
 

ACTA DE LA SESSIO EXTRAORDINÀRIA DE CONSTITUCIÓ DEL NOU AJUNTAMENT

Identificació de la sessió.
Núm.: 6/2019
Caràcter: extraordinari
Data: 15 de juny de 2019
Horari: de 13,00 a 14,00
LLoc: sala de sessions de la casa consistorial.

Hi assisteixen:

Lupe Capella Castellví
Assumpció Castellví Auví
Frederic Escoda Gil
Tomás Díaz Crucera
Alfons Garcia Rodríguez
Diego Garcia Vera
M. José Gómez Fernández
Belén Lavilla Vidal
M. Elidia López Redondo
Núria Ortiz Sánchez
Silvia Pujol García
Esmeralda Saladié Barroso
Sergi Saladié Gil

Ma Àngel Benedicto Esclarín, Secretària General
Vicente Vayá Morte, Interventor

Desenvolupament de la sessió.

Prèvia convocatòria i de conformitat amb el que disposa l´article 195 de la Llei Orgànica núm 
5/1985, de 19 de juny de Règim Electoral General i  de 37.1 del  Reglament d´Organització, 
funcionament i règim jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 
de novembre, es reuneixen els membres electes de les últimes eleccions locals convocades 
per  Reial  Decret  209/2019,  d’ 1  d’abril,  els  quals  s´anomenen dalt  per  ordre alfabètic  que 
constitueixen la majoria absoluta dels Regidors electes, d´acord amb l´acta de Proclamació de 
la Junta Electoral de Zona de Reus de 31 de maig de 2019 amb l´objecte de celebrar la sessió 
pública extraordinària de constitució de l´Ajuntament. 

Declarada oberta la sessió per la Secretària es procedeix a cridar als membres electes de 
major i de menor edat dels presents a l´objecte de formar la Mesa d´Edat, que serà presidida 
pel de major edat i de la que serà secretari la de la Corporació, segons estableix l´article 195-2  
de  la  Llei  Orgànica  5/1985,  de  15  de  juny  i  l´article  37-2,  del  Reglament  d´Organització,  
funcionament jurídic de les entitats locals, corresponent la designació al Sr. Frederic Escoda 
Gil, de 62 anys i la Sra Esmeralda Saladié Barroso, de 42 anys d’edat, que passen a ocupar el  
lloc destinat a l´efecte, quedant constituïda la Mesa d´Edat  per:

President: Frederic Escoda Gil, membre electe assistent de major edat.

Vocal: Esmeralda Saladié Barroso, membre electe assistent de menor edat.

Secretària: Ma. Àngel Benedicto Esclarín, Secretària General de la Corporació.



 

A continuació per la Secretaria es procedeix a donar lectura de l´acta de proclamació de la  
Junta  Electoral  de Zona  de  Reus  del   31  de maig  de 2019,   el  resultat  de les  eleccions  
municipals celebrades el dia 26 de maig de 2019 és el següent:

ADAPTAR 

Nombre d´electors                4478 4.333

Nombre de votants               3079 2.909
Nombre de vots a candidatures 3036
Nombre de vots en blanc 20      63
Nombre de vots nuls 23                  37
Nombre de vots vàlids 3056 2.872

Així mateix el nombre de vots i electes obtinguts per cada candidatura és el següent:

Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de progrés    1.132 vots, 6 Regidors
Junts per Catalunya                                                                      564 vots, 2 Regidors
Federació d’independents de Catalunya                                      352 vots, 1 Regidor
Esquerra Republicana de Catalunya-Acord municipal                 351 vots, 1 Regidor
Candidatura d’unitat popular-Alternativa municipalista                 232 vots, 1 Regidor
Ciutadans-Partido de la Ciudadanía                                          205 vots, 1 Regidor
Partido Popular                                                                             200 vots, 1 Regidor

Amb data 7 de juny de 2019 per la Junta electoral de zona de Reus s´accepta la renúncia de 
Raquel Gené Ramos pel partit d’ ERC, i proclamant a la Sra. Esmeralda Saladié Barroso.  

Acte  seguit  es  va  donar  lectura  per  part  del  Secretari  dels  noms i  cognoms dels  senyors 
membres electes que assisteixen a la sessió,  i es procedeix per ordre alfabètic a cridar als 
candidats electes per part de la Mesa d´Edat, la qual efectua la comprovació de les credencials  
presentades per tots/es i cadascún/a dels membres Electes.

Seguidament per cadascún dels membres del Consistori, i d´acord amb el que disposa el núm 
8 de l´article 108 de la Llei  Orgànica 5/85, de 19 de juny, del  Règim Electoral  General,   a 
efectes d´adquirir  la plena condició del  càrrec de Regidor o Regidora procedeixin a jurar  o 
prometre d´acord amb la fórmula establerta al Decret 707/79, de 15 d´abril. Llevat als electes 
Assumpció Castellví Auví, Belen Lavilla Vidal, Sergi Saladié Gil i Esmeralda Saladié Barroso als 
que se´ls efectua la fórmula en tercera persona.

Pel President de la Mesa es formula la pregunta a aquesta Regidora:

“PROMET   PER  LA  SEVA  CONSCIÈNCIA  I  HONOR,  COMPLIR  FIDELMENT  LES 
OBLIGACIONS  DEL  CÀRREC  DE  REGIDORA  DE  L'AJUNTAMENT  DE  VANDELLÒS  I 
L'HOSPITALET DE L'INFANT , AMB LLEIALTAT AL REI, I GUARDAR I FER GUARDAR LA 
CONSTITUCIÓ COM A NORMA FONAMENTAL DE L'ESTAT I L'ESTATUT D'AUTONOMIA DE 
CATALUNYA? 

Assumpció Castellví Auví:

“Prometo per imperatiu legal. 



 

Amb lleialtat al mandat democràtic i al poble de Catalunya i amb la meva  solidaritat i suport als  
presos i  preses polítics i  als exiliats i  exiliades,  manifesto el meu ferm compromís amb la  
igualtat  i  la  llibertat  i  declaro  que  continuaré  treballant  en  la  construcció  d’una  Catalunya  
políticament lliure,  socialment justa, econòmicament pròspera i territorialment equilibrada.”

Seguidament es formula la pregunta per part del President de la Mesa:

“PROMET   PER  LA  SEVA  CONSCIÈNCIA  I  HONOR,  COMPLIR  FIDELMENT  LES 
OBLIGACIONS  DEL  CÀRREC  DE  REGIDORA  DE  L'AJUNTAMENT  DE  VANDELLÒS  I 
L'HOSPITALET DE L'INFANT , AMB LLEIALTAT AL REI, I GUARDAR I FER GUARDAR LA 
CONSTITUCIÓ COM A NORMA FONAMENTAL DE L'ESTAT I L'ESTATUT D'AUTONOMIA DE 
CATALUNYA

Belen Lavilla Vidal:

“Prometo per imperatiu legal. 

Amb lleialtat al mandat democràtic i al poble de Catalunya i amb la meva  solidaritat i suport als  
presos i  preses polítics i  als exiliats i  exiliades,  manifesto el meu ferm compromís amb la  
igualtat  i  la  llibertat  i  declaro  que  continuaré  treballant  en  la  construcció  d’una  Catalunya  
políticament lliure,  socialment justa, econòmicament pròspera i territorialment equilibrada.”

M. Elidia López Redondo:
“PEL MANDAT QUE HE REBUT DE LES URNES, PROMETO PER LA MEVA CONSCIÈNCIA  
COMPLIR LES OBLIGACIONS DEL CÀRREC DE REGIDORA I SEGUIR TREBALLANT PER A 
TOTES LES VEÏNES I VEÏNS DE POBLE FINS A ACONSEGUIR PER A TOTS NOSALTRES  
EL MÀXIM GRAU DE FELICITAT, BENESTAR SOCIAL I LA NOSTRA PLENA LLIBERTAT.
I  PER  IMPERATIU  LEGAL  PROMETO  ACATAR  LA  CONSTITUCIÓ  I  L’ESTATUT  DE  
CATALUNYA”

Seguidament es formula la pregunta per part del President de la Mesa:

“PROMET   PER  LA  SEVA  CONSCIÈNCIA  I  HONOR,  COMPLIR  FIDELMENT  LES 
OBLIGACIONS  DEL  CÀRREC  DE  REGIDOR  DE  L'AJUNTAMENT  DE  VANDELLÒS  I 
L'HOSPITALET DE L'INFANT , AMB LLEIALTAT AL REI, I GUARDAR I FER GUARDAR LA 
CONSTITUCIÓ COM A NORMA FONAMENTAL DE L'ESTAT I L'ESTATUT D'AUTONOMIA DE 
CATALUNYA

Sergi Saladié:
“Per  imperatiu  legal  prometo  servir  a  les  veïnes  de  Vandellòs,  Masboquera,  Masriudoms,  
Vanessa Park, l’Hospitalet de l’Infant, l’Almadrava, i totes les descendents de Gavadà, Fatxes,  
Masdevalentí, Remullà i Castelló, i treballar per un municipi socialment just, solidari, ecologista,  
feminista,  democràtic  i  republicà,i  que contribueixi  a  assolir  la  plena sobirania  dels  Països  
Catalans, la llibertat de les preses polítiques i el retorn de les exiliades.”

Seguidament es formula la pregunta per part del President de la Mesa:

“PROMET   PER  LA  SEVA  CONSCIÈNCIA  I  HONOR,  COMPLIR  FIDELMENT  LES 
OBLIGACIONS  DEL  CÀRREC  DE  REGIDORA  DE  L'AJUNTAMENT  DE  VANDELLÒS  I 
L'HOSPITALET DE L'INFANT , AMB LLEIALTAT AL REI, I GUARDAR I FER GUARDAR LA 
CONSTITUCIÓ COM A NORMA FONAMENTAL DE L'ESTAT I L'ESTATUT D'AUTONOMIA DE 
CATALUNYA?

Esmeralda Saladié Barroso:





 



 

1.3.2) SOCIETAT LLASTRES SERVEIS MUNICIPAL SL.    286.274,75 €

CAIXABANK SA. (…199) 160.568,38 €
BBVA (…747) 125.496,37 €
CAIXA METÀL·LIC 210,00 €

2.- En segon lloc, pel que respecta a l’Inventari Municipal i dels seus ens dependents, s’incorporen a 
l’expedient de la Constitució de la Corporació les dades existents a la Comptabilitat, respecte de les quals es 
fa menció expressa que resten pendents d’actualització per part de l’empresa Fornell Consultors, S. L .P, la 
qual ja ha lliurat un esborrany inicial a l’Ajuntament, i el qual resta pendent de revisió per la corporació  
actualment per tal de confecionar l’informe definitiu.”

Realitzades les operacions anteriors, la Mesa declara constituïda la Corporació, per concórrer 
la majoria absoluta dels Regidors/es electes en la forma següent:

Regidors/ res  que integren la Corporació: (en ordre alfabètic)

Lupe Capella Castellví
Assumpció Castellví Auví
Frederic Escoda Gil
Tomás Díaz Crucera
Alfons Garcia Rodríguez
Diego Garcia Vera
M. José Gómez Fernández
Belén Lavilla Vidal
M. Elidia López Redondo
Núria Ortiz Sánchez
Silvia Pujol García
Esmeralda Saladié Barroso
Sergi Saladié Gil

Immediatament després de la constitució de la Corporació, la Secretària que subscriu, dóna 
lectura a l´article 196 de la Llei Orgànica 5/85, de 19 de juny, que estableix el procediment per l
´elecció de l´alcalde.

Seguidament es pregunta als candidats a l´Alcaldia si algun d´ells retira la seva candidatura, 
sent la resposta negativa

A continuació es  presenten com a candidats  per  alcalde,  els  Regidors  que seguidament  s
´indiquen que són el que encapçalen llurs corresponents llistes.

CANDIDATS/ES LLISTA ELECTORAL

       
Alfons Garcia Rodríguez, per la candidatura del Partit dels Socialistes de Catalunya- 

Candidatura de Progrés

Assumpció Castellví Auví, per la candidatura de de Junts per Catalunya

M.  Elidia  López  Redondo,  per  la  candidatura  de  la  Federació  d´Independents  de 
Catalunya.



 

Esmeralda  Saladié  Barroso,  per  la  candidatura  de  Esquerra  Republicana  de 
Catalunya-Acord Municipal

Sergi Saladié Gil, per la candidatura d’unitat popular-Alternativa Municipalista

Tomás Díaz Crucera, per la candidatura de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía

Silvia Pujol García, per la candidatura del Partido Popular

Seguidament es procedeix a efectuar la votació secreta i nominal i efectuat l´escrutini el 
resultat és el següent:

Alfons Garcia Rodríguez  6 vots  
Assumpció Castellví Auví            2 vots
M. Elidia López Redondo            1 vot
Esmeralda Saladié Barroso        1 vot
Sergi Saladié Gil                         1 vot
Tomás Díaz Crucera                   1 vot
Silvia Pujol García 1 vot    
Blanc 0 vots    
Nul                                          0 vots   

Efectuat l´escrutini i atès que cap candidat ha obtingut la majoria absoluta, i de conformitat amb 
l´article 196 de la Llei Orgànica núm 5/85, de 19 de juny, i vist el resultat, es proclama Alcalde  
de l´Ajuntament de Vandellòs i  l´Hospitalet  de l´Infant,  al  Sr.  Alfons Garcia Rodríguez que 
encapçala  la  llista  presentada  pel  Partit  dels  Socialistes  de  Catalunya-Progrés  Municipal, 
candidatura que va obtenir el major nombre de vots en les eleccions municipals.

Acte  seguit,  pel  Sr.  Alcalde,  d´acord  amb  l´article  40-2  del  Reglament  d´Organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, de 28 de novembre de 1986, es procedeix a 
prometre el càrrec d´alcalde, d´acord amb la fórmula del Reial Decret 707/79 de 5 d´abril.

Seguidament per l´Alcaldia es convida als grups polítics amb representació municipal a efectuar  
les intervencions adients i a tal efecte pren la paraula:

Silvia Pujol Garcia, pel grup municipal del Partido Popular manfiesta:
“No puc iniciar el meu discurs sense dirigir-me a totes aquelles persones que van escollir votar a la  
meva formació política. Gràcies, i que ens han permès renovar la nostra presència al Consistori:  
sense el seu suport no seríem on som i garantitzarem que la seva veu s´escolti alta i clara, com  
sempre ho hen fet.
Tant mateix, els veïns de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant han parlat i  han decidit  que en un  
escenari  de fragmentació  política siguin necessàries la negociació  i  diàleg com a eines per a  
garantir la governabilitat.
En aquest  sentit  volem fer  una reflexió  general  de com s´ha de vehicular una negociació.  La  
lleialtat  mútua  i  el  respecte  a  la  paraula  són  Claus  imprescindibles  per  formalitzar  acords  i  
*malauradament hem de dir que fins al moment els precedents no conviden a la esperança*.
Assumim com un repte aquest nou mandat a l’oposició, que procurarem exercir amb rigorositat,  
però  també amb responsabilitat.  Denunciarem tot  allò  que  ens  sembli  inapropiat,  però  serem  
constructius com calgui.
Ja anunciem que en aquest exercici de fiscalització, procurarem establir sinèrgies amb la resta de  
veus a l’oposició en tot allò que representi un benefici pels nostres veïns. Com va dir en una ocasió  
Margaret Thatcher, “Vale la pena conocer al enemigo, sobre todo porque en algún moment puedes  
tener la oportunidad de convertirlo en un amigo”.
En tot cas, nosaltres no  tenim enemics, sinó adversaris polítics. Però sobre tot ens haurem de  



 

comportar com a persones i pensar sempre que representem a tota la ciutadania de Vandellòs i  
l’Hospitalet de l’Infant, i per això hem d´estar a l’alçada.
Li desitjo a l’equip de govern tota la sort del món, perquè, no ho dubtin, els hi farà falta”.

Tomás  Díaz  Crucera,  pel  grup  municipal  de  Ciutadans-Partido  de  la  Ciudadanía  manifesta: 
“Desearles a todos un día maravilloso, agradecerles a todos que fueran a votar, especialmente a  
los que votaron  a nuestro partido. Des de la oposición vamos a trabajar para que nuestro pueblo  
mejore en todo lo que llevamos en el programa y todo lo que pueda surgir. Si más decirles muchas  
gracias y vamos a trabajar duro para que salga adelante todos los proyectos, estaremos siempre  
vigilando”

Sergi Saladié Gil, pel grup muncipal de Candidatura d’unitat popular manifesta:

“Moltes gràcies, i felicitacions a l’alcalde pel nomenament.

Bon dia a totes les persones que esteu aquí, i a les que ens segueixen des dels mitjans de  
comunicació.

Primer de tot, agrair a les 232 persones que les passades eleccions es van atrevir a votar CUP  
i que han donat confiança a un projecte municipalista nou i, pensem, necessari, per afrontar els  
reptes que té el nostre municipi. 

Uns  reptes,  que  ni  son  senzills  ni  els  podem  afrontar  únicament  des  dels  nostres  
posicionaments polítics, ni la solució als mateixos arribarà només des d’aquestes quatre parets  
institucionals.  El  nostre  compromís  és,  doncs,  ser  una eina més al  servei  del  municipi  en  
aquests nous temps.

En  aquesta  legislatura  haurem de  començar  a  posar  fil  a  l’agulla  al  futur  postnuclear  del  
municipi,  ara  que  les elèctriques ja  han  pactat  un calendari  de tancament  amb el  Govern  
espanyol. Haurem d’estar igualment preparades i contingents en cas d’un tancament anticipat  
de la CN Vandellòs 2, responent col·lectivament a la hipòtesi sobre com, d’un any per altre,  
hauríem de fer uns pressupostos amb la meitat dels ingressos en cas que a aquesta central li  
passés alguna cosa similar a la Vandellòs 1. I en aquest escenari de transició energètica, que  
no només és una qüestió municipal, pensem que per responsabilitat amb el planeta i els reptes  
que ens planteja el canvi climàtic, el nostre municipi hauria de passar a ser un referent en la  
implementació social de les energies renovables. Tenim el sol, el vent i la biomassa, i també els  
recursos humans i econòmics, per fer possible que en pocs anys cap persona i cap empresa  
del  municipi  pagui  mai  més  rebut  elèctric  o  de  calefacció,  igual  que  estan  fent  diversos  
municipis arreu d’Europa.

Un altre repte que haurem d’afrontar és l’emergència social. El nostre municipi és un dels que  
té un PIB/càpita més elevat de Catalunya, però també un dels que té una renda mitjana que  
està per sota de la mitjana catalana. Aquest Ajuntament ha de ser conscient d’aquesta realitat,  
sovint amagada sota la pàtina de municipi ric pel fet de tenir uns pressupostos realment molt  
per sobre del que ens correspondria per població, i posar les eines per a una major justícia  
social.  Eines  que  han  de  superar  la  caritat  a  través  de  la  subvenció  de  serveis  bàsics  
privatitzats, i apostar clarament per la remunicipalització i tarificació social d’aquests serveis  
públics bàsics com son l’aigua, els residus, els serveis funeraris o les residències de gent gran.  
Que ningú es vegi privat d’aquests serveis per raó de renda, i que tothom pagui segons les  
seves possibilitats.

Finalment,  i  no  menys  important,  tenim el  repte  de  fer  un  municipi  més  democràtic,  més  
participatiu  i  més  transparent,  amb  una  ciutadania  empoderada  que  rebenti  les  costures  
institucionals perquè entre totes decidim quin municipi volem. Consells de poble i consultes  
populars vinculants haurien de ser eines quotidianes per a la presa de decisions.

I això ho farem assumint que els càrrecs institucionals no són un objectiu en sí mateix, sinó una  
eina al  servei  del  poble  i  per  a  la  transformació  social.  Així,  i  com vam dir  abans de les  
eleccions, les quatre primeres persones de la nostra llista electoral ens alternarem durant els  
quatre anys en el càrrec de regidora.



 

I  ho farem renunciant  a  percebre cap tipus de remuneració  personal,  i  donarem aquestes  
remuneracions a l’assemblea local de la CUP i a projectes socials i populars transformadors del  
municipi. També renunciarem a qualsevol tipus de privilegi, obsequi o prebenda protocol·lària,  
com hem fet avui mateix renunciant a qualsevol distinció. Nosaltres no som més que ningú,  
sinó unes més del poble.

Al nou equip de govern municipal, mà estesa per treballar per un futur postnuclear, renovable i  
just socialment, i  respectuós amb el territori  i  la cultura, i  puny tancat contra les inversions  
faraòniques, la malversació i els clientelismes.

I treballem també plegades per l’alliberament de les preses polítiques, el retorn de les exiliades  
i l’absolució de totes les represaliades. Visca el poble i visca la terra!”

Esmeralda Saladié Barroso, pel grup municipal d´Esquerra Republicana de Catalunya manifesta:

“Sr. Alcalde, regidores i regidors, veïns i veïnes
En nom del grup municipal d´ERC volem felicitar al Sr. Alfons Garcia per la seva elecció i per la  
gran responsabilitat de presidir el nostre Ajuntament, amb un govern amb minoria que requerirà de  
consensos i diàleg.
Per mi és un gran orgull poder encarar aquest repte que avui comença i per això prometo avui  
AQUÍ solemnement deixar-me la pell per a construir un municipi millor per demà.
Represento a ERC, un partit  amb 88 anys d´història sense cap cas de corrupció,  ple de gent  
honesta i treballadora, que no renuncia a res i que no es resigna davant de res. Que lluita pels  
valors com són la igualtat, la solidaritat, la justícia social i el desig persistent de transformar la  
societat.
Volem treballar pels als veïns i veïnes, per això estarem oberts a rebre a qui sigui, quan sigui, amb  
el mateix objectiu, MILLORAR EL MUNICIPI.
Volem SER una oposició responsable, constructiva, propositiva, SUAU amb les formes però amb  
FERMESA amb el contingut. Estendem la mà i treballarem per arribar a consensos per tal de  
millorar al municipi.
Finalment, no puc acabar sense esmentar la nostra DEFENSA a la llibertat dels nostres presos i  
preses i per la construcció de la República Catalana.
Moltes gràcies”.

M. Elidia López Redondo, pel grup municipal de Federació d’Independents de Catalunya manifesta

“Sr. Alcalde, Sres. regidores i regidors, moltes felicitats per la fita assolida de poder representar  
els nostres pobles des de l’ajuntament. 

 Ans que res,,  vull  agrair a les persones que van dipositar la seva confiança en nosaltres,  
convertint-nos en la tercera força municipal i la segona a nivell de l’Hospitalet. Moltes gràcies,  
no us defraudarem.

Com han pogut comprovar la  FIC entra, després de 8 anys en una nova etapa, nova però en  
absolut  desconeguda. Dels  24 anys  de representació municipal  n’hem estat  més de 14 a  
l’oposició, fent la feina que ens tocava i mirant sempre pel benestar del poble i així seguirà  
sent. Em continuareu tenint prop vostre i sempre disposada a ajudar-vos. 

El que no esperàvem és que el partit guanyador d’aquestes eleccions després de tenir el nostre  
suport els darrers 8 anys hagi optat, per fer saber la seva decisió de prescindir de nosaltres,  
fent una publicació a les xarxes socials en  comptes de comunicar-m’ho  personalment. Crec  
que això no ens ho mereixíem.

La FIC com tots vostès ja saben no es deu a cap disciplina d’estructura de  partit, no fem el que  
ens manen de fora, fem el que creiem adient i beneficiós pel nostre poble. Els puc assegurar  
que si l’any 2011 la FIC va fer alcalde al Sr. Garcia, fou per decisió estrictament local i perquè  
pensàvem de bona fe que era el mandat que ens va donar el poble. 



 

Des de l’oposició intentarem que bona part de les nostres propostes programàtiques arribin a  
terme, i és per això que volem recordar al govern avui constituït que no disposa de la majoria  
necessària per tirar enrere propostes bones pel poble i que fins ara, per respecte al pacte, o bé  
vam retirar o directament no les vam presentar. 

A partir d’avui ens posem a disposició de la resta de grups municipals a parlar i col·laborar amb  
ells en tot el que sigui bo per al municipi.
 
Aquesta nova legislatura ens ve carregada de reptes, hem d’acabar de consolidar el projecte  
turístic, dotant aquesta regidoria dels recursos necessaris, cosa que fins ara no s’ha produït,  
perquè el nostre municipi arribi a ser un destí turístic de primer nivell, tant en l’aspecte familiar  
com el cultural. 

Hem de donar, sense reserves, el nostre màxim suport a totes les associacions del municipi,  
son elles les que mouen bona part de l’activitat cultural, social i esportiva, de la que gaudeixen  
la quasi totalitat dels vilatans.

Hem de oferir al nostres veïns que passen dificultats, la possibilitat d’assolir els mínims per  
portar  una vida digna.  Sigui  bé a  través  d’un feina  o  bé a  través d’una  renda bàsica  per  
aquestes persones. Nosaltres creiem que es pot fer, el que és necessita és voluntat política per  
voler fer-ho.

Hem de dedicar més recursos a la nostra gent gran. La residència a l’Hospitalet és necessària  
per evitar l’èxode al que es veuen obligats moltes persones deixant el seu entorn familiar i  
social, cosa poc recomanable.

Els nostres joves i infants necessiten tenir al seu abast els mitjans adients  que els  facilitin el  
desenvolupament de  les activitats que els hi son pròpies.  

La cura del nostre entorn ha de ser també un pilar bàsic en la consolidació del benestar de les  
persones i el medi que ens envolta.

Però,  bé,  no  em vull  estendre  més.  Per  acabar  vull  dir-vos  que  nosaltres  ara  passem a  
l’oposició, hi passem amb la consciencia molt tranquil·la, el cap ben alt i la satisfacció de la  
feina feta, fet reflectit en els resultats electoral del passat 26 de maig en els què tots els partits  
amb  representació  municipal  van  baixar  de  vots  entre  un  3  i  un  20  per  cent  i  la  FIC va  
augmentar el seu vot en un 78 per cent. Això també ens encoratja a   continuar treballant, com  
fins ara,  pel poble,  des del vostre  costat o des del vostre davant,   però amb les mateixes  
forces i ganes d’aquests darrers anys.”

Assumpció Castellví Auví, pel grup municipal de Junts per Catalunya manifesta:

“Bon dia!

Gràcies a totes les persones  que ens acompanyeu avui.
Gràcies  també  als  regidors/es  de  la  passada  legislatura  i  que  no  han  repetit  càrrec,  
especialment vull agrair la feina feta als regidors del meu grup polític la Mònica i en Fran.
Gràcies a totes les persones del municipi que heu depositat la confiança en JxC en aquestes  
eleccions municipals i europees.
Gràcies a l´equip de gent que heu configurat la candidatura actual de JxC, sou molt GRANS i s
´ho mereixeu tot.
 
Un cop acabats els agraiments nosaltres voldríem també felicitar al PSC que ha estat la força  
majoritària amb diferència.

Aquestes eleccions i els seus resultats han estat força peculiars, com dic sovint, “ les urnes  



 

parlen i  cal  saber llegir  els seus resultats” El  nostre grup pensem que la presentació de 7  
candidatures ha fet que el vot es repartís molt entre els partits i que possiblement el PSC s´ha  
erigit en el vot útil i segur per molta gent. Malgrat això, creiem que els resultats han enriquit el  
nostre consistori, ja que ara tenim una major pluralitat política i diversitat d’opinions i aquest és  
el reflex de la realitat del nostre municipi,  Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant.  
Un municipi compost per nuclis d´interior i nuclis de Costa que tenen necessitats i  realitats  
diferents i cal que vetllem per totes elles amb igual intensitat.

Des  de  JxC  volem  fer  una  oposició  constructiva,  seriosa,  responsable  i  honesta.  Volem  
esdevenir una veritable segona força política a l’Ajuntament : controlant l’actuació del Govern i  
fent propostes que responguin a les necessitats del veïnat. Impulsarem i donarem suport a  
iniciatives  que  apostin  per  un  veritable  desenvolupament  econòmic,  pensant  en  el  futur  
postnuclear del nostre municipì, en l’atur i en l’exclusió social.  Treballarem també per impulsar  
una administració local més propera, oberta i participativa i ajudarem a potenciar el comerç i el  
turisme. Farem bandera  de les peticions, preocupacions i propostes que ens facin arribar els  
veins i veïnes de casa nostra per fer un municipi on tots tinguem oportunitats de viure millor en  
els nostres nuclis i que millorin la nostra cohesió social.
Som conscients que en aquests propers 4 anys ens hi juguem tots i totes el futur col.lectiu, s
´hauran de prendre decisions transcendents vers el  nostre del municipi,  caldran consensos  
importants, molt  importants i  nosaltres hi serem. Ajudarem amb totes les nostres forces en  
aquests aspectes claus que marcaran el  futur de Vandellòs i  l´Hospitalet de l´Infant,  no ho  
dubteu. Sempre hi serem en acords i decisions que puguin beneficiar al nostre municipi, estic  
segura que el  mateix  faran la  resta de forces polítiques,  perquè això va de persones que  
estimem el municipi  i  vull  entendre que així serà, que aquesta premisa marcarà el  ritme d
´aquests 4 anys propers de legislatura.

Com diu una companya politòloga:

“Deixem-nos  segrestar  per  la  persistència.  És  així  com  s’aconsegueixen  els  petits  reptes  
personals i com es pot avançar en termes col·lectius.”

Per finalitzar, atenent al fet que avui el Ple té unes connotacions molt especials, voldria acabar  
aquest parlament amb unes paraules que no són meves però que ja formen part de mi.  
Aquestes paraules sempre les diu un bon amic, un amic que ara està injustament empresonat i  
que avui el vull fer present, a ell i a tots els companys i companyes que són a l´exili i la presó.
Així doncs:
“Llum als ulls i força al braç “
#Seguim    
  Moltes  gràcies per la vostra atenció.”

Alfons Garcia Rodríguez, pel grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya de Progrés 
manifesta:

“Bon dia!
Senyores i senyors, veïns i veïnes,
Les meves paraules en un acte solemne com el d’avui han de ser, per damunt de qualsevol 
altra consideració, unes paraules d’agraïment.
En primer lloc, vull manifestar el meu agraïment envers totes les persones que el passat 26 de 
maig van anar a exercir un dret bàsic, que és el de participar en un procés democràtic.
Gràcies a tots els veïns que van exercir aquest dret, el resultat és el que avui es pot veure aquí 
representat. Una representació més plural i diversa de partits polítics, com a reflex de la realitat  
política municipal, ja que els ciutadans van poder triar entre un bon nombre de candidatures i 
ho van fer en clau local.
I moltes gràcies també a tots els que van optar per la nostra opció i que ens donen l’oportunitat 
de continuar treballant en la transformació i modernització del nostre municipi. 
Ho farem des d’uns principis i valors que ens han guiat els darrers vuit anys, fonamentats en la 



 

cerca del major benestar per a tots els veïns.
Permeteu-me  que  em  reservi  els  agraïments  a  la  gent  més  propera:   familiars,  amics  i  
companys per al final, perquè els vull dedicar unes paraules.

Avui iniciem un nou mandat. Un nou mandat que no deixa de ser una oportunitat renovada. 
Estem molt satisfets perquè aquesta circumstància no és fàcil que es doni en els temps que 
corren,  en  que  el  que  preval  és  la  immediatesa  i  el  ràpid  cansament  de  tot:  institucions,  
persones, referències de tota mena... 
Per això valoro molt positivament la confiança que han dipositat en mi i en el meu equip molts 
veïns del municipi que, en dues votacions diferents, van entendre perfectament que es tractava 
de processos electorals diferenciats.
Els resultats ens indiquen que més enllà de les marques polítiques, els veïns atorguen el seu 
suport a les persones que coneixen, que més allà del programa i de la candidatura -que són 
molt rellevants-, també donen molta importància a les maneres de ser i de fer. És a dir, que  
valoren qui, què i com cal treballar en el municipi i per al municipi.

Com us deia, em trobo un altre cop davant d’una nova oportunitat per treballar per al municipi 
del  futur.  Del  futur  més immediat,  però també del  que ha d’anar marcant les directrius del  
municipi del futur a més llarg termini.
Ara, amb aquells resultats i després de la votació a la qual acabem d’assistir, ens toca prendre 
la responsabilitat de gestionar-los i ho volem fer comptant amb tothom.
Sabem que no serà una feina fàcil, però si tots som capaços de treballar en clau municipalista,  
ens en sortirem. Perquè la gent dels nostres pobles..., de tots els pobles i urbanitzacions s’ho  
mereixen. 
Per això intentarem practicar una política de mà estesa, de reunions amb els portaveus, més 
enllà de les que són preceptives institucionalment, perquè hi ha decisions que superen la tasca 
de govern diària.

El principal objectiu del nostre mandat serà –com ja vaig dir en una altra ocasió- governar des 
d’uns principis ètics que permetin superar i resoldre el dubte webwerià en relació amb l’ètica de 
les conviccions i l’ètica de les conseqüències. És a dir, superar el desig de quedar bé dient el  
políticament correcte, per fer-ho bé, valorant els resultats de les decisions fins al final.
Aquest mandat, aquest consistori compta amb més formacions polítiques que mai, i aquesta 
heterogeneïtat hauria de ser aprofitada per aconseguir majors debats i majors compromisos 
col·lectius. I,  en la mateixa línia que en el  mandat anterior,  ens agradaria que no existissin 
gaires diferències en la presa de decisions. 
Creiem que les idees són imprescindibles, són necessàries per un debat polític. Per tal que això 
sigui factible, cal que realment tots pensem en la polis (en la ciutat i la ciutadania), en les coses 
que afecten als seus pobladors, en la res publica (en allò públic), però fer-ho des d’una pràctica 
allunyada dels  reduccionismes en què  ha  caigut  el  debat  polític.  Hem de ser  capaços  de 
confrontar idees i metodologies, sense apriorismes ni dogmatismes. Ens agradaria que aquest 
Ajuntament fos un referent de debat polític obert.

En  la  gestió  diària  de  l’Ajuntament  també  volem  tenir  en  consideració  al  personal  de 
l’Ajuntament, dels patronats, de les empreses municipals i de la mancomunitat, perquè entre 
tots siguem capaços de posar el coneixement i el talent al servei de la comunitat. Només així  
podrem convertir aquest municipi en un espai amb els millors avantatges competitius.
La mateixa voluntat col·laborativa tenim envers l’ampli teixit associatiu del municipi, que és un 
dels  seus  principals  actius.  Per  la  seva  proactivitat,  per  la  seva  implicació  i  capacitat  de 
promoure una àmplia varietat de celebracions que contribueixen a convertir el municipi en una 
de les societats més dinàmiques del territori.
Per assolir aquest gran objectiu ens cal practicar una política de proximitat. De proximitat als 
problemes que preocupen en la vida quotidiana a la majoria dels veïns quan surten a la porta 
de casa o simplement quan es fa pública una referència al municipi o al seu poble.
Ens agradaria practicar una escolta activa, que prioritzi les necessitats de la gent des d’una 
perspectiva global defugint de les qüestions estrictament personals, prioritzant les demandes 
d’aquells que posin el bé públic per damunt de la necessitat personal. 



 

I  tot  això ho volem fer  des d’una acció explicable dia a dia,  clara, neta i  transparent.  Que 
serveixi per prestigiar la dedicació a la gestió pública i els valors que la mateixa representa,  
perquè poques circumstàncies són millors a la que avui escenifiquem, com és la dedicació al 
conjunt de la societat del nostre municipi.

Finalment, també ens tocarà fer pedagogia. Fer entendre al conjunt de la població que més 
enllà  de les expectatives  que es  puguin  formular,  les  decisions  s’han d’ajustar  a  dret,  han 
d’orientar-se a aconseguir el major benestar de la societat i a afavorir la igualtat d’oportunitats 
de totes les persones. Això és l’únic que realment ens farà iguals i lliures en el futur.

Com us anunciava al principi, vull acabar donant les gràcies a tots els que m’han acompanyat 
en  aquests  darrers  anys  en  la  gestió  municipal,  tant  els  que  han  estat  al  govern  com a 
l’oposició. Després d’aquests anys, sempre tindrem una relació personal afable i fluïda. 
Del meu grup, voldria tenir unes paraules per la Cèlia, de la que m’agradaria ressaltar la seva 
radicalitat –en el bon sentit del terme- en els principis socials que l’han dut a actuar sempre 
amb la voluntat de millorar la qualitat de vida i la igualtat de les persones. 
Del Miguel Àngel i la Cristina, amb els que he treballat durant 8 anys, vull agrair-los l’afinitat 
personal  per  damunt  dels  sacrificis  i  esforços  sempre pensats en clau social,  econòmica i  
tecnològica municipal pel millor benestar de tots. 
Recordeu sempre que quan es parli en aquest municipi de residència per a la gent gran o de 
fibra òptica, els vostres noms sempre hi seran presents.
També  voldria  adreçar-me  als  nous  companys  de  consistori,  per  expressar-vos  el  major 
respecte  com  a  representants  d’amplis  sectors  de  la  societat.  Dir-vos  –repetir-vos-,  que 
intentarem col·laborar amb tots els grups, perquè és un honor representar a qualsevol nombre 
de veïns. 
Als membres del meu grup, us vull agrair igualment que m’hagueu fet costat i us vull dir que  
mereixeu la meva màxima consideració per la responsabilitat i les renúncies adquirides, perquè 
esteu segurs que hores de feina i reunions en fareu de sobra... que hi ha haurà moments de 
tots els colors, però que esperem fer-ho amb la mateixa il·lusió i alegria que el primer dia.

No puc finalitzar aquesta intervenció, sense fer un esment especial als meus. Als meus pares, 
que continuen sent l’espill al qual intento mirar-me sempre per mantenir-me fidel a un ideari, a 
unes conviccions i a una manera de ser... per recordar qui soc i d’on vinc. 
Per últim, vull dedicar a unes paraules a la Isabel i als meus fills que, des de la distància física  
–més gran de la  que desitjaria-,  però des  de la  proximitat  emocional  m’han acompanyat  i 
m’acompanyen sempre. Especialment, aquests darrers anys com alcalde, han estat el  meu 
suport i ajuda, m’han donat forces, m’han recolzat en les meves decisions i a la vegada també  
han estat la meva consciència  i han mantingut l’esperit crític, per recordar-me que cal ser lleial  
al mandat que la gent del municipi m’ha atorgat.
A tots, moltes gràcies”

I no havent-hi més assumptes a tractar, per l’Alcalde es dóna per finalitzada la sessió.
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