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ACTA SESSIÓ DE CONSTITUCIÓ DE L’AJUNTAMENT

Identificació de la sessió:

Caràcter: Extraordinari
Data: 4 de juliol de 2003
Horari: de 12,00 a 12,45 hores
Lloc: Sala d’actes de la casa consistorial

S’inicia la sessió i el SECRETARI de la Corporació dóna la benvinguda als assistents a
l’acte de constitució de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès.

De conformitat amb la legislació electoral vigent i segons ha quedat establert per la Junta
Electoral, han estat proclamats oficialment candidats electes a regidors a les eleccions
locals celebrades en aquest municipi el passat 25 de maig, els que s’indiquen a
continuació:

Per la Federació de Convergència i Unió  (CIU)

1. FRANCESC TORNÉ VENTURA
2. JOSEP Ma. DIA GRAU
3. FERRAN JIMÉNEZ MUÑOZ
4. FRANCESC COLOMÉ TENAS
5. JOSÉ RAMÍREZ ALAYA
6. RAMON COMA DOSRIUS
7. JOAQUIM MENDEZ ORTIZ
8. NÚRIA CLAVERIA SOLER
9. ROSA COLOMÉ SOLER

Per la Coalició Partit dels Socialistes de Catalunya–Progrés Municipal (PSC-
PM)

10. JOSÉ ANTONIO PALOMINO AGUILERA
11. MANUEL MARTÍNEZ BALLESTEROS
12. ESTEVE RIBALTA SÁNCHEZ

Per Esquerra Republicana de Catalunya- Acord Municipal (ERC-AM)

13. ANDREU MONTAÑES HUGUET
14. GEMMA BISBAL OTERO

Pel Grup Independents Progressistes de les Franqueses  (GIPF)
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15. JOSÉ JOAQUÍN GRAU RUEDA

Per Els Verds del Vallès Oriental  (EVVO)

16. FERRAN GONTÁN FERRER

Pel Partit Popular (PP)

17. JOSEP BADIA TORRENTS

Assisteixen a aquest acte en nombre suficient per a la constitució de l'Ajuntament  per la
qual cosa es declara oberta aquesta sessió.

Als efectes de procedir al seu desenvolupament, es crida als regidors electes de major i de
menor edat dels presents, amb l’objecte de formar la Mesa d’Edat, que serà presidida pel
de major edat, actuant de vocal el de menor edat i de la que serà Secretari el de la
Corporació, segons estableix l’article 195.2, de la Llei orgànica núm. 5/1985, de 15 de
juny, i l’article 37.2, del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals. En conseqüència, es crida a la senyora ROSA COLOMÉ SOLER i a la
senyora GEMMA BISBAL OTERO per tal que passin a ocupar el lloc destinat a l’efecte.

La Mesa d’Edat queda constituïda per:

Presidenta:

      ROSA COLOMÉ SOLER, regidora assistent de major edat.

Vocal:

      GEMMA BISBAL OTERO, regidora assistent de menor edat.

Secretari:

        JORDI ROCA VENTURA, que ho és de la Corporació.

De conformitat amb el que disposen els articles 195 de la Llei orgànica núm. 5/1985 i 37
del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, les
Corporacions municipals es constitueixen en sessió pública el vintè dia posterior a la
celebració de les eleccions, tret que s’hagués presentat recurs contenciós electoral contra la
proclamació de regidors electes, constituint-se, en aquest cas, el quarantè dia posterior a les
eleccions. A aquest efecte, es constitueix una Mesa d’Edat integrada pels escollits de major
i menor edat presents en l’acte, actuant com a Secretari qui ho sigui de la Corporació. La
Mesa comprova les credencials presentades o acreditacions de la personalitat dels electes,
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en base a les certificacions que a l’Ajuntament hagi remès la  Junta Electoral de Zona.
Realitzada aquesta operació, la Mesa declararà constituïda la Corporació si hi concorre la
majoria absoluta dels regidors electes. En cas contrari, celebrarà sessió dos dies després,
quedant constituïda la Corporació amb el nombre de regidors presents. Els articles 6è, 7è,
177 i 178 de la Llei orgànica  núm. 5/198 i les seves modificacions posteriors estableixen
les causes d’incompatibilitat per al càrrec de regidor.

A continuació, la PRESIDENTA de la Mesa d’Edat, pren la paraula dient, els regidors que
ho desitgin poden expressar en aquest acte si els  afecta alguna causa d’incompatibilitat
sobrevinguda amb posterioritat a la seva proclamació.

Procedeix el senyor SECRETARI dient: en acompliment de l’article 75.7  de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local,  segons redacció modificada
per la Llei 14/2000 de 29 de desembre,  els regidors electes han presentat declaració sobre
possible incompatibilitat i sobre qualsevol activitat que els proporcioni o pugui
proporcionar ingressos econòmics, així com declaració dels seus béns patrimonials.

S’informa als senyors i senyores regidors que pels serveis d’Intervenció s’ha realitzat
l’inventari i l’acta d’arqueig, documents que restaran a disposició dels qui desitgin
consultar-los.

A continuació prèvia comprovació de les credencials corresponents i de conformitat amb
allò que disposa el núm. 8 de l’article 108 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, amb la
modificació establerta per la Llei orgànica 8/1991, de 13 de març, en el moment de la
pressa de possessió i per tal d’adquirir la plena condició del càrrec de regidor, els candidats
electes hauran de jurar o prometre acatament a la Constitució.

La PRESIDENTA de la Mesa d’edat formula a la vocal de la Mesa d’Edat la següent
pregunta:

GEMMA BISBAL OTERO

JUREU O PROMETEU PER LA VOSTRA CONSCIÈNCIA I HONOR COMPLIR
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,
    per  imperatiu legal.

La VOCAL de la Mesa d’Edat formula a la Presidenta de la Mesa d’Edat,  la següent
pregunta:

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

    Responent                                                                      - SÍ PROMETO

Acte seguit la PRESIDENTA de la Mesa d’edat formula a la resta de regidors electes,
l’esmentada pregunta a la què responen com s’indica:

FRANCESC TORNÉ VENTURA                                  - SÍ PROMETO
JOSEP M. DIA  GRAU                       - SÍ PROMETO
FERRAN JIMÉNEZ MUÑOZ                     - SÍ PROMETO
FRANCESC COLOMÉ TENAS                                      -  SÍ PROMETO
JOSÉ RAMÍREZ ALAYA                                         - SÍ PROMETO
RAMON COMA DOSRIUS                                         - SÍ PROMETO
                                                                                             per imperatiu legal.
JOAQUIM MENDEZ ORTIZ                           - SÍ PROMETO
NÚRIA CLAVERIA SOLER                         - SÍ PROMETO
JOSÉ ANTONIO PALOMINO AGUILERA                   - SÍ PROMETO
MANUEL MARTÍNEZ BALLESTEROS                       -  SÍ PROMETO
ANDREU MONTAÑES HUGUET                                 - SÍ PROMETO

                                                                                                 per  imperatiu legal.
JOSÉ JOAQUÍN GRAU RUEDA                                   - SÍ PROMETO

     FERRAN GONTÁN FERRER                          - SÍ PROMETO
              per imperatiu legal.

    JOSEP BADIA TORRENTS                          - SÍ PROMETO
    ESTEVE RIBALTA SÁNCHEZ                                      - SÍ PROMETO

La PRESIDENTA de la Mesa d’edat manifesta que a l’haver-hi quòrum suficient  i majoria
absoluta, ES DECLARA CONSTITUÏT EL CONSISTORI, a partir d’aquí, es procedeix a
realitzar l’elecció de l’ALCALDE.

El senyor SECRETARI procedeix dient,  l’article 196 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de
juny disposa que “A la mateixa sessió de Constitució de la Corporació es procedeix a
l’elecció de l’Alcalde d’acord amb el següent procediment: poden ser candidats tots els
regidors que encapçalin llurs corresponents llistes, si algun d’ells obté la majoria absoluta
dels vots dels regidors és proclamat electe. Si cap d’ells obté aquesta majoria, és proclamat
Alcalde el regidor que encapçali la llista que hagi obtingut major nombre de vots populars
en el corresponent municipi.”
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La PRESIDENTA de la Mesa d’Edat diu: aquells regidors que es vulguin presentar com a
candidats per a l’elecció d’Alcalde que ho manifestin:

Es presenten com a candidats per a ALCALDE els regidors que seguidament s’indiquen,
que són els que encapçalen llurs corresponents llistes:

Candidat Llista Electoral Vots
obtinguts

FRANCESC TORNÉ  VENTURA CiU 2869
ANDREU MONTAÑÉS HUGUET ERC-AM            945
JOSÉ JOAQUÍN GRAU RUEDA GIPF            373
FERRAN GONTÁN FERRER EVVO 336
JOSEP BADIA TORRENTS PP           330

A continuació, la PRESIDENTA de la Mesa d’Edat procedeix a cridar a cadascun dels
regidors per tal que emetin el seu vot.

Efectuada la votació pels regidors, mitjançant paperetes secretes i finalitzat l’escrutini,
s’han produït els resultats següents:

Candidat Vots obtinguts
En lletra                         En número

FRANCESC TORNÉ VENTURA  NOU                                      9
ANDREU MONTAÑÉS HUGUET  DOS                                       2
JOSÉ JOAQUÍN GRAU RUEDA  UN                                         1
FERRAN GONTÁN FERRER  UN                                         1
JOSEP BADIA TORRENTS UN                                         1
VOTS EN BLANC TRES                                     3

Essent el nombre de vots dels regidors el de disset (17), ha obtingut majoria absoluta el
candidat FRANCESC TORNÉ  VENTURA, de conformitat amb l’article 196 de la Llei
Orgànica núm. 5/1985, de 19 de juny.

A la vista del resultat de l’escrutini la  PRESIDENTA de la Mesa d’edat  proclama
ALCALDE electe de Bellavista, Corró d’Avall, Llerona, Marata i Corró d’Amunt, és
a dir, del municipi de les Franqueses del Vallès a FRANCESC TORNÉ VENTURA
que encapçala la llista  presentada per la Federació de Convergència i Unió.
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Acte seguit i de conformitat amb els articles 18 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18
d’abril i 40.2 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats
locals, per part de la Presidenta de la Mesa es formula al senyor FRANCESC TORNÉ I
VENTURA la següent pregunta:

JUREU O PROMETEU PER LA VOSTRA CONSCIÈNCIA I HONOR COMPLIR
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

LA PRESIDENTA de la Mesa d’Edat pronúncia aquestes paraules,   Francesc, és un honor
per a mi lliurar-te la vara d’Alcalde per aquesta nova legislatura que avui s’inicia. Aquesta
proclamació d’avui és per desig d’una gran majoria de ciutadans i ciutadanes del nostre
municipi, entre els quals m’incloc, com a reconeixement a la teva trajectòria política i
plena dedicació al servei del nostre municipi.

Intervé el senyor ALCALDE dient; bon dia a tothom és per a mi un honor tornar a
emprendre una nova legislatura i, sens dubte, per una persona que porta molts anys a
l’Ajuntament és una gran satisfacció. Abans de res, deixeu agrair-vos l’elecció d’Alcalde
que heu fet en la meva persona, estant segur que la meva actuació dignificarà el càrrec que
m’heu atorgat i, per tant, el municipi de les Franqueses tindrà una representació
institucional correcta i solvent. També vull agrair molt sincerament la resposta ciutadana a
les eleccions del passat 25 de maig,  atorgant dos mil vuit-cents seixanta-nou  vots a la
candidatura de la Federació de Convergència i Unió, que representa un quaranta-cinc per
cent dels vots emesos, amb nou regidors i, per tant, la majoria del Consistori. La gent ha
valorat, per sobre de tot, el treball que s’ha portat a terme durant els últims quatre anys i el
seu resultat ha beneficiat a tothom, sense exclusió ni discriminació segons sigui l’indret on
s’habita. Per tant, s’ha valorat el treball i el resultat, no pas les campanyes d’erosió,
difamació i desgast que s’han fet per grups de l’oposició o d’altres col·lectius que, per
qüestions personals,  han portat a terme. Aquest és el nivell més baix al que es pot arribar
en política local, que enrareix i perjudica la convivència i  el desenvolupament del
municipi. Després d’haver passat les eleccions i haver constatat que aquest procediment no
ha servit de res, sinó tot el contrari per enfortit persones i tibar encara més la convivència.
Vull demanar als grups polítics i altres ciutadans que deixin de banda aquesta manera
d’actuar i que respectin les normes d’actuació democràtica local, el respecte institucional i
els valors de convivència personal ja que són els que han de prevaldre en el funcionament
de les institucions públiques i en la convivència d’un poble com el nostre. Per tant, vull
reclamar a tots els membres del Consistori i a la ciutadania un canvi d’actitud a favor del
diàleg i de la convivència, ja que sinó és molt difícil treballar i conviure en el mateix poble
i pels mateixos objectius que és la millora en benestar i serveis. En aquesta legislatura, hem
de seguir treballant amb valentia per tal de millorar les qüestions pendents, però, alhora,
anar donant contingut i qualitat als equipaments que s’han portat a terme en els últims
anys. No baixarem la guàrdia en el manteniment del medi ambient, la millora del
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sanejament, l’educació en els diferents nivells, la protecció de la salut, la cultura, l’esport,
la protecció i la seguretat, la millora de la seguretat vial, la protecció i millora de la gent
gran i del jovent, i l’ajut als més desfavorits. Per això, impulsarem els projectes que tenim
previstos i que esperem es facin realitat. Com ara, l’escola de primària a Mas Colomer, el
Centre d’Art i Noves Tecnologies de Can Font, el Centre Cultural de Corró d’Avall,
l’edifici dels Serveis Tècnics i Hotel d’Entitats, la zona esportiva de Corró d’Avall, la zona
esportiva de Corró d’Amunt i la de Llerona, així com la pavimentació de camins,
renovació de voreres, entre d’altres. Aquesta nova legislatura s’obre plena de reptes i
oportunitats i cal treballar amb interès comú pel benefici dels ciutadans de les Franqueses.
Nosaltres així ho farem perquè hem rebut un  mandat clar  dels ciutadans que així ens ho
han demanat. Volem reclamar als diferents partits polítics que, per responsabilitat, treballin
en benefici dels ciutadans i del conjunt del municipi. Aquesta és una necessitat que
reclama la gent i la nostra responsabilitat, com als seus representants, és portar-ho a terme.
Gràcies per la vostra confiança. Espero que ni jo ni el conjunt del Consistori defraudem la
confiança rebuda per la ciutadania. Moltes gràcies.

Perdoneu hauria d’haver donat  la paraula als caps de llista abans de fer el discurs
d’investidura No sé si volen fer ús de la seva paraula.

A continuació, pren la paraula el regidor senyor JOSÉ ANTONIO PALOMINO    en
representació de  PSC-PM i manifesta: Moltes gràcies, regidors, regidores, amics i
amigues. Senyor Alcalde desitjar-li, en principi, un bon mandat. Nosaltres ens hem
abstingut, hem votat en blanc perquè el nostre anàlisi passava pel fet de que vostès han
guanyat clarament per majoria absoluta. Nosaltres tenim clar que volem fer una política
realista i, des del nostre punt de vista, això passa perquè el nostre vot blanc d’avui
s’entengués com una posició diferenciada en el sentit de que nosaltres estem precisament
per una qüestió que vostè  avui ha manifestat: cal acabar amb la crispació que s’ha generat
al municipi en els darrers temps. Com vostè sap, i jo li he manifestat alguna vegada, sabem
que això no és una qüestió d’ara sinó que s’ha anat gestant amb el temps, però, que,
evidentment, qui està governant ho ha d’entendre com un problema més del municipi.
Nosaltres, com vostès saben, els hi hem dit reiteradament que eren vostès els que, d’una
manera o altra, tenien la responsabilitat d’intentar apaivagar aquesta situació. Crec que el
fet que vostè ho hagi manifestat en primera instància dóna una esperança de que vostès
treballaran per això. I nosaltres creiem que això és estrictament necessari perquè aquí no
hem vingut  amb la idea de continuar amb aquesta crispació sinó tot el contrari, perquè
creiem que hem sabut llegir els resultats electorals que ens han dit que els ciutadans els hi
han donat majoritàriament la confiança i que l’alternativa s’ha de generar des d’una
oposició diferent. Nosaltres treballarem des d’aquesta perspectiva i estem oberts a arribar a
acords sempre que això estigui dintre del nostre programa electoral i que beneficiï als
ciutadans de les Franqueses. I, evidentment, serem durs i contundents quan calgui, quan
considerem que les decisions que es prenen des de l’Ajuntament no siguin beneficioses pel
conjunt de la ciutadania o quan, d’alguna manera o altra, no es faci una gestió clara ni
transparent. Nosaltres demanem que hi hagi un gir a la política de l’Ajuntament i que el
punt neuràlgic sigui la política de les persones. Les Franqueses l’hem de construir entre
tots. Sabem que s’han fet coses a les Franqueses, però també sabem que hi ha una manca



PLE 04 07 03-8

de cohesió social i territorial,  i nosaltres estem disposats a treballar des de l’Ajuntament o
des de fora. Els ciutadans ens voten perquè governem i, efectivament, nosaltres no podrem
governar des de la institució però intentarem governar des de les parcel·les en les que
puguem influir des de dintre de l’Administració i des del propi carrer, generant opinió
positiva envers una convivència més plàcida i un futur de progrés i solidaritat a les
Franqueses. Moltes gràcies.

Acte seguit, pren la paraula el regidor senyor ANDREU MONTAÑÉS representant
d’ERC-AM i manifesta: bon dia a tots i totes. Abans de res, tres prèvies. Primera,
congratular-nos amb la recuperació del Francesc Torné, a qui felicitem. Segona, agrair la
confiança dipositada en Esquerra Republicana per la ciutadania de les Franqueses. I,
finalment, com a grup municipal, mostrar la nostra preocupació per aquest desenllaç final
del resultat de les eleccions que entenem que, si bé pot ser bo per algú, no entra a resoldre
la qüestió de fons. Malgrat això, a partir d’ara cal continuar treballant per millorar el nostre
municipi. I dit això, com una reflexió que no té l’ànim de polèmica, anem al que toca. I el
que li toca a Esquerra Republicana és la tasca d’oposició que assumim de molt bon grat i
que no significa votar “no” a tot, cosa que no hem fet mai com es demostra si es repassen
les actes i les reunions dels Patronats i dels Plens passats. Com a regidors del Consistori,
els membres del grup municipal d’Esquerra Republicana agafem públicament el
compromís de treballar per una bona entesa general, pel diàleg i pel debat. Estarem sempre
oberts i disposats a tot tipus de diàleg i intercanvi d’idees si aquest és franc, obert i no
especulatiu. Però “oposició” vol dir fer una tasca de control del grup municipal que
governa i això ens obliga a denunciar allò que entenguem que sigui irregular o allò que va
frontalment en contra del nostre model de municipi. I això és legítim, és el nostre
compromís i deure. I així ho farem. Reivindiquem aquesta institució com a casa de tot el
poble, de tothom, i, òbviament, dels seus representants legítimament escollits. Demanem i
esperem que així sigui. Finalment, dir que desitgem que al final d’aquests quatre anys
l’ambient social i polític del municipi sigui millor que al final de la passada legislatura,
perquè això representarà que tots els que estem aquí dalt, dic “tots”, ho haurem fet millor
sense que cap de nosaltres hagi renunciat a defensar allò que creu. Gràcies.

Seguidament, pren la paraula el regidor senyor JOSÉ JOAQUÍN GRAU en representació
de GIPF i exposa: gracias a todos por vuestra presencia. Quiero ser muy breve porque hoy,
día de la Constitución del Pleno de nuestro Ayuntamiento, quizá toca felicitar a los
representantes de Convergencia y Unión por el resultado obtenido en las urnas y, también,
me gustaría felicitar especialmente al señor Torné por las circunstancias personales que le
han rodeado durante estos últimos meses. Por otro lado, agradecer al municipio de les
Franqueses la confianza que ha depositado en nosotros, ya que como grupo político de
nueva creación nos ha dado su confianza para poder estar representándoles en el Pleno del
Ayuntamiento durante la próxima legislatura. Y, especialmente, agradecer lógicamente a
nuestros trescientos setenta y tres votantes, ya que sabemos que han sido votos muy
personales en el sentido de que nosotros nunca hemos estado respaldados por unas siglas
quizá un poco más tradicionales. Muchas gracias a todos.
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A continuació, el regidor senyor FERRAN GONTÁN en representació d EVVO manifesta:
En primer lloc, enhorabona senyor Torné. Des d’Els Verds ens alegrem que s’hagi
recuperat tant bé i li desitgem que tingui una bona feina. Aquestes eleccions, a banda de
configurar políticament el municipi, han demostrat que hi ha una part molt important de les
persones de les Franqueses que han perdut la confiança en aquesta democràcia delegada,
en la política de fets consumats i que estan farts d’haver d’aguantar constantment que
vagin passant el corró per sobre. És cert que hi ha hagut un augment sensible en el
percentatge de persones que el 25 de maig van anar a votar en comparació amb les
eleccions de l’any 1999, però, encara, hi ha gairebé un quaranta-dos per cent de la població
que passa, que no creu en una democràcia a la que només se li permet participar un cop
cada quatre anys i que, a més, el seu vot, moltes vegades, només serveix com a xec en
blanc per justificar l’injustificable: destrucció del territori sense solta ni volta, especulació
amb el sòl per incrementar el preu dels habitatges en benefici dels quatre de sempre,
disminució de la qualitat de vida a les Franqueses i, a més, això s’agreuja amb constants
intents d’acabar amb la pagesia. Per altra banda, respectant la decisió dels ciutadans, no
podem deixar passar aquesta oportunitat per recordar al grup de CiU que la majoria de les
persones que van anar a votar, van votar per una altra opció. Per tant, cal que l’equip de
govern ho tingui en compte a l’hora d’assumir aquesta responsabilitat i, per això, des d’Els
Verds creiem que no és possible passar-se els propers quatre anys donant l’esquena als que
no van votar a CiU que som el setanta-cinc per cert dels electors. Per a nosaltres, Els
Verds, aquestes eleccions ens han aportat un regidor que tot i no ser condició sine qua non
per continuar treballant per les Franqueses, ens facilitarà una mica més la feina d’ara
endavant. Els Verds continuarem fent el que hem fet fins ara i el que millor sabem fer:
treballar i lluitar contra el creixement incontrolat i l’especulació que ha fet de les
Franqueses un poble malauradament famós, no tant sols a la comarca sinó a tota Catalunya.
Els Verds continuarem treballant i lluitant per la defensa del territori i les persones que hi
convivim, ens oposarem als projectes d’algun il·luminat que no tingui en compte el territori
ni les persones que hi conviuen, així com als macroprojectes urbanístics que estan
previstos: no acceptarem Quarts Cinturons, Rondes Nord, Falgars o Plans Generals que es
facin d’esquena a les persones i al nostre territori. Els Verds continuarem treballant i
lluitant perquè poder viure de la pagesia no sigui una quimera, no acceptarem
requalificacions encobertes que permetin usos del sòl industrial o turístic en zones
agrícoles o forestals, com tampoc acceptarem “campus de golfus” encara que estiguin en
territori dels pobles veïns a tocar de les Franqueses. Els Verds continuarem treballant i
lluitant perquè d’una vegada per totes es faci una política de residu mínima a l’origen,
incentivant canvis en els processos de producció, així com un pla integral per la recollida
de residus urbans, agrícoles i industrials. Els Verds continuarem treballant i lluitant per
aconseguir una adaptació més ràpida i amb lligams de tolerància més forts entre les
persones que, com a d’altres èpoques, han hagut de deixar casa seva per venir a guanyar-se
les garrofes a casa nostra. Hem de crear eines de diàleg, debat i coneixement entre les
diferents cultures que hi convivim aquí. Els Verds continuarem treballant i lluitant pel que
creiem més important en democràcia: la participació ciutadana. Tots els ciutadans hem de
tenir la possibilitat de decidir què volem a cada moment, i no només un cop cada quatre
anys o només realitzant preguntes en un Ple perquè algú, amb sort, tingui l’educació de
respondre’ns. Per això, cal utilitzar eines, com els referèndums vinculants i fer més cas a
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les decisions que es prenen als Consells de Poble i que aquests, els Consells de Poble,
serveixin per debatre i decidir realment quin poble volem. També volem dir que s’han de
potenciar les entitats i això no es fa només donant diners, cal donar recolzament jurídic,
material, etc. Els Verds continuarem treballant i lluitant com ho hem fet sempre: al carrer,
però, ara, a més, tenim la possibilitat de treballar dins de l’Ajuntament. Per tant, la nostra
oposició serà constructiva però molt crítica, fins i tot, si cal, d’enfrontament polític dur,
tant a l’Ajuntament com a fora. La nostra oposició col·laborarà amb l’equip de govern,
sempre que aquest obri l’Ajuntament a les persones i tothom pugui accedir lliurement i
gratuïtament a la informació, inclosos els regidors de l’oposició, i sempre que els projectes
importants per les Franqueses s’aprovin per consens. A l’equip de govern li demanem que
refaci el PGO, l’auditoria ambiental i l’Agenda 21 per poder ser aprovades per consens ja
que són els documents més importants per les Franqueses i que han de definir el municipi
per les properes generacions. Que faci una auditoria econòmica independent i que
l’empresa encarregada per fer-ho sigui escollida per consens per tots els grups municipals
de l’Ajuntament. Que retiri el projecte del Falgar, recuperi la zona de la Pedrera i deixi que
el riu faci la resta de la feina. Que compleixi, ja, l’única llei de residus que existeix a
Catalunya i que obliga a la recollida selectiva de matèria orgànica, a més d’engegar un pla
integral per la recollida i el tractament de residus. Que creï bases i llocs pel diàleg i debat
entre les diferents comunitats que convivim al municipi. Que creï una xarxa de transport
públic útil, eficient i barat, a més d’una xarxa de carril-bici que no només serveixi per
l’oci, que el cotxe es converteixi en una opció i no en una necessitat, com passa ara. Que
deixi molt clara, davant totes les institucions i tots els ciutadans, l’oposició d’aquest
Ajuntament al Quart Cinturó. Que aturi les obres de la Ronda Nord fins que la Generalitat
faci un estudi de les alternatives possibles a la Ronda i doni dades subjectives que
justifiquin la necessitat d’aquesta infrastructura. Que no creï la regidoria de Medi Ambient
i les seves competències quedin incloses a totes les regidories amb tècnics de diferents
àmbits de la defensa del medi ambient. Que engegui un projecte d’educació i lleure per la
gent jove, fora de les hores lectives, perquè no calgui anar als grans centres d’esbarjo
llunyans al municipi. Però, sobretot, demanem a l’equip de govern que surti escollit que
recordi que governa només amb el recolzament del vint-i-cinc per cent de les persones amb
dret a vot a les Franqueses i, per tant, ha de tenir en compte la resta. Creiem que la
participació ciutadana ha estat l’assignatura pendent de l’equip de govern anterior. El nou
equip de govern té una oportunitat immillorable per fer-ho, ja que disposar de majoria
absoluta no només ha de servir per fer grans projectes sinó que ha de servir per governar
amb saviesa, consens i afavorint la participació de ciutadans i entitats. En resum, Els Verds
estem a l’Ajuntament per sumar en positiu per les Franqueses, treballarem per les
Franqueses, donant ajut a l’equip de govern quan faci les polítiques en la línia de defensa
del territori i donant serveis i millores a les persones que hi convivim. I farem d’oposició
dura i contundent si està per projectes com El Falgar, la Ronda Nord, el Quart Cinturó o
camps per a gent golfa. Com a reflexió final, Els Verds volem fer un recordatori a tots els
que hem estat escollits com a regidors i, especialment, als de l’equip de govern: hem estat
escollits per estar al servei del poble i no a l’inrevés.
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I no havent-hi més assumptes a tractar, el Senyor ALCALDE aixeca la sessió, de la que
s'estén la present ACTA, la qual llegida i trobada de conformitat, és signada pels que hi ha
intervingut, i de què, com a Secretari, CERTIFICO.


