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VUITENA LEGISLATURA 
 

ACTA DE LA CONSTITUCIÓ 
DEL CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL 

 

Ple extraordinari 5/2015, 22 de juliol de 2015 
 

 
A Granollers, essent les onze hores i deu minuts del 22 de juliol de dos mil quinze, es 
reuneixen a la sala de sessions del Consell Comarcal del Vallès Oriental, sense 
convocatòria prèvia, en conformitat amb el que disposa l’article 22 del Text refós de la 
Llei d’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de 
novembre, els consellers i les conselleres comarcals electes que han estat proclamats i 
proclamades per la Junta Electoral Provincial de Barcelona l’1 de juliol de 2015, com a 
conseqüència dels resultats de les Eleccions Locals convocades pel Reial decret 
233/2015, de 30 de març, i celebrades el 24 de maig de 2015, que a continuació es 
relacionen i constitueixen la totalitat de les conselleres i dels consellers comarcals 
electes, amb la finalitat de celebrar la sessió pública extraordinària de constitució del 
Consell Comarcal del Vallès Oriental, assistits per mi, el secretari accidental de la 
Corporació, que dono fe de l’acte. 

 

 

ASSISTENTS 

 
Senyor Jordi Alonso i Fumadó 
Senyora Maria Teresa Bada i Franquet 
Senyora Maria Lluïsa Berdala i Cirera 
Senyora Susana Calvo i Casadesús 
Senyor Marc Candela i Callado 
Senyora Dolors Castellà i Puig 
Senyor Joan Daví i Mayol 
Senyora Mireia Dionisio i Calé 
Senyor Carles Fernández i Pérez 
Senyora Marialluïsa Ferré i García 
Senyor Joan Josep Galiano i Peralta 
Senyora Carme Guillamón i Villalba 
Senyora Núria Hernández i Gil 
Senyor Ferran Jiménez i Muñoz 
Senyor Jordi Manils i Tavío 
Senyor Daniel Martín i Oller 
Senyora Ángeles María Menchen i Gallardo 
Senyor Joan Mora i Alsina 
Senyor Pep Mur i Planas 
Senyor José Orive Vélez 
Senyor Isidre Pineda i Moncusí 
Senyor Arnau Ramírez i Carner 
Senyora Alexandra Redondo  i Ibáñez 
Senyor David Ricart i Miró 
Senyor Àlex Sastre i Prieto 
Senyor Ignasi Simón i Ortoll 
Senyor Marc Uriach i Cortinas 
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Senyor José Alexander Vega i Sabugueiro 
Senyora Marta Vilaret i Garcia 
Senyora Susana Villa i Puig 
Senyor  Jordi Xena i Ibáñez 

 
S’HAN EXCUSAT D’ASSISTIR-HI: 

 
Senyor Albert Camps i Giró 
Senyora Carme Palacios i Manuel 
 
 
En primer lloc pren la paraula el secretari accidental per informar que l’objecte 
d’aquesta sessió és constituir de nou el Consell Comarcal del Vallès Oriental d’acord 
amb el procediment establert per l’article 22 del Text refós de Llei de l’organització 
comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, i a la 
legislació electoral, com a conseqüència dels resultats de les Eleccions Locals 
convocades pel Reial decret 233/2015, de 30 de març, i celebrades el 24 de maig de 
2015, que implica la realització de les operacions següents: 
 

a. La constitució de la Mesa d’edat, formada pels consellers de major edat i de 
menor edat presents a l’acte. 

 
b. L’acreditació de les conselleres i dels consellers comarcals davant la Mesa 

d’edat, mitjançant la presentació de la credencial expedida per la Junta 
Electoral Provincial de Barcelona i el document d’identitat.  

 
c. La formulació del jurament o la proMesa del càrrec, mitjançant la fórmula 

legalment prevista d’acatament a la Constitució, per tal d’adquirir la plenitud de 
les seves funcions. 

 
d. L’elecció de la presidenta o del president del Consell Comarcal del Vallès 

Oriental. 
 
 
El senyor secretari accidental informa els presents en aquest acte que es troba a 
disposició de totes les conselleres i els consellers comarcals electes la documentació 
exigida per l’article 36.2 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual 
s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats 
locals, és a dir, l’acta d’arqueig, els justificants d’existències en metàl·lic o valors del 
Consell Comarcal del Vallès Oriental dipositats a la caixa comarcal i en entitats 
bancàries; així com la documentació relativa a l’Inventari general, a efectes de la seva 
comprovació, constància de la qual s’estamparà, mitjançant diligència del secretari 
accidental al finalitzar la sessió. 
 
Seguidament, el senyor secretari accidental crida les conselleres i els consellers 
comarcals electes de major i menor edat per tal de constituir la Mesa d’edat, la qual de 
conformitat amb l’article 195.2 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim 
electoral general, l’article 22 del Text refós de Llei de l’organització comarcal de 
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, i l’article 37.2 del 
Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament 
d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, estarà constituïda per 
la consellera comarcal electe de major edat, la senyora Marialluïsa Ferré i García, 
nascuda el 14 de juny de 1951, acompanyada del conseller comarcal electe de menor 
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edat, senyor Arnau Ramírez i Carner, nascut el 15 de febrer de 1989, i actuant de 
secretari el que ho és de la Corporació. El senyor secretari diu que si algú considera 
que té un millor dret, ho haurà d’advertir ara. En cas contrari, el Consell Comarcal 
espera i la llei disposa que comparegui la Mesa d’edat per tal d’obrir la sessió 
constitutiva del Consell Comarcal en la seva vuitena legislatura. A continuació els 
convida a pujar a l’estrada i ocupin els llocs destinats a l’efecte. Resta així constituïda 
la Mesa d’edat. 
 
El senyor secretari informa que les credencials dels consellers comarcals electes que 
integren la Mesa d’edat expedides per la Junta Electoral Provincial de Barcelona han 
estat lliurades a Secretaria. S’han confrontat amb el document d’identitat corresponent 
sense que hi hagi cap discrepància en llur identitat. 
 
Tot seguit els consellers que integren la Mesa d’edat prenen possessió del seu càrrec.  
 
El senyor secretari accidental llegeix la fórmula de jurament o promesa establerta pel 
Reial decret 707/1979, de 5 d'abril, pel qual s’estableix la fórmula de jurament de 
càrrecs i funcions públiques, en relació amb l'article 108.6 de la Llei orgànica de 
5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, el text de la qual, amb l’addició de la 
referència a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, que no altera, condiciona o limita el 
sentit del jurament o de la promesa, és el que segueix: 
 
"JUREU O PROMETEU PER LA VOSTRA CONSCIÈNCIA I HONOR, COMPLIR 
FIDELMENT LES OBLIGACIONS DEL CÀRREC DE CONSELLER COMARCAL O DE 
CONSELLERA DEL CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL, 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". 
 
El senyor secretari accidental nomena cada un dels consellers de la Mesa d’edat, els 
quals, d’un en un, emeten el seu jurament o promesa en l’exercici del càrrec, de la 
manera següent: 

 

La senyora Marialluïsa Ferré i García diu “Prometo, per la meva consciència i honor, 
complir fidelment les obligacions del càrrec de consellera comarcal del Vallès Oriental, 
amb lleialtat al Rei per imperatiu legal, i guardar i fer guardar la Constitució, com a 
norma fonamental de l’Estat, així com l’Estatut de Catalunya, i defensar la Declaració 
Universal dels Drets Humans. 

 
El senyor Arnau Ramírez i Carner: “Sí, per imperatiu legal ho prometo”.  
 
La senyora Marialluïsa Ferré i García saluda als presents, alcaldes, alcaldesses, 
regidores, regidors, diputat al Congrés, parlamentaris al Parlament de Catalunya, 
expresidents del consell comarcal, treballadors de la casa, ciutadans i ciutadanes, que 
ens heu volgut acompanyar en aquest acte solemne de constitució del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental. 
 
Per la naturalesa del propi Consell, diu, aquesta sessió constitutiva serà una mica 
llarga, per la qual cosa aquesta Mesa que em correspon presidir, procurarà que el 
desenvolupament de la sessió sigui àgil, amb la col·laboració de tots vostès, i amb la 
contribució i l’assessorament del secretari del Consell. 
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La senyora presidenta de la Mesa d’edat declara oberta la sessió i diu que d’acord 
amb el certificat de la secretaria de la Junta Electoral Provincial de Barcelona, d’1 de 
juliol d’enguany, de proclamació dels membres electes i suplents, que són els 
següents: 
 

COALICIÓ CANDITATURA DE PROGRÉS: 9 escons 
 
COALICIÓ ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA - ACORD 
MUNICIPAL: 8 escons 
 
FEDERACIÓ CONVERGÈNCIA I UNIÓ: 8 escons 
 
COALICIÓ ENTESA: 4 escons 
 
COALICIÓ CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR-POBLE ACTIU: 2 escons 
 
PARTIT POPULAR: 1 escó 
 
CIUTADANS, PARTIDO DE LA CIUDADANÍA: 1 escó 
 

 
La senyora presidenta de la Mesa d’edat anuncia que les credencials dels consellers i 
les conselleres comarcals electes expedides per la Junta Electoral Provincial de 
Barcelona han estat lliurades al senyor secretari accidental, el qual les ha confrontat 
amb el document d’identitat corresponent sense que hagi fet constar cap discrepància 
en la identitat dels consellers i de les conselleres comarcals electes.  
 
Una vegada acreditat per totes les conselleres i els consellers comarcals electes la 
seva personalitat i comprovat que totes i tots han formulat les declaracions a les quals 
es refereix l’article 75.7 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del 
règim local, la senyora presidenta de la Mesa d’edat demana si cap conseller i 
consellera comarcal electe es troba afectat per les causes d’incompatibilitat previstes a 
la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, i a l’altra legislació 
concordant, i que, si és així, ho manifesti en aquest moment. 
 
Cap conseller comarcal i cap consellera comarcal electe declara res sobre això, per la 
qual cosa, s’entén que no es troben afectats per cap de les causes d’incompatibilitat 
sobrevingudes amb posterioritat a la seva proclamació previstes en els articles 177 i 
178 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general. 
 
La senyora presidenta de la Mesa d’edat demana que totes les conselleres i els 
consellers comarcals electes es posin dempeus en el moment de prestar jurament o 
promesa i que el senyor secretari accidental llegeixi la fórmula de jurament o promesa 
establerta pel Reial decret 707/1979, de 5 d'abril, pel qual s’estableix la fórmula de 
jurament de càrrecs i funcions públiques, en relació amb l'article 108.6 de la Llei 
orgànica de 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, el text de la qual, amb 
l’addició de la referència a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, que no altera, 
condiciona o limita el sentit del jurament o de la promesa, és el que segueix: 
 
 
"JUREU O PROMETEU PER LA VOSTRA CONSCIÈNCIA I HONOR, COMPLIR 
FIDELMENT LES OBLIGACIONS DEL CÀRREC DE CONSELLER COMARCAL O DE 
CONSELLERA DEL CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL, AMB 
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LLEIALTAT AL REI, I GUARDAR I FER GUARDAR LA CONSTITUCIÓ COM A 
NORMA FONAMENTAL DE L’ESTAT I L'ESTATUT D’AUTONOMIA DE 
CATALUNYA". 
 
El senyor Arnau Ramírez i Carner nomena cada un dels consellers i les conselleres 
comarcals electes presents a l’acte, els quals, d’un en un, emeten el seu jurament o 
promesa en l’exercici del càrrec, de la manera següent: 
 

 Senyor Jordi Alonso i Fumadó: “Sí, per imperatiu legal i fins que assolim la 
República, ho prometo” 

 Senyora Maria Teresa Bada i Franquet: “Sí, ho prometo per imperatiu legal” 

 Senyora Maria Lluïsa Berdala i Cirera: “Sí, ho prometo per imperatiu legal” 

 Senyora Susana Calvo i Casadesús: “Sí, ho juro” 

 Senyor Marc Candela i Callado: “Sí, ho prometo per imperatiu legal” 

 Senyora Dolors Castellà i Puig: “Sí, ho prometo per imperatiu legal” 

 Senyor Joan Daví i Mayol: “Sí, ho prometo per imperatiu legal” 

 Senyora Mireia Dionisio i Calé: “Sí, ho prometo” 

 Senyor Carles Fernández i Pérez: “Sí, ho prometo” 

 Senyor Joan Josep Galiano i Peralta: “Sí, ho prometo per imperatiu legal” 

 Senyora Carme Guillamón i Villalba: “Sí, ho prometo per imperatiu legal” 

 Senyora Núria Hernández i Gil: “Sí, ho prometo per imperatiu legal” 

 Senyor Ferran Jiménez i Muñoz: “Sí, ho prometo per imperatiu legal” 

 Senyor Jordi Manils i Tavío: “Sí, ho prometo per imperatiu legal” 

 Senyor Daniel Martín i Oller: “Sí, ho prometo per imperatiu legal” 

 Senyora Ángeles María Menchen i Gallardo: “Sí, ho prometo” 

 Senyor Joan Mora i Alsina: “Sí, ho prometo per imperatiu legal” 

 Senyor Pep Mur i Planas: “Sí, ho prometo per imperatiu legal” 

 Senyor José Orive Vélez: “Sí, ho prometo” 

 Senyor Isidre Pineda i Moncusí: “Sí, ho prometo per imperatiu legal” 

 Senyora Alexandra Redondo  i Ibáñez: “Sí, ho prometo per imperatiu legal” 

 Senyor David Ricart i Miró: “Sí, ho prometo per imperatiu legal” 

 Senyor Àlex Sastre i Prieto: “Sí, ho prometo per imperatiu legal” 

 Senyor Ignasi Simón i Ortoll: “Sí, ho prometo” 

 Senyor Marc Uriach i Cortinas: “Sí, ho prometo per imperatiu legal” 

 Senyor José Alexander Vega i Sabugueiro: “Sí, ho prometo per imperatiu legal” 

 Senyora Marta Vilaret i Garcia: “Sí, ho prometo per imperatiu legal” 

 Senyora Susana Villa i Puig: “Sí, ho prometo” 

 Senyor  Jordi Xena i Ibáñez: “Sí, ho prometo per imperatiu legal” 
 

 
Després, la senyora presidenta de la Mesa d’edat diu que, d’acord amb l’article 195.4 
de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, i 37.4 del Reial 
decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, concorre a la sessió la majoria 
absoluta dels membres de la Corporació i declara constituït el Consell Comarcal del 
Vallès Oriental. 
 
La senyora presidenta de la Mesa d’edat anuncia que es procedeix a l’elecció de la 
presidenta o del president del Consell Comarcal del Vallès Oriental, entre els membres 
que el composen, i dóna la paraula al senyor secretari accidental per explicar el 
procediment de l’elecció. 
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El senyor secretari accidental explica que l’elecció es realitzarà pel procediment de 
votació secreta, en el que cada conseller comarcal i cada consellera comarcal, 
respecte de les candidatures que es presentin, dipositarà el seu vot a l’urna destinada 
a aquesta finalitat. Serà elegit president o presidenta del Consell Comarcal del Vallès 
Oriental, de conformitat amb allò que estableix l’article 22 el Text refós de la Llei de 
l’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de 
novembre, el candidat que obtingui la majoria absoluta en la primera votació. Si en la 
primera votació cap candidat o candidata no obtingués la majoria absoluta, es 
procedirà a una segona votació i serà elegit president o presidenta del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental el candidat o candidata que obtingui la majoria simple; pel 
que cas que hi hagués empat es procedirà a una tercera votació i serà elegit president 
o presidenta del Consell Comarcal del Vallès Oriental el candidat o la candidata que 
obtingui la majoria simple; i, si hi ha empat, és elegit el candidat o la candidata de la 
llista amb més consellers; i si les llistes tenen el mateix nombre de consellers i 
conselleres comarcals, és elegit el candidat o candidata de la llista amb un nombre 
més gran de regidors i regidores. 
 
La senyora presidenta de la Mesa d’edat explica que els grups comarcals han acordat 

que la presidenta de la Mesa d’edat els demani si presenten candidatura:  

 

 Senyora Ángeles Maria Menchen i Gallardo, en representació de Ciutadans, 
Partido de la ciudadanía, i en nom del grup comarcal Ciutadans, presenteu 
candidatura? 

 
La senyora Ángeles Maria Menchen i Gallardo manifesta que el seu grup no 
presenta cap candidatura a la Presidència. 

 

 Senyora Susana Calvo i Casadesús, en representació del Partit Popular, i en nom 
del grup comarcal Partit Popular, presenteu candidatura? 

 
La senyora Susana Calvo i Casadesús manifesta que el seu grup no presenta cap 
candidatura a la Presidència. 

 

 Senyora Carme Guillamon i Villalba, en representació de la coalició Candidatura 
d’Unitat Popular – Poble Actiu, i en nom del grup comarcal Candidatura d’Unitat 
Popular, presenteu candidatura? 

 
La senyora Carme Guillamon i Villalba manifesta que el seu grup no presenta cap 
candidatura a la Presidència. 

 

 Senyor Jordi Manils i Tavío, en representació de la coalició Entesa, i en nom del 
grup comarcal Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa – 
Entesa, presenteu candidatura? 

  
El senyor Jordi Manils i Tavío manifesta que el seu grup no presenta cap 
candidatura a la Presidència. 

 

 Senyor Joan Daví i Mayol, en representació de la Federació Convergència i Unió, i 
en nom del grup comarcal Federació Convergència i Unió, presenteu candidatura? 
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El senyor Joan Daví i Mayol manifesta que el seu grup no presenta cap 
candidatura a la Presidència. 

 

 Senyor Pep Mur i Planas, en representació de la coalició Esquerra Republicana de 
Catalunya – Acord Municipal, i en nom del grup comarcal d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, presenteu candidatura? 

 
El senyor Pep Mur i Planas manifesta que el seu grup presenta com a candidat a 
la Presidència del Consell Comarcal al senyor David Ricart i Miró. 

 

 Senyor José Orive Vélez, en representació de la coalició Candidatura de Progrés, 
i en nom del grup comarcal Partit dels Socialistes de Catalunya – Candidatura de 
Progrés, presenteu candidatura? 

 
El senyor José Orive Vélez manifesta que el seu grup el presenta a ell mateix com 
a candidat a la Presidència del Consell Comarcal. 

 
La senyora presidenta de la Mesa d’edat diu que els representats del grups comarcals 
han acordat  un torn d’intervenció per als portaveus, per explicar el sentit seu del vot, 
de menor a major representació en escons i amb un temps màxim de deu minuts per 
intervenció. 
 
Seguidament la senyora presidenta de la Mesa d’edat dóna la paraula als 
representants dels grups comarcals. 
 
En representació de Ciutadans, Partido de la ciudadanía, i en nom del grup 
comarcal Ciutadans intervé la senyora Ángeles Maria Menchen i Gallardo: 
 
“Bon dia, moltes gràcies consellers, autoritats nacionals i autonòmiques, alcaldes, 
regidors, amics i ciutadans. 
 
En primer lloc m’agradaria agrair especialment l’atenció d’aquests últims dies per part 
del personal del Consell m’han prestat, he rebut un tracte excel·lent, circumstància que 
és molt d’agrair quan una persona arriba per primera vegada i ha de conèixer el 
funcionament d’una institució i formar-ne part. 
 
Este acto tiene para mí un carácter muy especial, ya que por primera vez Ciudadanos 
formará parte de este organismo y yo tengo el honor de poder representar a los 
ciudadanos del Vallés Oriental en el Consell Comarcal. 
 
Asumo este cargo con ilusión y con el compromiso de que siempre velaré para que los 
acuerdos que aquí tomemos hagan de nuestra comarca un lugar mejor. 
 
Como demócratas, estamos obligados a responder, además de ante nuestros 
electores, ante el conjunto de la sociedad y debemos defender sus intereses tanto 
desde los cargos de elección directa como en los de elección indirecta. 
 
Al margen de que seguramente tenemos un exceso de organismos administrativos y la 
continuidad de algunos está hoy día en tela de juicio, considero que la colaboración y 
cohesión de todos los municipios de nuestra comarca es fundamental para prestar 
mejores servicios, de una forma más eficaz y por supuesto, abaratando los costes. 
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Esta unión es también imprescindible para impulsar la economía de nuestra comarca y 
nosotros los consejeros, como cargos públicos, tenemos el deber de trabajar para 
conseguirlo. 
 
Ya para finalizar y para explicar nuestra intención de voto, que será en blanco, y es 
porque me sorprende que, con el referente de la legislatura anterior en la que se 
consiguió un pacto entre todas las fuerzas políticas, este año ni siquiera se nos haya 
convocado para darnos algún tipo de explicación al respecto, cuando, al margen de las 
cuestiones y de los colores políticos, este es un organismo cuya vocación es 
cohesionar la comarca, per nosotros, volvemos a manifestar, deseamos a esta 
institución los mayores aciertos en la dirección de la misma, en beneficio de todos los 
ciudadanos, y votaremos siempre por el bien de todos los vallesanos 
 
Muchas gracias.” 
 
En representació del Partit Popular i en nom del grup comarcal Partit Popular 
intervé la senyora Susana Calvo i Casadesús: 
 
“Benvolguts consellers, consellers nous, diputats, alcaldes, alcaldesses, regidors, 
regidores, amics i amigues. 
 
L’acte d’avui en aquesta Sala de Plens, té un significat molt especial, ja que assistim a 
la constitució del nou Consell Comarcal per la legislatura 2015-2019. Un acte solemne, 
i al mateix temps molt emotiu, ple d’enyorances pels companys que ja no segueixen, 
però també perquè comença una nova etapa plena d’il·lusió, esperança i 
responsabilitat. 
 
Com tinc per costum vull començar la meva intervenció amb agraïments, i per tant, 
avui no podia ser diferent, i vull començar agraint a tot el personal de la casa el treball 
realitzat durant tot aquest temps, mostrant sempre la seva professionalitat, amb 
disponibilitat i sensibilitat vers tots els afers propis d’aquesta Institució, i col·laborant en 
tot allò que hem necessitat. Agraïment que faig extensiu al gerent, l’Ignasi, que amb el 
seu tarannà de proximitat, i voluntat, ha fet que el pacte de govern que es va firmar 
entre totes les forces polítiques es desenvolupés sense cap tipus d’entrebanc, i 
demostrant que per sobre de sigles o colors, son les persones, les persones que 
intentem amb totes les forces treballar pel municipalisme . 
 
Vull també estendre el meu  agraïment  a un altre company, que tot i que no som del 
mateix partit, va desenvolupar una tasca molt important com a president d’aquest 
consell, on governaven totes les forces polítiques representades, aquest no és altre 
que el Josep Orive, encara que pugui semblar-ho, no és fàcil consensuar punts quan 
hi ha tanta diversitat ideològica, i es va aconseguir, gràcies a ell, i com no, a la resta de 
companys de la resta de formacions polítiques representades, que amb voluntat, i 
sempre renunciant a algunes iniciatives pròpies, vam assolir per primera vegada a 
l’historia d’aquest Consell que hi hagués un acord de govern basat en el respecte, la 
democràcia, i la llibertat, que són valors fonamentals i que estic segura que tots 
compartim. 
 
Assumeixo aquesta nova etapa com única representant del Patit Popular, però tinc les 
mateixes il·lusions, i ganes de treballar que a l’anterior legislatura, encara que soc 
conscient de totes les dificultats, i dels nous reptes que es presentaran, amb una 
situació econòmica encara delicada com la que encara estem patint, però també estic 
convençuda, que des de la més legítima discrepància política, tots sabrem establir els 
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vincles de col·laboració, i comunicació necessaris per superar qualsevol obstacle que 
es pugui presentar, i entre tots, hem de ser suficientment responsables, i generosos 
per cercar les millors solucions per la comarca que tots junts representem.  
 
En aquesta nova etapa que encetem avui, desitjo que el nou equip de govern dediqui 
tots els seus esforços per fer polítiques que facin més fàcil la vida dels ciutadans, que 
vetllin pels drets de tots, que governin per tots i cada un del vallesans, i no perdin el 
temps i els recursos de tots, en debats estèrils que ni es toquen ni es convenen, i que 
només tenen la finalitat de dividir, i enfrontar a la societat. 
 
Així que els demano que fixin les seves fites en assolir solucions pels problemes de la 
gent. Si aquesta es la voluntat del nou govern que sorgeixi avui, em trobaran al seu 
costat, però si no ho és, em trobaran al seu davant lluitant per la unió, el respecte, la 
llibertat, i l’estat de dret del qual gaudim, i no dubtin que en tot moment faré una 
oposició molt ferma, exigent, i seriosa, per tant el meu vot serà en blanc. 
 
Moltes gràcies.” 
 
En representació de la coalició Candidatura d’Unitat Popular – Poble Actiu i en 
nom del grup comarcal Candidatura d’Unitat Popular intervé la senyora Carme 
Guillamon i Villalba: 
 
“Bon dia. Benvolguts, benvolgudes, abans que res, volem deixar palès que, per al 
nostre grup, la duplicitat d’institucions intermèdies és quelcom obsolet, i que té una 
data de caducitat. Considerem que caldria un nou model d’estructuració diferent del 
territori, més simplificada i més àgil que l’actual, que es fonamentaria més aviat en les 
vegueries, en lloc de funcionar amb els dos graons actuals de Consell Comarcal i 
Diputació. Malgrat això, acceptem de participar-hi perquè és des de dins que es poden 
canviar les coses. 
 
Dit això, estructurarem el nostre discurs en quatre punts: 
 
En primer lloc, nosaltres no presentem candidatura, com hem dit, perquè som dues, i 
considerem que, realment, no ens toca. 
 
En segon lloc, exposem que estem disposades a permetre que hi hagi un canvi de 
govern en el Consell Comarcal, per diverses raons: 
 
Per una banda, és d’higiene democràtica renovar els llocs capdavanters en una 
institució, sigui quina sigui. Després de 22 anys de presidències del PSC considerem 
que és bo de fer un canvi, i permetre que ocupi el lloc capdavanter un candidat nou. 
Per tant, estem disposades a permetre que es doni aquesta regeneració democràtica 
en el Consell Comarcal. 
 
Per altra banda, creiem que, en el moment històric que estem vivint, cal deixar que les 
forces que promouen i treballen per fer camí cap a la independència tinguin el suport 
necessari per encapçalar les institucions de les quals formen part. En aquest sentit, no 
posarem impediments perquè les forces sobiranistes d’aquest consistori formin govern. 
 
En tercer lloc, com ja sabeu, la CUP funciona de manera assembleària. Som 
conscients que de vegades aquesta estructura, sobretot en el Parlament, no és del tot 
viable, perquè cal prendre decisions més ràpidament del que el nostre sistema intern 
actual ens permet. Tot i així, i ara que comencem a participar en el Consell Comarcal, 
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volem disposar del temps necessari per parlar amb les nostres assemblees locals, i 
amb la Territorial, abans de prendre una decisió en ferm en relació al nostre vot d’avui, 
que en principi serà d’abstenció. 
 
En quart lloc, malgrat que només en som dues, som en aquest Consell perquè la CUP 
ha tingut un creixement molt gran en la nostra comarca i a nivell nacional. Hem crescut 
en nombre de vots i en nombre de regidors, i continuem creixent en nombre de 
simpatitzants i de persones que ens donen suport. Hem vingut per quedar-nos, i per 
defensar els dos eixos que ens configuren: l’alliberament nacional i l’alliberament 
social. Per això, treballarem amb ganes per vetllar que el camí que es construeixi es 
faci amb rigor, amb transparència, amb honestedat i amb obertura. 
 
Gràcies.” 
 
En representació de la coalició Entesa, i en nom del grup comarcal Iniciativa per 
Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa – Entesa intervé el senyor Jordi 
Manils i Tavío: 
 
“Bon dia a tothom, ciutadans, ciutadanes, ciutadans i ciutadanes amb responsabilitats 
públiques. 
 
En primer lloc el que volem fer és agrair a les 20.000 vallesanes i vallesans que van fer 
confiança en les nostres candidatures el passat 24 de maig, que ens han permès ser 
presents amb 53 regidors i regidores a gran part dels ajuntaments de la nostra 
comarca, i mantenir els 4 representants en aquest plenari. 
 
La nostra coalició, l’Entesa, és un instrument al servei de la transformació social, de 
l’esquerra, de l’ecologisme, del feminisme, de totes les lluites socials que pretenen un 
canvi profund dels valors sobre els que s’estructura l’injust sistema en que vivim.  
 
Som i volem ser, tan sols això, un instrument al servei de la gent, al servei de les 
seves necessitats més bàsiques i dels seus anhels. En una societat en que no es 
garanteixen els trets més elementals, que enumerava aquella màxima revolucionària 
dels anys 70 i 80: “Pa, treball i sostre”, en un societat en que la dignitat de les 
persones s’ha de batallar cada dia des de tots els fronts, també des d’aquest Consell 
Comarcal. 
 
Nosaltres concebem el Consell Comarcal com un espai de redistribució, concebem un 
espai des del que desplegar polítiques d’ocupació, polítiques de serveis socials, 
polítiques d’educació... I també, com no, com un espai d’empoderament del 
municipalisme. Com una eina de cohesió de les sobiranies locals, que fa d’engranatge 
per a facilitar la vida dels pobles i ciutats. Especialment dels pobles i dels pobles més 
petits. 
 
El municipalisme, que és profundament present a l’ADN de la nostra coalició, ha de 
recuperar el seu espai. Sempre diem que els ajuntaments som la primera trinxera 
davant d’aquesta crisi, davant de les necessitats de la ciutadania, per la lluita pels 
drets de la gent, i per això caldrà seguir exigint un millor finançament municipal, un 
millor finançament pels ajuntaments i un millor finançament per aquest Consell 
Comarcal. 
 
Els darrers anys, les finances del Consell Comarcal han estat escanyades pels 
impagaments reiterats de la Generalitat, i hem actuat, tots els que hem format part 
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d’aquest govern, hem actuat de facto, com a banc del govern català. Com la majoria 
d’ajuntaments. Sobreendeutant-nos nosaltres per poder mantenir uns serveis públics 
que no eren degudament finançats per la Generalitat.  
 
Demanem, doncs, primera demanda al plenari que avui es constitueix, demanem 
unitat, fermesa i contundència, en la reclamació d’un finançament municipal digne, i en 
l’exigència al Govern del país de que subsani els deutes contrets amb aquesta 
institució.  
 
Avui Catalunya es situa en un context sociopolític nou, il·lusionant i segurament 
decisiu. Tenim al davant la possibilitat d’obrir un procés constituent, democràtic i plural, 
que ens adreci cap a una República Catalana, sigui independent o federal, i trenqui 
amb l’statu quo actual. També a l’Estat espanyol, amb la possibilitat d’un canvi profund 
de sistema, d’un canvi de règim que ja es va iniciar, de fet, el passat 24 de maig amb 
les eleccions municipals. 
 
És cert però, que aquests escenaris oberts i de vegades incerts, ens aboquen a una 
continua situació pre-electoral. A una certa volatilitat de les institucions públiques. I a 
un maniqueisme, lamentablement, de bons i dolents que no ens ajuda a donar 
estabilitat a les necessàries, a les imprescindibles polítiques socials que hem 
d’endegar des d’aquesta institució. 
 
El nostre grup volem situar 4 grans línees vermelles, 4 idees polítiques bàsiques que 
són i seran irrenunciables per a la nostra coalició. 
 
La primera, i tal i com fèiem referència anteriorment, la batalla per un finançament 
digne i pel cobrament dels impagaments del Govern de la Generalitat. 
 
La segona, el necessari caràcter social d’aquesta institució, amb la prioritat número ú 
establerta en l’ocupació, en els serveis socials i en l’atenció a l’emergència social que 
viu actualment el nostre país. 
 
La tercera, el manteniment de tots els serveis públics en mans públiques. Ho hem 
vingut dient, ho diem avui, i ho seguirem dient durant tot el mandat. Els serveis que 
presta el Consell Comarcal, així com els consorcis públics de la comarca, han d’estar 
gestionats per les institucions públiques, i per tant, en cap cas donarem suport a cap 
mena de privatització de qualsevol d’aquests serveis. 
 
I quarta, un compromís amb una nova manera de fer política, amb la transparència 
total d’aquesta institució, amb l’obertura d’aquest Consell a noves fórmules de 
participació ciutadana i democràtica, i amb la generació, evidentment, de dinàmiques 
de corresponsabilitat i de diàleg entre totes les forces polítiques, però no només, 
també amb tots agents socials i amb totes les plataformes ciutadanes que treballen al 
nostre territori. 
 
Acabo, si es compleixen aquestes premisses, el president que surti avui escollit no 
trobarà un enemic en el nostre grup, malgrat romandrem a l’oposició. Trobarà un grup 
obert al diàleg, al consens i als acords, des d’una oposició ferma però constructiva, 
perquè com dèiem abans, la volatilitat del moment polític ens obliga a redoblar 
esforços en la recerca d’acords i en la defensa d’allò que és bàsic, els drets socials de 
les nostres veïnes i veïns, i aquí ens hi trobareu sempre. 
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És per aquest motiu que el nostre grup ha decidit no presentar candidatura i votar en 
blanc en l’elecció del nou president, com una mostra de la nostra disposició al diàleg i 
a l’entesa, però també com un avís sobre la necessària aplicació de polítiques 
d’esquerres i de regeneració democràtica. 
 
Desitgem que aquest sigui el mandat de la recuperació econòmica, de la baixada de 
l’atur, de la fi dels desnonaments, del retorn dels nostres serveis públics de qualitat, 
del canvi de règim... però més enllà de tot això, desitgem el que sí està a les nostres 
mans, a les mans d’aquest plenari, desitgem que quan s’acabi aquest mandat, els 
vallesans i les vallesanes visquin una mica millor, visquin amb més dignitat.” 
 
En representació de la Federació Convergència i Unió, i en nom del grup 
comarcal Federació Convergència i Unió intervé el senyor Joan Daví i Mayol: 
 
“Bon dia, diputats, alcaldes, regidors, regidores, ciutadans i ciutadanes que avui us 
heu atansat fins al Consell Comarcal del Vallès Oriental per assistir a l’acceptació dels 
càrrecs de consellers i conselleres, i també per a l’elecció del president pel mandat 
2015-2019. 
 
Aprofito l’avinentesa, i donat que avui aquí també hi han alguns dels que fins ara ens 
heu precedit en aquest Consell Comarcal i també estan aquí alguns dels seus 
presidents, per agrair la seva feina, així com també la feina del personal tècnic i 
administratiu d’aquest Consell Comarcal, que de ben segur, sense la feina que ells han 
fet i que han fet els representants polítics dels ajuntaments de la nostra comarca, els 
serveis que s’han ofert a les persones no haurien estat els que han estat i haurien 
estat possiblement diferents. 
 
Els que avui estem aquí, amb la majoria del quals no ens coneixem encara 
personalment, ens ha mogut el fet de voler dedicar els nostres  temps a la societat a la 
qual ens devem, en municipis i ciutats ben diverses, diverses des de segles han anat 
formant i configurant la nostra comarca. 
 
Convergència i Unió creu en la gran eina a favor dels ciutadans que són els Consells 
Comarcals, donat que després de cadascun dels nostres ajuntaments, són l’eina més 
propera al servei de les persones, les quals, de sempre han estat i han de ser el centre 
al voltant de les quals s’adrecin les polítiques des de qualsevol dels diferents nivells de 
l’Administració. 
 
El paper del Consell Comarcal, com vostès saben, és suplir i ajudar a molts 
ajuntaments, que per la seva mida no poden disposar d’uns serveis tècnics o d’uns 
recursos humans o materials, que facin que els seus ciutadans estiguin en disposició 
de poder tenir els mateixos serveis de l’administració local, que en qualsevol altre 
municipi o ciutat del país. Els que avui hem acceptat de ser Consellers Comarcals hem 
de vetllar doncs per tal que això continuï donant-se i sigui així. 
 
Com he exposat fa uns moments, el Vallès Oriental és una comarca diversa i plural, 
tant des del punt de vista geogràfic, demogràfic, econòmic, sociològic i polític entre 
d’altres. És per aquesta raó que ens hauria agradat que avui hagués estat possible 
assentar les bases d’un govern més ampli del que possiblement sortirà d’aquest acte. 
 
Els representants de Convergència i Unió en aquest Consell, creiem que tot allò que 
és sumar és bó, i per tant seguirem treballant per fer possible un govern amb un major 
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nombre de colors i sensibilitats que les que hi haurà d’inici, tenim mesos per endavant i 
treballarem per tal que sigui possible. 
 
Venim en aquest Consell Comarcal del que ja podríem denominar “tradició històrica de 
governs d’unitat”, governs en els quals hem participat i dels quals els representants de 
Convergència i Unió ens sentim orgullosos de les fites aconseguides. 
 
És per això, que tot i que fins els dia d’avui ha estat difícil, segurament per mancances 
de totes les parts implicades, que Convergència i Unió seguirà intentant aconseguir fer 
possible un govern d’aquest Consell Comarcal amb una major pluralitat, doncs el 
Vallès Oriental és una comarca molt plural i cal intentar que el govern d’aquest consell 
sigui mirall d’aquesta pluralitat. 
 
Avui cal triar el president d’aquest Consell, i el vot de Convergència i Unió, formació de 
la comarca que compta amb el major nombre d’alcaldes i regidors, anirà pel senyor 
David Ricart, que estem segurs que si és elegit farà el possible per ampliar el govern 
d’aquest Consell, i que d’entrada format per ERC i CiU, però que per part nostre 
voldríem que, en bé de la comarca, que molt aviat i d’aquí a final d’any s’hi poguessin 
sumar altres representants de formacions polítiques que fan aquesta diversitat 
comarcal. 
 
Moltes gràcies.” 
 
En representació de la coalició Esquerra Republicana de Catalunya – Acord 
Municipal i en nom del grup comarcal d’Esquerra Republicana de Catalunya 
intervé el senyor Pep Mur i Planas: 
 
“Bon dia a tothom, gràcies per ser aquí. També volia agrair, soc nou al Consell 
Comarcal, però és veritat que quan vaig arribar, vaig presentar els papers, vàrem fer 
totes aquestes gestions que s’han de fer abans de començar avui, la recepció de la 
gent, la cura de la gent en que tot sortís bé i la delicadesa perquè no anéssim 
despistats va ser excel·lent, i per tant vull agrair ja d’entrada, segurament a partir d’ara 
tindrem una colla de col·laboradors en aquest Consell Comarcal molt potent, però vull 
agrair d’entrada tot el que heu fet fins ara, que ha estat això, ajudar-nos a que tot fos 
fàcil.  
 
CIU i ERC s’han convertit en aquestes eleccions municipals en la primera i segona 
força en quant a nombre d’alcaldies i en quant a nombre de regidores i regidors. I és 
precisament per aquesta raó, interpretant aquesta voluntat comarcal, que estem 
disposats a assumir les responsabilitats de vetllar pels interessos de tots els municipis 
que en formen part.  
 
Ha arribat l’hora de deixar entrar aire fresc i noves maneres de fer al Consell 
Comarcal, volem fer del Consell Comarcal una eina útil pels diferents municipis de la 
comarca però també per als seus ciutadans i ciutadanes, és clar. Volem també que el 
Consell Comarcal sigui útil als sectors econòmics, construint una xarxa que els permeti 
ser més competitius i eficients. 
 
Per altra banda, i precisament per això a vegades no és possible fer governs d’unitat, 
nosaltres volem vincular la comarca al gran projecte de país. De fet, el Vallès Oriental 
és un reflex de la diversitat de Catalunya, els resultats de les últimes eleccions 
municipals són clares, l’independentisme creix a la nostra comarca i si el país avança 
cap a la independència, el Consell Comarcal no es pot quedar enrere. 
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I per liderar aquest nou projecte, aquest nou projecte del Consell Comarcal, nosaltres 
us demanem que doneu suport al nostra candidat, en David Ricart, alcalde de 
Vallromanes, persona amb experiència tant municipal com comarcal, alguns l’heu 
tingut de company en aquest mateix lloc. 
 
Dos dades importants, i per nosaltres emotives, serà la primera vegada en la història 
del Consell Comarcal que aquest és presidit per un republicà, i per això nosaltres li 
donem un valor afegit a aquest tema. Però a més a més també serà la primera vegada 
que el representant, el president d’aquest Consell Comarcal, és el representant d’un 
municipi petit de la comarca, el qual encara dóna més valor al que significa el Consell 
Comarcal, la representació de tots els municipis de la comarca.  
 
En David Ricart, doncs, és una persona que té clar cap on vol anar el país i que sabrà 
conduir a la nostra comarca cap el mateix destí,un destí que simplificat en una frase 
que nosaltres utilitzem molt, només té dos eixos: la sobirania nacional i la justícia 
social.” 
 
En representació de la coalició Candidatura de Progrés, i en nom del grup 
comarcal Partit dels Socialistes de Catalunya – Candidatura de Progrés intervé el 
senyor José Orive Vélez: 
 
“Bona tarda a tots i totes. Primer de tot, disculpar a dos consellers socialistes que no 
poden estar aquí avui, que és l’Albert Camps i la Carme Palacios perquè estan fora del 
país. 
 
Consellers i conselleres, alcaldes i alcaldesses, diputats, representats dels partits 
polítics,  funcionaris i treballadors del Consell Comarcal. Amics i amigues.  
 
Aquesta legislatura ha estat una legislatura molt complicada, amb un Govern de la 
Generalitat que en el que respecta al nostre Consell Comarcal no ha complert les 
seves obligacions i ens ha mantingut, durant tota la legislatura, amb un deute de més 
de dotze milions d’euros. Hem estat una administració tocada –com tota la societat- 
per les dificultats econòmiques, una administració que ha patit també, en aquests 
temps, inclús la seva qüestió si ha d’existir o no ha d’existir com a tal i també hem patit 
el debat que es posen molts serveis públics també en qüestió. 
  
Però companys i companyes, consellers i conselleres, malgrat tot això hem sortit 
endavant. Nosaltres sí que hem complert amb les nostres obligacions i hem donat 
resposta a les necessitats dels nostre ciutadans i ciutadanes, especialment aquells 
que són més vulnerables, als que estan en perill d’exclusió social. I a més a més, hem 
estat capaços de portar a terme projectes de dinamització econòmica i de creació de 
llocs de treball. Hem posat el nostre gra de sorra en l’impuls de l’economia i, sobretot, 
hem mantingut  la dignitat dels nostres ciutadans i les nostres ciutadanes de la nostra 
comarca. 
 
I ho hem fet com sempre, sumant, consensuant, aprofitant com un valor i no com un 
problema la diversitat de realitats i de sensibilitats en el nostre territori. Amb molta 
solidaritat territorial i amb un govern de tots i de totes basat en el respecte i la lleialtat 
institucional, amb projectes i propostes, i sobretot amb debat i amb la voluntat també 
d’arribar a consens. I no tingueu cap dubte que cada debat, cada acord i cada consens 
els que realment s’han beneficiat han estat els vallesans i les vallesanes. I a més a 
més ho hem fet amb molts il·lusió i molts pocs mitjans.  



 15 

 
Us felicito a tots i totes, ha estat un èxit compartit. I també us dono les gràcies a tots i 
totes consellers, alcaldes i alcaldesses... però molt especialment als treballadors i les 
treballadores del Consell Comarcal, però també molt especialment a les entitats i les 
ONG de la nostra comarca. I deixeu-me també que li doni les gràcies, per un costat a 
l’Ignasi Valls per la feina que hem fet conjuntament i també a una altra persona, que 
ha estat molt al meu costat, que és la Lucía. 
 
Així podreu entendre que per a mi ha estat un honor, un privilegi i una experiència de 
vida ser el president d’aquesta institució. I a més a més ser president amb el vot i el 
suport de tots i totes, sumant també aquells que representen una petita part de la 
comarca, perquè darrere sempre hi ha hagut uns determinats valors i una forma 
d’entendre la labor al front d’aquesta institució de caràcter supramunicipal. 
 
De què estic parlant? Estic parlant de la història i de la singularitat del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental de la qual tots estem molt orgullosos. Fins ara: un Govern 
amb participació de tots els que tenen responsabilitats als governs de la comarca, 
cosa que ha facilitat el plantejament d’estratègies comunes per tirar endavant 
polítiques i projectes per a incidir en la presa de decisions. Fins ara també 
representació de la major part de les sensibilitats existents a la comarca. Fins ara, un 
govern que posava per davant l’entesa i la col·laboració. I Fins ara, un govern presidit 
pel Partit Socialista de Catalunya, respectant la idea que presideix la institució qui té 
un major nombre de vots. 
 
Avui, per primer cop en la història d’aquesta institució, arribem a un ple de constitució 
sense acord, o amb una proposta d’acord que tanca amb el model que ha inspirat el 
funcionament de la institució al llarg de la seva història. Arribem a un ple de constitució 
on es proposa a votació que el govern estigui format per dos grups comarcal, això si,  
amb la mà oberta per que vulgui afegir-s’hi un cop aquests dos ja han tancat tots els 
detalls. I una proposta que fa que la presidència d’aquesta institució sigui per a ERC, 
segona força a la comarca en nombre de vots, amb quasi el 19% del total dels vots, i 
una proposta que garanteix també que el grup CIU, tercera força, amb un 18% dels 
vots, mantingui la gerència del Consell Comarcal. Un ple on es proposa votar un 
president que deixarà fora del govern grups que representen sensibilitats presents a la 
comarca; deixarà fora del govern al grup més votat que representa, també, un 
percentatge més gran de població de la comarca. Un ple on la proposta passa per 
deixar fora del govern el percentatge més gran de població i a totes les sensibilitats 
que també són presents al nostre territori. 
  
S’ha acabat, no estem parlant del nostre model de Consell Comarcal, estem parlant 
d’una altra cosa. Estem vivint un moment històric del Consell Comarcal, un moment en 
què finalitza una etapa que havíem construït entre tots i totes, una etapa en la que tots 
som i érem coresponsables, i passem a una etapa, jo dic, d’incertesa en la què no ens 
representaran a tots i totes. 
 
Crec que és el moment de fer fotos, s’ha de guardar aquesta imatge, perquè formarà 
part de la historia, però de la història trista d’aquest Consell Comarcal. 
  
Ho lamento molt, no podem participar d’això, no podem perquè això no té res a veure 
amb el que creiem ni amb els valors que ens inspiren. És clar que l’acord, que la 
proposta presentada parteix d’una base i representa uns valors, però uns valors 
diferents als que han inspirat sempre el govern comarcal. 
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I jo, com a portaveu i també com a candidat del PSC, en estar al front de la institució 
no ho puc validar. No ho puc validar perquè creiem que els valors que van inspirar els 
governs fins ara presidits pel PSC són plenament vigents. No ho puc validar perquè 
considerem que cal treball conjuntament, amb entesa i col·laboració per fer avançar el 
temes que interessen realment a la comarca.  
 
Mireu, companys i companyes, en la política hom es posa perquè creu en determinats 
valors, perquè vol treballar perquè fer que la societat vagi a millor, perquè vol, 
principalment, tenir cura de les persones i de l’entorn que l’envolta i perquè creu en la 
utilitat i el treball de les institucions i de les administracions. 
  
I des del PSC continuem pensant igual que fa dos mesos. No ho veiem res diferent. I 
la pregunta és què ha canviat? I avui, escoltant el portaveu d’ERC, sí que em sembla 
que tenim una resposta. Sembla ser que voleu que el Consell Comarcal tingui com a 
acció central el camí cap la independència de Catalunya. És això. Aquesta és la 
justificació que fa el pacte de CiU i ERC. No tinc ni idea, ni sé si Catalunya serà 
independent o no. Però el que sí estic segur, que aquest camí cap a la independència 
s’està carregant tots els consensos que entre tots i totes havíem aconseguit en molt 
temps. 
   
Si mireu a l’administració comarcal, continuem pensant en el que compta. Tenim que 
preocupar-nos del que compta per als nostres veïns i veïnes, que és el que ha de fer 
aquesta pel Vallès Oriental i pensant en totes les persones que viuen en aquest 
territori. El que compta és la capacitat de resposta, de fer front als reptes, de convertir-
los en objectius i els objectius en projectes que canviïn la realitat. La capacitat de 
col·laborar i donar suport als municipis respectant l’autonomia municipal i plantejar 
propostes que ajudin a millorar la gestió municipal. 
 
Continuem pensant que la millor fórmula per avançar en aquest sentit és amb un 
govern fort i representatiu de tots i totes. I pensem, per tant, que  totes les formacions 
amb responsabilitat de govern a la comarca haurien d’estar, com fins ara, al Govern 
del Consell Comarca. I continuem pensant que el grup amb més vots a la comarca és 
qui ha d’encapçalar i fer front aquest Govern. 
 
Amb aquests valors presento la meva candidatura a presidir aquesta institució. Per 
això i perquè estic convençut que aquest és un exercici de responsabilitat i de 
coherència amb el treball que he fet aquests darrers anys, i perquè és la prova, també, 
del meu compromís amb aquesta institució i també amb els vallesans i vallesanes. 
 
Nosaltres, els consellers del grup socialista continuarem, des de la responsabilitat que 
ens pertoqui, aportant el millor de nosaltres mateixos. Estarem a l’alçada de les 
circumstàncies, atenent el dia a dia, per assegurar-nos que aquesta sigui una 
administració que treballi per donar suport a tots els municipis de la comarca i 
orientada a impulsar el progrés i el benestar de tots els ciutadans independentment 
d’on visquin, també, independentment del color del seu ajuntament. Les 
circumstàncies fan que això no sigui possible, tal i com nosaltres volíem, amb un 
govern fort i que representi, com he dit abans, a tothom i que es basi en el consens i 
també en l’entesa.  
 
En roda de premsa, CiU i ERC han manifestat que han decidit aquest pacte perquè no 
ha estat possible un acord amb el PSC. Jo només us dic una cosa: no hi ha pacte 
possible que estigui basat en valors diferents als que he dit i que he mantingut fins ara 
en aquest Consell Comarcal. I que fins fa uns dies també compartíem tots plegats. Ho 
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lamentem. Però que ningú s’equivoqui, nosaltres, els consellers i conselleres 
comarcals del PSC, treballarem amb la mateixa voluntat i sentit de la responsabilitat 
com hem fet fins ara. Com a part de la nostra responsabilitat continuem endavant amb 
la nostra proposta de formar un govern d’unitat presidit per la llista més votada a la 
comarca. Sembla ser que en aquests moments no és possible. Continuarem treballant 
igualment, aportant el nostre gra de sorra. Respectant i representant a tots els que ens 
han votat i tenint presents els valors d’esquerres que ens inspiren. Defensors d’un 
estat del benestar basat en el progrés i la cohesió social, atents i actius per garantir 
que les institucions facin el que els correspon, que és treballar per garantir el progrés i 
reduir les desigualtats de les persones que habiten als nostres municipis. Penso que 
aquesta és la meva responsabilitat, i per això vaig decidir, fa molt temps, participar en 
política. 
 
Amics i amigues, dir-vos a tots i totes, també als consellers de CiU i ERC que si 
continueu compartint aquests valors, aquest model de Consell Comarcal, doneu suport 
a la meva candidatura a presidir la institució. El meu compromís és molt clar: posar el 
millor de mi mateix per dotar al Consell Comarcal d’un govern fort i representatiu que 
tingui com a base el consens i l’entesa. I ho faré perquè crec en la institució i estic 
totalment convençut que és el millor per a la nostra comarca i, sobretot, pels nostres 
veïns i veïnes. 
 
És estiu, i ja fa calor, us puc assegurar que dormiré molt i molt tranquil totes les nits, i 
amb la consciència molt tranquil·la. Espero que tots vosaltres també. I si no agafeu el 
son, que només sigui per una raó: perquè esteu gaudint de la Festa Major de 
Canovelles, del meu poble, a la què esteu tots convidats. Moltes gràcies.” 
 
 
Seguidament la senyora presidenta de la Mesa d’edat demana al senyor Arnau 
Ramírez i Carner que llegeixi el nom i el cognom de les conselleres i els consellers 
comarcals, els quals procedeixen a votar i dipositar el seu vot a l’urna destinada a 
l’efecte. Una vegada efectuada la votació es procedeix a realitzar l’escrutini, que és 
anunciat pel president de la Mesa d’edat, que és el següent:  
 
 
Candidatura      Vots obtinguts 

 
Senyor José Orive Vélez     7 
 
Senyor David Ricart i Miró     16 
 
 
Vots emesos: 31 
 
Vots blancs: 8 
 
Vots nuls: Cap 
 
 
Realitzat l’escrutini i no havent obtingut cap dels candidats la majoria absoluta dels 
vots, i d’acord amb allò que preveu l’article 22 del Text refós de la Llei de l’organització 
comarcal de Catalunya, es procedeix a una segona votació i serà elegit president o 
presidenta el candidat o candidata que obtingui la majoria simple. 
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El senyor Arnau Ramírez i Carner nomena per ordre alfabètic els consellers i les 
conselleres comarcals que han pres possessió del càrrec, els quals dipositen el seu 
vot a l’urna. El resultat de la votació és el següent: 
 
 
Candidatura      Vots obtinguts 

 
Senyor José Orive Vélez     7 
 
Senyor David Ricart i Miró     16 
 
 
Vots emesos: 31 
 
Vots blancs: 8 
 
Vots nuls: Cap 
 
 
Realitzat l’escrutini i havent obtingut el candidat senyor David Ricart i Miró la majoria 
simple dels vots en la segona votació, és proclamat president per la Mesa d’edat, la 
presidenta de la qual li pregunta si accepta el càrrec. 
 
El senyor David Ricart i Miró diu que accepta el càrrec i la senyora presidenta de la 
Mesa d’edat sol·licita al senyor secretari accidental que llegeixi la fórmula de jurament 
o promesa establerta pel Reial decret 707/1979, de 5 d'abril, en relació amb l'article 
108.6 de la Llei orgànica de 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, el text 
de la qual, amb l’addició de la referència a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, que no 
altera, condiciona o limita el sentit del jurament o de la promesa, que és la següent: 
 
"JUREU O PROMETEU PER LA VOSTRA CONSCIÈNCIA I HONOR, COMPLIR 
FIDELMENT LES OBLIGACIONS DEL CÀRREC DE PRESIDENT DEL CONSELL 
COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL, 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". 
 
A continuació el president electe, senyor David Ricart i Miró, emet la seva promesa 
respecte a la Constitució i a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya tot dient: “Sí, ho 
prometo per imperatiu legal”. 
 
Després la senyora presidenta de la Mesa d'edat, convida el senyor president del 
Consell Comarcal del Vallès Oriental a ocupar la Presidència, moment a comptar del 
qual queda dissolta la Mesa d’edat. Prèviament li imposa el botó distintiu del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental. 
 
El senyor Carles Fernández i Pérez es retira de la sessió. 
 
Pren la paraula el senyor president: 
 
“Alcaldesses, alcaldes, regidors i regidores, consellers i conselleres del Vallès Oriental. 
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Moltes gràcies pel vostre suport que m’ha convertit en president del nostre Consell 
Comarcal, i moltes gràcies també pels gestos de diversos grups. Com sabeu, aquest 
president i aquest govern, format de moment per Convergència Democràtica de 
Catalunya (CDC) i per Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), té voluntat de 
sumar, tenim voluntat de diàleg i d’obrir la composició del govern a d’altres grups 
comarcals. 
 
Escolteu, avui no es trenca res, avui comença una nova etapa amb un canvi a la 
Presidència i amb un canvi de plantejament, senzillament perquè tot el país està 
canviant, però aquest canvi és i volem que sigui compatible amb el diàleg i amb el 
consens amb tots els grups representats en aquest plenari. 
 
Les dues forces que avui hem escollit nova presidència, la primera i la segona força en 
nombre d’alcaldies i regidors a la comarca, representem 22 governs municipals dels 39 
municipis de la comarca. De moment, en aquest govern, no hi som tots, però des d’ara 
mateix treballarem per a tots. 
 
Tenim davant nostre reptes molt importants, volem continuar donant el màxim servei 
possible als ajuntaments de la comarca, amb més proximitat i amb més eficiència que 
mai, i per a fer-ho disposem d’un capital humà de gran vàlua; els 84 treballadors 
d’aquest Consell Comarcal, pels quals demano un aplaudiment. Tinc molt clar que són 
la part més important d’aquesta institució, els treballadors. 
 
No puc negar que em fa molta il·lusió aquest repte, també em fa respecte, és cert. A 
molts de vosaltres ja us he explicat que jo no em vaig postular, però també us he 
explicat que tampoc em vaig amagar sota la taula. I he de reconèixer que la bona 
experiència que vaig viure en aquesta casa com a Conseller de Joventut i Esports en 
el mandat 2007/2011 ha estat determinant alhora d’acceptar el repte.  
 
Aquests darrers dies, i ara mateix abans de començar aquest Ple, em deien, diversa 
gent em deia “avui és un dia històric” - també n’ha fet referència el portaveu del nostre 
grup, en Pep Mur – “és un dia històric perquè per primera vegada en la història del 
Consell Comarcal serà presidit per un republicà”, i sens dubte aquest fet té la seva 
importància, però aquest fet es fa molt petit i és molt poc rellevant al costat dels grans 
reptes que tenim davant; La lluita contra la pobresa, la tasca per ajudar a crear nous 
llocs de treball, la feina per millorar la transparència, la suma d’esforços per millorar els 
serveis dels nostres ajuntaments. Això és el més important, i aquests seran els 
objectius principals que aquest nou govern haurà d’afrontar. 
 
Ara és l’hora de ser valents, cadascú de nosaltres des dels nostres ajuntaments, i 
també des del Consell Comarcal hem de capgirar una situació econòmica i social molt 
complicada que necessita molt compromís i molta determinació. Hi ha massa persones 
que ho passen malament, que no se’n surten. I és per això que el nostre Consell 
Comarcal no pot viure al marge del procés que viu el nostre país. 
 
Abans, molts de nosaltres, diria que la majoria, hem promès el càrrec per imperatiu 
legal, senzillament perquè ens fan prometre jurar fidelitat al rei i a la constitució, i molts 
de nosaltres sabem que són precisament aquests dos símbols els que no ens deixen 
decidir, els que no permeten que votem si volem un estat propi.  
 
Doncs bé, vull anunciar com a president del Consell Comarcal i en nom de tot el 
govern del Consell Comarcal que restarem a la disposició del nou parlament, del 
president i del govern de la Generalitat de Catalunya que sorgeixin de les eleccions del 
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27 de setembre, per exercir l’autodeterminació del nostre poble i proclamar, juntament 
amb totes les nostres institucions, la República Catalana. 
 
Ja per acabar, deixeu-me insistir en la necessitat del diàleg i del consens. Jo estic 
disposat a presidir el Consell Comarcal amb determinació però alhora amb molta 
humilitat, us demano a tots plegats que m’ajudeu a fer-ho bé, que m’ajudeu a continuar 
aprenent i que m’ajudeu també, entre tots plegats, a continuar encertant-la. 
 
Moltes gràcies” 
 
El president recorda que es farà una fotografia de tots els consellers i conselleres al 
acabar la sessió, emplaça als portaveus per trobar-se un moment per parlar del Ple del 
Cartipàs, que es farà la setmana vinent. 
 
 
El senyor president dóna per finalitzada la sessió a les dotze hores i trenta minuts i 
s'estén aquesta acta, de la qual cosa, com a secretari accidental, dono fe, amb el 
vistiplau del senyor president. 
 
 

Vist i plau, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jordi Vendrell i Ros  David Ricart I Miró 
Secretari accidental President 


