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SESSIÓ PÚBLICA DE CONSTITUCIÓ DEL NOU AJUNTAMENT 
CELEBRADA EL DIA 13 DE JUNY DE 2015 
 

 

Vallirana, 13  de  Juny  de 2015. 
 

A la Sala de Plens d´aquest Ajuntament, es reuneixen es reuneixen sense prèvia convocatòria, 
de conformitat amb l´article 195 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral 
General, en concordança amb l´article 37.1 del Reglament d´organització, funcionament i règim 
jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, els 
regidors que van ser proclamats electes per la Junta Electoral de Zona, com a conseqüència dels 
resultats de les últimes Eleccions Locals, la totalitat dels regidors electes d´aquesta Corporació, 
amb la finalitat de celebrar la sessió pública extraordinària de constitució de l´Ajuntament, 
assistits per mi, el Secretari de la Corporació, que dono fe de l´acte. 
 
Regidors electes assistents: 
 
-SRA. EVA-MARIA MARTINEZ  MORALES 
-SR. OSCAR SUÑE MARÍN 
-SRA. ELISABETH ROMERO SALGUERO 
-SR. JORDI URREA  CLOS 
-SRA. NÚRIA RUIZ LÓPEZ 
-SRA. RAQUEL GARCIA TORRADO 
-SR. JUAN-MANUEL ARRABAL GALISTEO 
-SRA MARIA ÍSABEL VILLAFAINA BARRETO  
-SR. ALEJANDRO LLORCA PÉREZ  
-SR. ALEJANDRO LAFONT  ROGEL  
 
-SRA. MONTSERRAT ZAPATA YERGA 
-SRA. ÀLIA KIRCHNER GIMÉNEZ 
 
-SR. JOSEP BUSQUET BOSCH  
-SR. TEÒFIL GIBERT BERTRAN 
 
-SR. JOSÉ ÁVILA FORGA 
 
-SR. ENRIQUE GIRALDEZ HUERTA 
 
-SR. OMAR RODRIGUEZ BELLO 
 
Secretari General: 
 
-SR. PABLO FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ 
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És objecte d’aquesta sessió és procedir a la constitució del nou Ajuntament d’aquest municipi , a 

la vista dels resultats que es van produir el passat dia 24 de maig, data de celebració de les 

votacions per a la renovació de la totalitat dels membres de les Corporacions Locals. 

 

El procediment de constitució de l’Ajuntament, en conformitat amb el que disposa la legislació 

vigent, implica la realització de les operacions següents: 

a) Constitució de la Mesa d’edat, formada pels Regidors o Regidores electes de major i menor 

edat presents en aquest acte. 

b) Acreditació dels Regidors i Regidores electes davant la Mesa d’edat, mitjançant la presentació 

de la Credencial expedida per la Junta Electoral de Zona i el Document Nacional d’Identitat o 

document equivalent. 

c) Jurament o promesa del càrrec, mitjançant la fórmula legalment prevista d’acatament de la 

Constitució 

d) Elecció de l’Alcalde o Alcaldessa de la Ciutat. 

 

1.- Constitució de la Mesa d’Edat. 

 

En compliment del que disposa els arts. 195.2 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny de 

Règim Electoral General, i 37.2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que 

s’aprova el Reglament d’Organització, funcionament i règim jurídic de les entitats Locals,  

sol·licito al regidor electe de major edat, el Sr. Teòfil M. Gibert Bertran , que passi a presidir la 

Mesa acompanyada, com a vocal, del regidor electe de menor edat, el Sr. Alejandro Llorca 

Pérez a fi d’iniciar la constitució de la Corporació municipal de Vallirana 

 

El Senyor president declara oberta la sessió. 

 

2.- Comprovació de les credencials i personalitat dels electes. 

 

El Secretari manifesta que la Junta Electoral de Zona de Sant Feliu de Llobregat, presidida per 

Juan Sebastian Marín Fernández en compliment del que disposa l’art. 108.5 de la Llei Orgànica 

de règim Electoral General el dia 27 de maig de 2015 ha emès l’acta de proclamació del resultat 

de les eleccions municipals celebrades el 24 de maig de 2015 certificant el nombre d’electors, de 

votants, de vots a candidatures, de vots en blanc, de vots nuls, el nombre de vots i escons 

obtinguts per cada candidatura, com també la relació nominal de regidors electes pel municipi de 

Vallirana segons el resum següent : 

 

Número d’electors: 10.903 

Número de votants: 6.138 

Número de vots a candidatures: 6.001 

Vots en blanc: 84 

Vots nuls: 53 
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Vots vàlids: 6.085 

 

Vots a candidatures: 

 

Partit dels Socialistes de Catalunya – Candidatura Progrés= nº  vots 2.955 i nº Regidors Electes 

10 

Ciutadans Partit de la Ciutadania = nº vots 483 i nº regidors 1 

ERC-Acord Municipal = nº vots 770 i nº  Regidors Electes 2 

Junts per Vallirana – Poble Actiu = nº vots 370 i nº regidors 1 

CIU= nº vots 591 i nº regidors 2 

PP = nº vots 280 i nº regidors 0 

Millor Vallirana= nº vots 47 i nº regidors 0 

No consta la presentació de reclamació, protesta o recurs davant la proclamació. 

 

Informo  que tots els regidors han prestat les credencials emeses per la Junta Electoral de Zona, 

i que de conformitat amb l’art. 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de 

Règim Local, tots han presentat a la Secretaria General la preceptiva declaració per a la 

inscripció en els Registres de Béns Patrimonials i en el Registre d’Activitats. 

 

El Secretari indica que tots els regidors electes estan degudament informats, que el règim 

d’incompatibilitats per a la condició de regidor està establert en els arts. 178 en relació amb els 

arts. 6, 7 i 177 de la Llei Orgànica de Règim Electoral General i 10 del Reglament d’Organització, 

Funcionament i règim jurídic de les Entitats Locals. 

 

El Sr. President anuncia que, a continuació, els regidors electes han de prestar el jurament o 

promesa de conformitat amb l’art. 108 de la Llei Orgànica de Règim electoral en relació amb el 

Reial Decret 707/1979, de 5 d’abril. 

 

A continuació el Secretari formula el jurament o promesa següent: 

 

“Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del 
càrrec de Regidor de l´Ajuntament de Vallirana, amb lleialtat a la llei, i respectar i fer 
respectar la Constitució i l´Estatut d´Autonomia  de Catalunya?” 
 
-SRA. EVA-MARIA MARTINEZ  MORALES: SI HO PROMETO 
-SR. OSCAR SUÑE MARÍN: SI HO PROMETO   
-SRA. ELISABETH ROMERO SALGUERO: SI HO PROMETO  
-SR. JORDI URREA  CLOS: SI HO PROMETO 
-SRA. NÚRIA RUIZ LÓPEZ : SI HO PROMETO 
-SRA. RAQUEL GARCIA TORRADO: SI HO PROMETO 
-SR. JUAN-MANUEL ARRABAL GALISTEO: SI HO PROMETO 
-SRA MARIA ÍSABEL VILLAFAINA BARRETO : SI HO PROMETO 
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-SR. ALEJANDRO LLORCA PÉREZ: SI HO PROMETO 
-SR. ALEJANDRO LAFONT  ROGEL: SI HO PROMETO 
 
-La Sra. MONTSERRAT ZAPATA YERGA,  la Sra. ÀLIA KIRCHNER GIMÉNEZ, el Sr. JOSEP 
BUSQUET BOSCH i el SR. TEÒFIL GIBERT BERTRAN  formulen la següent promesa: 
 
 “Si, ho prometo per imperatiu legal i per expressió democràtica de la voluntat ciutadana anuncio 
que resto a disposició del nou Parlament, del President i del Govern de la Generalitat de 
Catalunya, que sorgeixin de les eleccions de 27 de setembre de 2015, per exercir 
l´autodeterminació del nostre poble i proclamar, juntament amb totes les nostres institucions, 
l’Estat català lliure i sobirà”. 
 
A continuació el Secretari diu: D’acord amb la jurisprudència constitucional i la doctrina de la 
Junta Electoral Central no puc donar com a vàlida la fórmula utilitzada. Per tant torna a repetir el 
fórmula: 
 
 
“Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del 
càrrec de Regidor de l´Ajuntament de Vallirana, amb lleialtat a la llei, i respectar i fer 
respectar la Constitució i l´Estatut d´Autonomia  de Catalunya?” 
-SRA. MONTSERRAT ZAPATA YERGA : SI HO PROMETO PER IMPERATIU LEGAL 
 
-SRA. ÀLIA KIRCHNER GIMÉNEZ: SI HO PROMETO PER IMPERATIU LEGAL 
 
-SR. JOSEP BUSQUET BOSCH : SI HO PROMETO PER IMPERATIU LEGAL 
 
-SR. TEÒFIL GIBERT BERTRAN: SI HO PROMETO PER IMPERATIU LEGAL 
 
-SR. JOSÉ ÁVILA FORGA: SI HO PROMETO 
 
-SR. ENRIQUE GIRALDEZ HUERTA: SI HO PROMETO 
 
-SR. OMAR RODRIGUEZ BELLO: Si, prometo per imperatiu legal i prometo també sotmetre´m a 
la voluntat popular dels veïns i veïnes de Vallirana. Em comprometo a treballar pel benestar, la 
igualtat, la solidaritat i la justícia social.” 
 
A continuació el Secretari diu: D’acord amb la jurisprudència constitucional i la doctrina de la 
Junta Electoral Central no puc donar com a vàlida la fórmula utilitzada. Per tant torna a repetir el 
fórmula: 
 
 
“Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del 
càrrec de Regidor de l´Ajuntament de Vallirana, amb lleialtat a la llei, i respectar i fer 
respectar la Constitució i l´Estatut d´Autonomia  de Catalunya?” 
 
- SR. OMAR RODRIGUEZ BELLO: SI HO PROMETO PER IMPERATIU LEGAL 
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El Sr. President anuncia que declara constituït el nou ajuntament i que  a continuació, es 

procedirà a l’elecció de l’Alcalde   

 

De conformitat amb l’art. 196 de la LOREG poden ser candidats els caps de llista de cada 

candidatura i pregunta si algú d’ells retira la seva candidatura.  serà en votació secreta, a cada 

papereta hi consta el Cap de llista de cada formació, si es deixa en blanc s’entén que hi ha 

abstenció, paperetes que continguin dos vots seran nul·les, i la resta amb un candidat es vot 

afirmatiu. 

 

Els regidors  dipositen el seu vot a l’urna. El president realitza l’escrutini i dona el següent 

resultat: 

 

-SRA. EVA-MARIA MARTINEZ  MORALES: 10 VOTS 
 
-SR. JOSEP BUSQUET BOSCH: 2 VOTS 
 
-SR. JOSÉ ÁVILA FORGA: 1 VOT                                        
 
-SR. ENRIQUE GIRALDEZ HUERTA: 1 VOT 
 
-SR. OMAR RODRIGUEZ BELLO: 1 VOT 
 

- ABSTENCIÓ : 2 VOTS 

 

5.- Jurament o promesa i presa de possessió de l’Alcalde. 

 

El President proclama com Alcaldessa de l’ajuntament de Vallirana la Sra, Eva María Martínez 

Morales i li pregunta: 

 

Accepta vostè el càrrec d’alcaldessa del Municipi de Vallirana? 

 

L’Alcaldessa respon afirmativament i jura el càrrec com Alcaldessa: 

 

“Prometo per la meva consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec 

d’Alcaldessa de l’Ajuntament de Vallirana amb lleialtat al Rei i guardar i fer guardar la Constitució 

com a norma fonamental de l’Estat i l’Estatut d’Autonomia com a norma institucional bàsica de 

Catalunya” 

 

Desprès d’això el President de la mesa d’edat el Sr. Teòfil M. Gibert Bertrán, convida a la Sra. 

Alcaldessa a ocupar el silló presidencial i en conseqüència, queda dissolta la mesa d’edat. 
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Acte seguit pren la paraula la Sra. Alcaldessa Eva-Maria Martinez Morales i, d’acord amb el 

protocol establert per a la sessió, la cedeix als portaveus dels diferents grups municipals, amb la 

finalitat de fer, si així ho desitgen una explicació del seu vot. 

 

El Sr. Secretari felicita a la Sra. Alcaldessa pel seu nomenament i pel seu càrrec i seguidament li 

comenta que si ho creu convenient i d’acord amb el protocol establert hauria de donar la paraula 

als diferents caps de llista. 

 

En primer lloc pren la paraula el representant de JUNTS PER VALLIRANA-POBLE ACTIU   
PAS,  Sr. Omar Rodríguez Bello 
 
Bon dia a totes i tots. Jo faré una breu descripció del que és just per Vallirana, i explicaré la 
nostra intenció de vot. En primer lloc, val dir que som una candidatura unitària i de confluència 
que neix a Vallirana impulsada per veïns i veïnes de Vallirana. El seu caràcter es municipal i per 
tant no manté caràcter orgànic amb cap organització política d´àmbit autonòmic o estatal. D´altra 
banda és una candidatura impulsada per les lluites al carrer , els moviments socials, molts 
companys de la candidatura provenim dels moviments socials que s´han donat contra les 
retallades, contra tota la situació polític i social actual. I per tant val dir que som una candidatura 
que entrem al Consistori amb la idea de representar les lluites socials al carrer. Nosaltres com 
JUNTS PER VALLIRANA ens desmarquem de la línia política dels partits tradicionals. No 
acceptem les marques polítiques de sempre i el mateix de sempre i per tant reclamem des 
d´aquí els drets i les reivindicacions des del carrer. Nosaltres ens hem votat a nosaltres 
mateixos, ahir ho parlàvem a la nostra Assemblea, perquè precisament no reconeixem les grans 
marques ni els grans partits i per tant volem representar una cosa nova, diferent, i volem 
representar les lluites al carrer. I ja per acabar, avui ens hem vestit amb les samarretes dels 
treballadors i treballadores de Telefònica, aquesta que porto ara mateix amb la xapa perquè hem 
estat donant recolzament des de molt de temps a tota la vaga dels treballador/-es de Telefònica 
per recuperar els seus drets laborals. I per tant des d´aquí, ni que sigui de manera simbòlica, tot 
el nostre recolzament i endavant amb la seva vaga que no la poden perdre ells ni ells, però 
nosaltres tampoc la podem perdre. Gràcies i endavant. 
 
 
 
 
En segon lloc pren la paraula el representant de CIUDADANOS-PARTIDO DE LA 
CIUDADANÍA   C´s  Sr. Enrique Giráldez Huerta. 
 
Gràcies. Bon dia a tothom. En primer lloc des de CIUTADANS el que volem és donar-te, encara 
que ja ho havíem fet abans, l´enhorabona per haver sortit elegida com Alcaldessa de Vallirana 
per segona vegada. Per tant, felicitats. Felicitats també a tots els Regidors que han sortit elegits 
també. També vull agrair a tota la gent que el passat 24 de Maig ens van donar el seu suport 
mitjançant el seu vot. Gràcies a ells, Ciutadans tenim veu en aquest Ajuntament. Per això, 
gràcies. Nosaltres et desitgem sort en les decisions que prenguis perquè la sort que tinguis ´es la 
sort que tindrem els Ciutadans i ciutadanes de Vallirana. Los ciudadanos de Vallirana te han 
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dado una mayoría sólida y una mayoría incontestable. Desde aquí te pedimos que sepas 
gestionar y administrar esa mayoría con humildad. Que no vengas con el rodillo y te dejes el 
rodillo en casa y que sepas escuchar a cada uno de los partidos que formamos la oposición en 
este Ayuntamiento. Des de Ciudadanos vamos a hacer desde el minuto uno una oposición 
responsable, constructiva. También a la vez una oposición fiscalizadora, en los recursos y 
sobretodo en las cuestiones económicas del dinero de los contribuyentes que por ley deba 
quedarse en Vallirana y que no vaya destinada a ningun otro sitio. Per tot això t´hem de dir que si 
fas polítiques en defensa del dret i les necessitats de les persones per sobre de qualsevol 
ideologia, per sobre de qualsevol qüestió. Si fas polítiques socials en el sentit d´ajudar a la gent 
que més ho necessita, a la gent que té rendes baixes, a la gent que no té per menjar… llavors 
tindràs el Suport de Ciutadans, Partit per la Ciutadania en aquest municipi. Sinó no ens tindràs. 
Gràcies per la vostra atenció. Visca Vallirana. Visca Catalunya y Viva España. 
 
En tercer lloc pren la paraula el representant de SI ES POT VALLIRANA-SI SE PUEDE 
VALLIRANA-ENTESA   SPV-E  Sr. José Ávila Forga 
 
Des de la candidatura Sí ES POT-SÍ SE PUEDE VALLIRANA encarem aquesta legislatura amb 
il·lusió i ganes de treballar pel nostre poble. La nostra intenció és ser la veu del poble en aquest 
Ajuntament. Així les decisions que jo prengui en aquest Consistori seran discutides i decidides en 
l´Assemblea d´una manera democràtica i lliure. Volem treballar per ser el partit referent en 
l´oposició de l´Ajuntament, tot i que això i com no podria ser d´una altra manera acceptem que la 
ciutadania de Vallirana ha decidit d´una manera majoritària que el partit que ha de ser al govern 
ha de ser el partit dels SOCIALISTES DE CATALUNYA I QUE L´Eva Martínez ha de ser la seva 
Alcaldessa. La nostra oposició no voldrà beneficiar al nostre partit, ni als seus integrants. La 
nostra oposició el que pretén és beneficiar sempre als veïns i veïnes de Vallirana. Per això 
sempre buscarem el diàleg amb l´equip de govern i amb els partits de l’oposició. Votarem a favor 
sense condicions aquelles mesures que ens semblin sensates  i que millorin el nostre poble. De 
la mateixa manera ens oposarem a aquelles mesures que no ens semblin profitoses per a 
Vallirana i els seus veïns. Però sempre de forma constructiva des del respecte i la tolerància. La 
nostra candidatura és una confluència. Hi formen part Podem Vallirana, Iniciativa Vallirana i 
Veïns Independents. Que vam decidir unir-nos per la defensa dels drets socials, dels serves 
públics, de la transparència, del bon govern i de la democràcia. Sempre estarem oberts a totes 
aquelles idees que estiguin en consonància amb aquests principis. De la mateixa manera ens 
enfrontarem directament a totes aquelles accions que no compleixin aquestes idees bàsiques. 
Des de la nostra candidatura reconeixem que amb el canvi de govern que hi va haver a l´anterior 
legislatura, moltes coses van millorar al nostre poble. Creiem que tenim el dret a dir que una part 
d´aquelles millores les podem considerar nostre, ja que una part de la nostra candidatura, la que 
pertany a Iniciativa per Vallirana va formar d´aquell govern amb resultats satisfactoris. Tot i les 
evidents millores respecte l´anterior govern , no estem satisfets. Vam veure altres accions que no 
ens van agradar, com l´externalització d´alguns Serveis a empeses privades o el model 
econòmic. Demanem al PSC que el seu govern sigui d´esquerres i que sempre defensa a la 
classe treballadora i als empobrits. Sempre que segueixin aquesta línia ens trobaran al seu 
costat. Tot i que confiem en la bona voluntat de l´equip de govern i de la futura Alcaldessa creiem 
que les diferències ideològiques dels nostres partits ens han de mantenir vigilants i combatius 
per no permetre que el deute públic porti a l´Ajuntament d´estar més pendent dels bancs que 
dels valliranencs. ÉS per això que des de la nostra assemblea hem decidit que he de votar-me a 
mi mateix com a candidat de Sí es Pot- Sí se Puede Vallirana, com a missatge de que volem un 
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canvi més profund en el nostre poble i en la nostra societat. Dit això, desitgem a tots els Regidors 
aquí presents que aquesta legislatura sigui el més profitosa per a tots i que sempre regni el 
respecte i la lleialtat. Moltes gràcies. 
 
En quart lloc pren la paraula el representant de CONVERGÈNCIA I UNIÓ   CIU Sr.  Josep 
Busquet Bosch 
 
Abans de res, felicitar-te pel resultat. I per una altra banda agrair al poble de Vallirana la 
confiança que ens ha fet. Tinc que reconèixer que després de molts anys d´estar al govern i 
després a l´oposició el poble de Vallirana s´ha posat una mica en el nostre lloc i com a partit com 
a Convergència i Unió vull reconèixer i fer un acte d´humilitat. De dir tornarem a estar al poble, 
tornem a escoltar a la gent. Volem estar al costat de la gent i seguirem lluitant per totes aquestes 
coses que nosaltres creiem. Per un poble, per la seva gent i per totes les seves entitats. Ara 
mateix res més. Gràcies 
 
En cinquè lloc pren la paraula la representant de ESQUERRA REPUBLICANA DE 
CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL ERC-AM Sra. Montserrat Zapata Yerga 
 
Moltes felicitats Eva, per ser novament l´Alcaldessa de Vallirana. Hauríem volgut donar Suport a 
aquesta investidura per respecte a la voluntat del poble de Vallirana, reflectida en una gran 
majoria, però per respecte als valors de compromís amb el procés que Esquerra Republicana de 
Catalunya representa hem votat abstenció. L´objectiu d´Esquerra Vallirana en aquesta legislatura 
que tot just comença avui, és treballar des de l´oposició al govern per la igualtat d´oportunitats, 
per la justícia social, per la transparència i per la independència de Catalunya. Ens posem al 
servei dels nostres conciutadans i de les seves necessitats, per defensar els seus interessos i 
per resoldre tots aquells problemes i dificultats que impedeixen que puguin viure amb dignitat. 
Gràcies. 
 

Seguidament intervé la Sra. Alcaldessa Eva-Maria Martinez Morales per manifestar el 

següent: 

Avui sento una gran emoció per tornar a ser nomenada per segon cop Alcaldessa del municipi de 

Vallirana, el municipi que m’ha vist créixer, i que ara veu créixer la meva filla. Una gran emoció que 

combina gratitud i responsabilitat. 

Gratitud. Vull començar aquestes paraules donant les gràcies, gràcies a totes les persones que han 

confiat en el projecte socialista a Vallirana.  

En primer lloc, gràcies a les 2954 persones que el passat diumenge 25 de maig van donar el seu vot al 

partit socialista aconseguint una fita històrica: la majoria absoluta.  

En segon lloc vull agrair el recolzament dels meus companys regidors del PSC, un equip preparat, honest, 

amb coneixement del territori, dels barris i de les entitats del municipi, i estic segura que el millor equip per 

tirar endavant tots els projectes que tenim per endavant. Però els regidors del PSC son la cara més visible 

d’una agrupació plena de grans persones que han treballat de valent primer per escoltar a la ciutadania i 

redactar un programa electoral fet amb les aportacions de tots els barris, i desprès per explicar-ho fent 
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porta a porta, carpes informatives, a través de les noves tecnologies o en els actes més multitudinaris, a 

tot aquest gran equip de persones, de militants i simpatitzants moltes gràcies per la vostra feina 

desinteressada. Moltes gràcies per donar el pas de implicar-vos per transformar la societat des dels valors 

de l’esquerra socialista i catalanista en un moment en que la política esta tan desprestigiada. En un 

moment en que formar part d’un partit tradicional, un partit com el socialista amb més de 100 anys 

d’història sembla quelcom del passat moltes gràcies per implicar-vos i per aconseguir fer arribar a la 

ciutadania el nostre missatge de canvi social, honestedat i treball pel be comú.   

En tercer lloc vull agrair el recolzament de la meva família, en els bons però sobretot en els mals moment, 

el meu marit i la meva filla, el meu pares i germans, els meus sogres, la meva tia Isabel, la meva avia 

Soledat (i des d’aqui una forta abraçada al Fructuoso). Ser Alcaldessa té moment molts durs de decisions 

difícils, de soledat, de resistència a la frustració i de perseverança i moments més dolços, de 

representació, d’emoció. 

Per tant gratitud però també responsabilitat. La responsabilitat concreta i directe davant de tots els 

ciutadans – els que ens van votar i els que no- que esperen de la seva alcaldessa més fets que paraules, 

més solucions que conflictes, més esperança que mala astrugància. 

Avui diem adéu a una legislatura la del 2011-2015 marcada per la crisi econòmica i el patir de moltes 

famílies però que a Vallirana va significar un canvi de manera de fer, una nova manera de fer política 

municipal amb transparència i participació. L’inici de la legislatura va està marcat pel moviment del 15m i 

hem volgut estar sempre oberts a la incorporació de noves veus i recolzar els projectes. Durant aquest 4 

anys vam iniciar una manera de fer cooperant, la sortida de la crisi no és individual és col·lectiva i implica 

que tots hem de cooperar. A vallirana hem aconseguit que la cooperació de tots entitats, empreses, 

comerç, ciutadania sigui una manera habitual de fer. 

No vull oblidar la gran tasca feta pels partits que han format l’acord de govern del canvi ERC-ICV i PSC i 

que amb estabilitat i fets han demostrat que l’esquerra podia governar a Vallirana i a l’hora treure 

l’ajuntament de la ruïna econòmica i el gran deute que tenia al 2011. En aquest sentit vull agrair 

especialment la feina feta pels regidors que no repetiran però que han transformat el nostre municipi, la 

Ruth Moreno (defensora de l’ensenyament públic de qualitat, de les llars d’infants municipals i l’increment 

d’ajudes socials, la taula contra els desnonaments, la taula de cooperació o les beques de llibres de text), 

a en Jordi Milà (responsable que ara Vallirana sigui pionera en la creació de cooperatives i impulsor de les 

fires que omplen la rambla sobirania de comerç, entitats i gent) i l’Antoni Garcia ( referent en la 

conservació del nostre entorn natural, del pla de xoc contra-incendis). També diem adéu a molts regidors 

que des de l’oposició, amb la paraula i el respecte han defensat apassionadament els seus 

posicionaments i que tot i les nostres diferencies ideològiques en moltes vegades hem coincidit, molts 

acords han estat per unanimitat. 

I m’agradaria en aquest punt obrir un parèntesi per reconèixer la feina feta per tots els regidors i regidores 

que han format part d’aquest ple. Des del govern o des l’oposició, des dels diferents partits tots han posat 

veu als valliranencs i valliranenques i mereixen el nostre respecte i reconeixement. Demano un 

aplaudiment per a ells. 

Avui s’inicia una nova legislatura. Una nova legislatura plena de reptes i que tindrà l’any 2015 dues noves 

cites electorals al setembre i al novembre. Com equip de govern, com Alcaldessa el nostre repte és i serà 
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Vallirana, governarem per a tots i pensant en el benestar de tots. Esperem saber administrar la majoria 

absoluta i treballarem per arribar a pactes unanims en els grans temes de present i futur: l’acabament de 

la variant, la creació d’ocupació, l’impuls del comerç i l’economia, la millora dels barris, l’educació publica 

de qualitat i els Serveis socials. No volem que cap família ni que cap nen es quedi enrere, volem que tots 

parteixin d’uns mínim que garanteixin un present digne.  

Vull donar la benvinguda als nous regidors que s’incorporen en aquest ple, ser regidors és un honor però 

també una responsabilitat. També vull reconèixer el valor de decidir-se a participar de forma activa en la 

nostra democràcia en un moment en que ser polític està tant mal vist, ser capaç de liderar un partit polític 

o un moviment social és una aposta esperançada  de voler compartir solidàriament l’existència, és una 

mostra de generositat i de vocació de servei. Tots coincidim en no tolerar cap mena de corrupció o 

conducta poc ètica. 

Des del PSC hem iniciat converses amb tots els partits politics i continuarem parlant per tal de poder 

arribar a acords que siguin el més amplis possibles. Com Alcaldessa desitjo que aquest ple es converteixi 

en una veritable àgora on debatre i argumentar solucions als problemes dels veïns o de l’administració 

local. Vull donar les gràcies al recolzament implícit en la votació d’abstenció d’ERC. 

Per tant, benvinguda a tots els nous regidors a l’àgora i la meva més sincera esperança que l’acord, el 

diàleg i la cooperació marquin la relació entre el diferents grups municipals. 

Us preguntareu quines seran les principals politiques que impulsarem aquest 4 anys. Jo amb això soc 

molt tradicional: programa, programa, programa. Des del PSC hem elaborat un programa de 100 

propostes, i un programa específic per a cada barri del municipi, que convertirem  en un Pla d’Actuació 

Municipal que és podrà consultar i que s’avaluarà periòdicament per saber quin és el grau d’acompliment.  

Aquestes mesures es podem agrupar en 7 raons o línies d’actuació: 

1. La primera és perquè hem sanejat l’Ajuntament, hem passat de 16 milions a 7 milions de deute 

amb les entitats de crèdit, hem demostrat que gestionem molt bé i que sabem administrar els 

diners públics. Aquesta bona gestió ens permetrà abaixar els impostos un 5% i la gratuïtat de les 

franges de protecció contra incendis. També és necessària la cooperació i bon fer dels 

treballadors municipals. Perquè hem sigut na administració austera continuarem amb la rebaixa 

del 35% del salari dels polítics municipals reivindicant que ja al 2011 ven ser un dels primers 

municipis en fer una rebaixa substancial del sou dels politics. 

2. La segona línia d’actuació és pels serveis als Barris. Les propostes: Dedicarem un 20% de la 

recaptació de l’Ibi a inversions als barris. Millorarem els serveis del Vallibus, pacificarem el transit 

amb participació dels veïns, farem voreres, asfaltats. Tindrem una brigada d’actuació ràpida i 

tindrem parcs a tots els barris. Aquest és el nostre compromís amb els barris, un compromís que 

hem fet arribar a tots els veïns a un programa específic per a cada barris, amb les propostes 

concretes.  

3. La tercera raó és pe l’educació publica de qualitat. L’educació publica ha de ser la millor pels 

nostres fills. L’educació és el pilar de la igualtat d’oportunitats, és el pilar d’una societat justa i de 

progrés. El pla contra el fracàs escolar serà la mesura estrella a nivell d’ensenyament vinculada 

a moltes accions per fomentar el talent i ajudar a les famílies. 
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4. La creació de llocs de treball i el suport a empreses i comerç és un altre dels pilars bàsics 

del nostre programa. Volem donar l’oportunitat als joves a obtenir la seva primera feina i seguir 

potenciant als emprenedors, les cooperatives i les empreses que generin llocs de treball pels 

desocupats de Vallirana. El referent per la feina i l’ocupació serà la Casa Mestres, l’antic Casal 

de Joves.. 

5. La cinquena raó és la millora en Serveis Socials. En quest punt volem recolzar encara més a les 

famílies i a la gent gran amb més ajudes, telassistencia gratuïta i serveis d’assistència a domicili 

per als majors de 80 anys. Us convido a llegir totes les nostres propostes en aquest àmbit son 

engrescadores. 

6. La sisena raó és per la Participació i la transparència. La nostra manera de treballar i retre 

comptes és amb Participació i transparència. Aquest va ser un dels nostres compromisos fa 4 

anys i hem acomplert. Hem elaborat un pla de participació i hem multiplicat les maneres de 

participar als assumptes del municipi. Continuarem treballant per al cohesió de tots els barris i el 

centre, amb activitats que dinamitzin el comerç i apleguin a les famílies, comptant amb les 

entitats i amb la participació de tots. Ara son un municipi líder amb la comunicació i transparència 

municipal. Ven dir que obriríem l’ajuntament i ho hem fet. I no m’agradaria que això canvies. Per 

tant, ja aprofito i des d’aquí us animo a participar 

7. La setena: Els grans projectes que afrontarem la propera legislatura: la Biblioteca i el pavelló 

poliesportiu cobert. Sense oblidar garantir l’acabament de la variant 

 

En resum, Treballarem incansablement per la igualtat d’oportunitats, per que cap família es quedi enrere i 

per aquest sigui un municipi creador d’ocupació en un entorn natural incomparable. Aquesta és la 

Vallirana que somien, aquesta és la Vallirana per la que treballarem amb rigor, professionalitat, amb 

perseverança per aconseguir fer més amb menys. I no volem fer-ho sols, un animo a participar d’aquest 

canvi! 

Com a socialistes els nostres valors son els de la socialdemocràcia, el nostre tarannà és l’acord, la 

cooperació i la fraternitat. No ens deixarem portar per dogmes de fe irreals que separen els pobles i les 

persones. No supeditarem el benestar dels valliranencs a l’apassionament de qui no te res a perdre i que 

busca la disputa continua i l’ inestabilitat  

Jo vull que els valliranencs siguin ciutadans del món i que des de aquest bocí de terra de muntanya 

mediterrània contribuïm a fer un món més just, més solidari, més sostenible i sense diferencies de classes 

ni de països. 

Gràcies seguim el canvi. 

Efectuades les anteriors intervencions la Sra. Alcaldessa aixeca la sessió a les 12,45 de la quan s’extén 

la present acta, que jo Secretari General certifico 

Efectuades les anteriors intervencions la Sra. Alcaldessa aixeca la sessió a les 12,45 de la quan s’extén 

la present acta, que jo Secretari General certifico 
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