comú. La planificació en temes
escolars i sanitaris és la primera obligació d’un govern. En aquest sentit, jo,
personalment, com a alcalde, assumiré temporalment la regidoria d’Educació. Estem
lligats de mans i peus en la planificació escolar que s’ha fet i procurarem redreçar-la
amb honestedat, servei als ciutadans i treball. Però no serà fàcil perquè hem de treballar
en contra de molts anys sense previsió en aquest apartat. En temes com els recursos
naturals, com l’aigua, la despesa energètica, les Administracions Públiques han de ser
un exemple per als ciutadans. No es pot només exigir, sinó que hem de predicar amb
l’exemple i, en aquest apartat, també hem d’assumir el lideratge. Els recursos
econòmics han de revertir en benefici dels ciutadans. Amb el desenvolupament que el
nostre municipi ha tingut, hi ha temes com la seguretat o el transport públic que estan
igual que fa catorze anys. Amb aquestes línies de treball, entrem al tercer objectiu del
nostre programa de govern: volem ser referent en polítiques de suport a la dona, a la
gent gran, als joves, en temes com l’habitatge i l’atenció social a tota la població.
Aquestes polítiques no es desenvolupen en uns mesos ni en pocs dies, sinó que cal una
mica més de temps. Des d’ara mateix, posem fil a l’agulla i treballarem per portar a
terme la transformació que desitgem per al nostre municipi. No ha estat gens difícil
posar-nos d’acord les forces polítiques que formem el nou pacte de govern per a les
Franqueses perquè tenim moltes més coses en comú que no pas les diferències que
puguem tenir. Ens uneix la vocació de servei al nostre municipi. Treballarem per
recuperar l’esperit de poble a Corró d’Avall, volem convertir aquesta ciutat-dormitori en
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un àmbit on prevalguin les relacions humanes i cíviques amb polítiques participatives.
A Bellavista també s’ha de recuperar aquest esperit i la maquinària burocràtica de
l’ajuntament ha d’estar només al servei de les persones i s’ha de refer la pau social a
llocs com Llerona, i s’ha de protegir i potenciar l’espai agrari del municipi. Llerona,
Marata i Corró d’Amunt són un patrimoni natural i humà que cal preservar. Per tant,
finalment, i ja per acabar, us dono a tots les gràcies per la vostra presència avui aquí i
confio plenament que no decebré les expectatives i il·lusions que heu dipositat en mi
tots vosaltres. Moltes gràcies a tots.

El President aixeca la sessió, de la qual, com a secretari estenc aquesta acta.

