ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

Caràcter: Extraordinari
Data: 16 de juny de 2007
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 27 de maig de 2007, 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 realitzat per la Junta Electoral de Zona de Granollers el dia 1
de juny d’enguany.
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, la senyora Ma. Teresa Buigues Poveda i la senyora Vanesa
Garcia Domínguez.
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 Junta Electoral de Zona 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 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 l’Alcaldia.
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 Ma. Teresa Buigues Poveda i Vanesa
Garcia Domínguez. Assumint la presidència de la Mesa la primera d’elles.
Pren la paraula la presidenta de la Mesa d’edat senyora Ma. TERESA BUIGUES
POVEDA , dient: Bon dia a totes i tots, es declara oberta la sessió per a la constitució de
l'Ajuntament de les Franqueses del Vallès.

Té la paraula el senyor Secretari a l'objecte d'anar cridant, de forma individualitzada a
cada regidor electe, seguint l’ordre de les candidatures presentades i que han obtingut
major nombre de vots populars, a l’efecte d'acreditar-ne la personalitat.
FRANCESC TORNÉ VENTURA
MARTÍ ROSÀS PUJOL
FERRAN JIMÉNEZ MUÑOZ
ROSA COLOMÉ SOLER
NÚRIA CLAVERIA SOLER
FRANCESC COLOMÉ TENAS
JOSEP M. DIA GRAU
JOSÉ RAMÍREZ ALAYA
ESTEVE RIBALTA SÁNCHEZ
VANESA GARCÍA DOMÍNGUEZ
JUAN ANTONIO MARÍN MARTÍNEZ
GISELA SANTOS GONÇALVES
JOSÉ RANDÓS PARÉS
Ma. DOLORS ISART ROCA
Ma. TERESA BUIGUES POVEDA
FERRAN GONTÁN FERRER
JOSEP BADIA TORRENTS
La vocal senyora VANESSA GARCIA DOMÍNGUEZ manifesta que, hi ha el quòrum
suficient per a la celebració de la sessió.
Un cop presents tots els regidors electes, formula la següent pregunta: hi ha algun
regidor 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 afectat per causa d'incompatibilitat, es
procedirà 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. La Presidenta de la mesa donarà lectura de la fórmula legal de jurament o
promesa, llegint a continuació, de forma individualitzada, els noms de tots els regidors i
regidores electes, a l’efecte que responguin.
A continuació es crida un per un seguint l’ordre anterior.
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, 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, PROMETO

FERRAN JIMÉNEZ MUÑOZ
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, PROMETO

ROSA COLOMÉ 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, PROMETO

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, PROMETO

FRANCESC COLOMÉ 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, PROMETO

JOSEP M. DIA GRAU
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, 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, 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, per imperatiu legal

- SÍ, PROMETO

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, 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, PROMETO

JOSÉ RANDÓS 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, PROMETO

Ma. DOLORS ISART ROCA
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, 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, per imperatiu legal

- SÍ, PROMETO

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, 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, PROMETO

Ma. TERESA BUIGUES POVEDA
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 , per imperatiu legal

- SÍ, PROMETO

La presidenta de la Mesa declara: QUEDA CONSTITUÏT EL NOU AJUNTAMENT
DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS.
A continuació 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, mitjançant el procediment de votació
secreta, és a dir, mitjançant la formulació de votació amb paperetes per a cada regidor,
que es dipositaran a la urna, sent escollit Alcalde o Alcaldessa el candidat que obtingui
la majoria absoluta en la primera votació o, si no n’hi ha, el qui encapçali la llista més
votada en les passades eleccions.
Poden ser candidats tots els Regidors que encapçalin les corresponents llistes.
La vocal senyora VANESA GARCIA pregunta: quins regidors que encapçalin les
corresponents llistes presenten candidatura?
— Té la paraula el Portaveu de la Federació de Convergència i Unió.
El regidor senyor FRANCESC TORNÉ VENTURA manifesta: sí, vull ser cap de llista.
— Té la paraula el Portaveu del Partit dels Socialistes de Catalunya-Progrés
Municipal.
El regidor senyor ESTEVE RIBALTA SÁNCHEZ manifesta que el Partit dels
Socialistes de Catalunya presentem la candidatura d’Esteve Ribalta.

— Té la paraula el Portaveu d’Esquerra Republicana de Catalunya-Els VerdsAcord Municipal.
La regidora senyora TERESA BUIGUES manifesta que Esquerra Republicana – Els
Verds renunciem a presentar candidatura.
— Té la paraula el Portaveu del Partit Popular.
El regidor senyor JOSEP BADIA TORRENTS manifesta que el seu grup renúncia a
presentar candidatura.
La vocal senyora VANESA GARCIA manifesta que queden proclamades les
candidatures següents:
FRANCESC TORNÉ VENTURA, en representació de Convergència i Unió,
ESTEVE RIBALTA SÁNCHEZ, en representació del Partit dels Socialistes de
Catalunya-Progrés Municipal.
Seguidament, a mesura que es vagin nomenant els regidors, poden dipositar el vot a
l’urna.
Se celebra la votació
FRANCESC TORNÉ VENTURA
MARTÍ ROSÀS PUJOL
FERRAN JIMÉNEZ MUÑOZ
ROSA COLOMÉ SOLER
NÚRIA CLAVERIA SOLER
FRANCESC COLOMÉ TENAS
JOSEP Ma. DIA GRAU
JOSÉ RAMÍREZ ALAYA
ESTEVE RIBALTA SÁNCHEZ
JUAN ANTONIO MARÍN MARTÍNEZ
GISELA SANTOS GONÇALVES
JOSÉ RANDÓS PARÉS
Ma. DOLORS ISART ROCA
FERRAN GONTÁN FERRER
JOSEP BADIA TORRENTS
VANESA GARCÍA DOMÍNGUEZ
Ma. TERESA BUIGUES POVEDA

Finalitzada la votació la presidenta de la mesa senyora Ma. TERESA BUÏGUES
POVEDA, declara que realitzat l'escrutini de les paperetes escrutades, aquest dóna el
resultat següent:
— Vots a favor del senyor Francesc Torné Ventura: nou (9)
— Vots a favor del senyor Esteve Ribalta Sánchez: vuit (8)
Tenint en compte que el senyor FRANCESC TORNÉ VENTURA ha obtingut la
majoria absoluta dels vots, queda proclamat Alcalde de l'Ajuntament de les Franqueses
del Vallès, en representació de la Federació de Convergència i Unió.
La Presidenta de la mesa senyora Ma. TERESA BUIGUES POVEDA manifesta: abans
de prendre jurament el nostre nou Alcalde, m’agradaria dirigir unes paraules, aprofitant
el càrrec tant efímer que tinc avui i que és una qüestió purament d’edat. M’agradaria
recordar al company que ja no està amb nosaltres des de la passada legislatura, Josep
Palomino i també m’agradaria recordar i agrair a aquells companys que han estat amb
nosaltres i que avui han deixat de ser membres electes d’aquest ajuntament. També
voldria recordar que només fa trenta anys que actes com aquests es desenvolupen als
ajuntaments del nostre país, només fa trenta anys. Fins fa trenta anys, la “autoridad
competente elegía” i, de vegades, de manera vitalícia. El poble, els veïns, no teníem res
a opinar, no teníem res a votar. Penso que és un dia important perquè recordem aquest
fet de gran importància al nostre país i de gran importància a tots i cadascun dels
municipis perquè podem votar, podem elegir i podem fer-ho per quatre anys. Cada
quatre anys hi ha una revàlida. És important que això ho tinguem present perquè sigui la
tolerància, el diàleg, el fer bé les coses i la transparència el que dominin els nostres
ajuntaments i el treball diari de tots i cadascun dels regidors, regidores i alcaldes dels
nostres pobles. Donar la benvinguda a les regidores i regidors que avui s’incorporen i,
sense més, passar a prendre jurament al nostre Alcalde Francesc Torné Ventura. Prego
es dirigeixi a la Mesa.
A continuació es procedeix a la lectura de la fórmula de jurament o promesa del càrrec
d’alcalde.
FRANCESC TORNÉ VENTURA,
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

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

L’Alcalde procedeix a donar la paraula als portaveus dels diferents Grups polítics
municipals, de menor a major, invitant-los a donar, si ho desitgen, una explicació del
seu vot.
Intervé el regidor senyor ESTEVE RIBALTA, tot dient, primer de tot, com ha fet la
meva companya Teresa, volíem recordar a tots els companys que han format part
d’aquest ajuntament durant la darrera legislatura, i molt especialment al company Josep
Palomino que, com tots sabeu, ens va deixar. De la mateixa manera, volem donar la
benvinguda als nous regidors que formen part d’aquest ajuntament i desitjar-los que tots
conjuntament treballem per al benefici dels ciutadans i ciutadanes del nostre municipi.
També volia felicitar al nou Alcalde o l’Alcalde que acaba de ser escollit, per la seva
elecció, i també el nou equip de govern que sortirà d’aquesta elecció de l’alcalde. I el
volem felicitar des del nostre profund respecte per la democràcia. Pensem que avui aquí
s’ha format una possible majoria i pensem que n’hi ha d’altres majories però a partir del
nostre convenciment democràtic i del nostre respecte, volem portar a terme aquesta
felicitació. Ens agradaria també que aquest respecte que nosaltres mostrem per les
institucions democràtiques i pel funcionament de les eleccions també fos recíproc. I ho
dic perquè sempre que es produeix un resultat després d’unes eleccions, no hi ha només
una possible majoria sinó que, de vegades, hi ha altres alternatives. No ens agrada
aquesta doble moral d’alguns que avui aplaudeixen aquesta majoria i, després, critiquen
altres majories en altres institucions democràtiques. Si pensem que hem de ser
respectuosos amb el funcionament democràtic, hem de respectar aquesta majoria però
hem de respectar altres majories, com pot ser la que s’ha format al Parlament de
Catalunya perquè pensem que no hi té cabuda aquesta doble moral. Partint d’aquest
respecte, sí que ens sobta que un partit que agafa la bandera del nacionalisme d’una
forma tant clara i contundent, a la primera de canvi sempre busqui la mateixa aliança.
No deixa de ser curiós o anecdòtic però això ens sobta profundament. La nostra lectura
de les darreres eleccions del 27 de maig va per una altra banda. Pensem que tot i que
l’alcalde que avui s’ha escollit aquí és el representant de la força més votada, això és
així i, evidentment, no ho neguem, també pensem que una immensa majoria de les
persones que van anar a votar votaven per un canvi en el municipi. Molts més dels vots
que va obtenir la força més votada van anar a les eleccions o bé hi van concórrer
demanant que hi hagués un canvi en el govern municipal i això configura una
amplíssima majoria. Jo penso que tots els partits demanaven un canvi, inclòs el partit
que encapçala el senyor Badia que també va demanar aquest canvi reiteradament.
Volíem deixar constància d’això. També volíem fer la lectura de què hem estat la única
força que hem augmentat moltíssim el nombre de vots, tots els altres han baixat i
pensem que això és producte del nostre programa de govern. Per tant, el que defensarem
en aquesta sala durant tots els Plens que es celebraran durant tota la legislatura serà el
nostre programa de govern, més enllà de partidismes, més enllà de qüestions personals o
del nostre partit. Per a nosaltres, abans que el nostre partit, esteu tots els ciutadans i
ciutadanes de les Franqueses, tots, no només els que ens han votat sinó absolutament
tots perquè estem al servei d’aquests ciutadans hagin o no dipositat la confiança en
nosaltres. Acceptem, doncs, amb dignitat aquest paper que se’ns atorga d’oposició, una
oposició que sempre hem considerat que s’ha de fer des d’aquest punt de vista que

acabo d’esmentar, de forma constructiva i al servei dels ciutadans i ciutadanes, més
enllà dels partidismes. També hi ha hagut partits que ens han criticat constantment
aquesta forma de fer oposició, ens l’han criticada des de la mateixa oposició, ens han dit
que no fèiem una bona oposició. Jo penso que aquests partits que sembla que ens
criticaven només a nosaltres, penso que les eleccions i els electors els hi han passat
factura perquè em sembla que des del nostre punt de vista, el seu model de fer oposició
de què tot està malament no és el correcte. Nosaltres considerem i votarem de forma
afirmativa tot allò que beneficiï als ciutadans de les Franqueses. Dins d’aquesta elecció
del qui és a partir d’avui l’alcalde de les Franqueses, també volíem fer una petita
referència a aquells partits que considerem que tampoc segueixen la voluntat dels seus
electors perquè ells es presenten per governar el municipi i, quan poden governar, es
tiren enrere i s’amaguen i diuen que no volen estar al govern. Això ens sembla que
també és trair la voluntat dels electors que els havien votat per, precisament, governar.
Després, sota el meu punt de vista, això ho arreglen amb covardia i engany perquè fan
declaracions que no venen a to. Ens sembla que aquesta no és la manera de governar i
no és una forma valenta d’afrontar o anar a unes eleccions perquè ens sembla que no és
la forma correcta, però és només una lectura des del nostre punt de vista. També volíem
aprofitar, com ha dit la companya Teresa, per dir que aquesta setmana s’han celebrat els
trenta anys de democràcia, fa tres o quatre anys es van celebrar els vint-i-cinc anys
d’ajuntaments democràtics i des del convenciment i la creença que tenim en el
funcionament democràtic, volíem dir que el Partit Socialista ja va entrar una moció fa
quatre anys per fer un homenatge a tots els regidors que, en democràcia, i seguint la
voluntat dels electors, han format part d’aquest govern des de les primeres eleccions
democràtiques, rebessin un homenatge i d’això no se’ns ha fet cap cas des de l’equip de
govern que hi ha hagut fins ara. Espero que l’equip de govern que hi haurà a partir d’ara
tingui aquest respecte per a la democràcia i per a tots els regidors que han format part
d’aquest ajuntament perquè penso que es mereixen un respecte. El respecte se’l
mereixen els ciutadans de les Franqueses i la pròpia democràcia. Esperem que pel fet de
no tenir majoria absoluta es pugui portar a terme aquesta iniciativa. Considerem que el
més important des de l’ajuntament, he dit, és el treball que podem fer per als ciutadans i
ciutadanes de les Franqueses. Tots estem escoltant les pitades des de fora. El dia 28 de
maig alguns partits es van posar immediatament a tancar els pactes. Jo vaig trucar al que
fins aleshores era regidor d’Educació, senyor Colomé, i li vaig dir que abans de centrarnos egoistament en les nostres necessitats partidistes, penso que hem de solucionar el
problema d’uns veïns que no tenen escola. Encara estic esperant la resposta, més enllà
dels interessos partidistes. Deia que el més important és aquest treball que es pugui
produir des de l’ajuntament de les Franqueses, esperem que la manca de majoria
absoluta faci reflexionar a qui ha estat alcalde fins ara i serà alcalde a partir d’avui sobre
els excessos comesos i que molts votants potser no els coneixen del tot bé i esperem que
es produeixi un gir en benefici dels ciutadans i ciutadanes de les Franqueses. Si això es
produeix, ens tindran al nostre costat perquè exercirem l’oposició de forma constructiva
però si no es produeix, serem els primers en denunciar aquest govern de les Franqueses.
Un cop realitzada aquesta operació, pren la paraula el senyor Alcalde per pronunciar el
seu parlament,

Senyors, senyores, bon dia a tothom. Una vegada expressada la voluntat democràtica
mitjançant les eleccions municipals el passat dia 27 de maig, vull agrair la participació
de la gent. També vull agrair l’elecció com a alcalde als regidors de la Federació de
Convergència i Unió i al senyor Josep Badia del grup municipal del Partit Popular, amb
qui he signat un acord de govern per donar estabilitat i progrés els propers quatre anys,
ja que volem que el nostre municipi segueixi millorant, donant serveis i benestar als
seus ciutadans. Compromís que hem plasmat en un acord que defineix aquesta voluntat
d’aconseguir els serveis que en l’actualitat ens calen per a millorar les quotes de
benestar que desitgem tots els ciutadans i ciutadanes de les Franqueses. Davant
d’aquestes reptes que tenim plantejats, jo em comprometo davant del consistori i dels
ciutadans i ciutadanes presents, a seguir treballant sense descans perquè el govern
municipal funcioni, doni els millors serveis a la ciutadania i que els acords de govern es
portin a terme, que voldrà dir que es resolen els problemes que ara té plantejat el
municipi. En aquests moments crec que tinc l’obligació de reclamar la implicació dels
regidors en aquesta feina comuna, tant els que tindran tasques de govern com els que en
tindran a l’oposició. Una vegada s’han acabat les eleccions i format el govern, cal que el
Consistori es posi a treballar en els objectius comuns de millora de la qualitat de vida
dels ciutadans i ciutadanes de les Franqueses. És evident que es faci des dels respectius
punts de vista ideològics, però ho hem de fer primerament defensant els interessos dels
ciutadans no pas dels partits polítics. Sé que això és difícil demanar-ho però tinc
l’obligació de fer la reflexió per intentar millorar el treball del Consistori, per tal
d’evitar enfrontaments polítics innecessaris, aconseguir més consens i poder realitzar
una tasca més eficaç. M’agradaria que aquesta legislatura, 2007-2011, fos la legislatura
del consens, que l’aportació de tots nosaltres es faci amb la voluntat de sumar i no de
restar, amb la voluntat de fer encaixar diferents idees i visions, vinguin d’on vinguin, si
aquestes tenen com objectiu el servei a l’interès públic i col·lectiu del municipi i jo, com
alcalde, m’hi comprometo. Em comprometo a escoltar, a dialogar, a consensuar, no
només amb els regidors del Consistori, sinó també amb les associacions i entitats que
formen el ric teixit associatiu de les Franqueses. El poble no el tira endavant només un
alcalde o un grup de regidors. Les Franqueses són milers i milers de persones i
generacions que amb el seu treball i el seu esforç han aconseguit fer de les Franqueses el
gran poble que és ara. Per tant, us dic que comptarem amb tothom, amb tots els veïns i
veïnes, amb entitats, associacions, amb representants de la societat civil, als quals també
ara els hi demano la seva implicació. En els últims anys el nostre municipi ha crescut i
millorat en molts aspectes, hem consolidat zones urbanes, hem donat serveis als
polígons industrials i hem preservat les zones agrícoles i forestals, hem assolit diversos
equipaments amb serveis que feien falta, centres de salut, escoles bressol, escoles de
primària i institut de secundària, centres culturals, biblioteca, complex esportiu, centre
de recursos, viver d’empreses, casal d’avis, residència per a la gent gran, consells del
poble, camp de futbol, casals de joves, estació de RENFE a Bellavista, entre d’altres. El
nostre municipi ha canviat molt i crec molt sincerament que ho ha fet per a bé, però la
seva evolució de millorar no ha acabat i cal treballar de valent per a les qüestions no
resoltes o que han sobrevingut i cal portar a terme per a consolidar aquest benestar que
desitgem. Per això, en el propers quatre anys hem de treballar en les següents qüestions:
per a la millora de la mobilitat en el municipi, tant des de la vessant del transport públic,

l’ordenació de la seguretat vial i la millora de l’aparcament; millorar el servei a la
ciutadania mitjançant la creació dels defensors dels pobles de les Franqueses;
promourem la construcció de nous equipaments escolars: l’institut de secundària a
Corró d’Avall i centres d’educació infantil i primària a Corró d’Avall i Bellavista; farem
actuacions per facilitar l’accés dels joves a l’habitatge, com la construcció de pisos de
lloguer a preu assequible; augmentarem els recursos humans i materials de la policia
local per fer front a les noves necessitats del municipi; potenciarem la policia de
proximitat: creant un servei més humà i directe que aporti seguretat i confiança, i que
conegui les peculiaritats de cadascun dels pobles; promourem la construcció d’escoles
bressols municipals amb una oferta pública de qualitat; farem el nou Centre Cultural de
Corró d’Avall i reconvertirem el Centre Cultural de Can Ganduxer en la segona
biblioteca del municipi; crearem noves instal·lacions a la zona esportiva municipal de
Corró d’Amunt i millorarem les de la zona esportiva de Llerona; impulsarem accions
d’atenció a les famílies, amb ajudes socials i mediació; potenciarem els recursos socials,
posant especial atenció als col·lectius més desafavorits i mantindrem un equilibri
sostenible, que tingui en compte la història i identitat de cada poble, l’adequació i
dotació de serveis de les zones urbanes i la preservació i consolidació de l’espai rural.
Aquets són els eixos fonamentals de l’actuació municipal, però hem de fer moltes altres
qüestions no descrites i que es fonamenten en donar un bon servei a la gent mitjançant
una atenció ciutadana de qualitat i també propiciar la participació ciutadana mitjançant
els Consells del Poble, els Patronats i les Comissions. Avui assoleixo aquest compromís
davant vostre amb la voluntat de portar-los a terme amb respecte i voluntat de servei,
però també us demano la col·laboració deguda perquè tots plegats puguem tirar
endavant més fàcilment. Estic convençut que serem capaços de portar-ho a terme i
d’aconseguir uns bons resultats per al municipi, és a dir, per a tots els ciutadans i
ciutadanes de les Franqueses. Moltes gràcies.

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

