ACTA DE LA SESSIÓ PÚBLICA DE CONSTITUCIÓ DEL NOU AJUNTAMENT DE
VACARISSES, CELEBRADA EL DIA 15 DE JUNY DE 2019
A Vacarisses, quan són les 12 hores del dia 15 de juny de 2019, es reuneixen a la sala dels
Cups del Castell, 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 del Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat pel Reial Decret 2568/1986, de 28
de novembre, i segons l'establert a l' L’Ordre PRE/114/2019, de 6 de juny de 2019, de la
consellera de la Presidència, els Regidors que han estat proclamats electes per la Junta
Electoral de Zona com a conseqüència dels resultats de les últimes eleccions locals celebrades
el dia 26 de maig, convocades pel Reial Decret 219/2019 d’1 d’abril, que a continuació es
relacionen, que constitueixen la totalitat dels regidors electes d'aquesta Corporació, amb la
finalitat de celebrar la sessió pública extraordinària de constitució de l'Ajuntament, assistits pel
Secretari de la Corporació, que dóna fe de l'acte.
A continuació el Secretari dóna lectura a les disposicions aplicables a la constitució dels nous
ajuntaments establertes a l’article 195 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General, i a
l’article 37 del Reglament d'Organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, que
diuen el següent:
1. Les Corporacions municipals es constitueixen en sessió pública el vintè dia posterior a la
celebració de les eleccions, llevat que s'hagués presentat recurs contenciós-electoral contra la
proclamació dels Regidors electes. En aquest supòsit, es constitueixen el quarantè dia
posterior a les eleccions.
2. Amb aquesta finalitat, es constitueix una Mesa d'Edat integrada pels elegits de major i menor
edat, presents a l'acte, actuant com a Secretari el que ho sigui de la Corporació.
3. La Mesa comprova les credencials presentades, o acreditacions de la personalitat dels
electes amb base a les certificacions que a l'Ajuntament hagi remès la Junta Electoral de Zona.
4. Realitzada l'operació anterior, la Mesa declararà constituïda la Corporació si concorren la
majoria absoluta dels Regidors electes. En cas contrari, se celebrarà sessió dos dies després,
quedant constituïda la Corporació qualsevol que sigui el nombre de Regidors presents.

Tot seguit el Sr. Secretari anomena a cadascun dels regidors electes, segons les credencials
emeses per la Junta Electoral de Zona i presentades a la Secretaria de l’Ajuntament:
SR. ANTONI MASANA I UBACH
SRA. OLGA SERRA I LUQUE
SR. PERE CASAS I ARDANAZ
SRA. JÚLIA CARBÓ I BALLBÉ
SR. ALBERT SALAMÉ I SABATER
SRA. CECÍLIA MORAL RAMÍREZ
SR. JOSEP MARIA GIBERT I CASTELLET
SR. SALVADOR BOADA I GUÀRDIA
SRA. MARIA MORENO MARTÍNEZ
SR. PEDRO ROQUE SERNA GONZÁLEZ
SRA. CONCEPCIÓN MIRANDA LORA
SRA. MARIA CLARA FUSTER RAMON
SRA. ESTEFANÍA MUÑOZ RAMÍREZ
Es procedeix a constituir la Mesa d'Edat, que la formarà el Sr. Pedro Roque Serna i González,
com a regidor electe de major edat, i la Júlia Carbó Ballbé, com a regidora electe de menor
edat.
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Posteriorment el Sr. Secretari convida al Sr. Serna i a la Sra. Carbó a ocupar els seus llocs a la
taula i declara constituïda la mesa d'edat, essent presidida pel Sr. Serna.
Intervé el Sr. Serna, qui adreçant-se a tots els regidors electes, declara oberta la sessió, i
explica que anomenarà a cada un dels regidors perquè s’ identifiquin, mitjançant l'exhibició del
seu DNI, davant la Mesa d'Edat, per ordre, començant per la llista menys votada i acabant amb
la més votada, i per tal que formulin el jurament o promesa del seu càrrec segons la fórmula de
jurament o promesa prevista al Reial Decret 707/79 de 5 d’abril que diu així:
"Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec
de regidor de l'Ajuntament de Vacarisses, amb lleialtat al Rei, i respectar i fer respectar la
Constitució i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya?"
A continuació el Sr. Serna procedeix a anomenar a cada un dels regidors, posant-los el pin de
plata, els quals d’un en un emeten el seu jurament o promesa de respecte a la Constitució i a
l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, de la manera següent:
SRA. ESTEFANÍA MUÑOZ RAMÍREZ:

“Sí, prometo”

SRA. MARIA CLARA FUSTER RAMON:

“Sí, prometo”

SRA. CONCEPCIÓN MIRANDA LORA:

“Sí, prometo”

SRA. MARIA MORENO MARTÍNEZ:

“Sí, prometo, per imperatiu legal”

SR. SALVADOR BOADA I GUÀRDIA:

“Sí, prometo”

SR. JOSEP MARIA GIBERT I CASTELLET:

“Sí, prometo”

SRA. CECÍLIA MORAL RAMÍREZ:

“Sí, prometo per imperatiu legal, per la
República
Catalana,
per
l’expressió
democràtica de la voluntat ciutadana, manifesto
el ferm compromís amb els valors de la
república catalana i declaro que continuaré
treballant en la construcció d’una Catalunya
políticament
lliure,
socialment
justa,
econòmicament pròspera i territorialment
equilibrada, així com per la llibertat de presos i
preses i exiliats i exiliades polítiques”

SR. ALBERT SALAMÉ I SABATER:

“Sí, prometo per imperatiu legal, per l’expressió
democràtica de la voluntat ciutadana, manifesto
el ferm compromís amb els valors de la
república catalana i declaro que continuaré
treballant en la construcció d’una Catalunya
políticament
lliure,
socialment
justa,
econòmicament pròspera i territorialment
equilibrada, així com per la llibertat dels presos
i preses i exiliats i exiliades polítiques”

SR. PERE CASAS I ARDANAZ:

“Sí, prometo per imperatiu legal, per l’expressió
democràtica de la voluntat ciutadana, manifesto
el ferm compromís amb els valors de la
república catalana i declaro que continuaré
treballant en la construcció d’una Catalunya
políticament
lliure,
socialment
justa,
econòmicament pròspera i territorialment
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equilibrada, així com per la llibertat dels presos
i preses i exiliats i exiliades polítiques”
SRA. OLGA SERRA I LUQUE:

“Per imperatiu legal prometo, per l’expressió
democràtica de la voluntat ciutadana, manifesto
el ferm compromís amb els valors de la
república catalana i declaro que continuaré
treballant en la construcció d’una Catalunya
políticament
lliure,
socialment
justa,
econòmicament pròspera i territorialment
equilibrada, així com per la llibertat dels presos
i preses i exiliats i exiliades polítiques”

SR. ANTONI MASANA I UBACH:

“Per imperatiu legal sí prometo, per expressió
democràtica de la voluntat ciutadana, manifesto
el ferm compromís amb els valors de la
república catalana i declaro que continuaré
treballant en la construcció d’una Catalunya
políticament
lliure,
socialment
justa,
econòmicament pròspera i territorialment
equilibrada, així com per la llibertat dels presos
i preses i exiliats i exiliades polítiques”

SRA. JÚLIA CARBÓ I BALLBÉ:

“Per imperatiu legal prometo, per l’expressió
democràtica de la voluntat ciutadana, manifesto
el ferm compromís amb els valors de la
república catalana i declaro que continuaré
treballant en la construcció d’una Catalunya
políticament
lliure,
socialment
justa,
econòmicament pròspera i territorialment
equilibrada, així com per la llibertat dels presos
i preses i exiliats i exiliades polítiques”

A continuació la Sra. Carbó llegeix al Sr. Serna la fórmula de jurament o promesa prevista al
Reial Decret 707/79 de 5 d’abril i li posa el pin de plata.
"Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec
de regidor de l'Ajuntament de Vacarisses, amb lleialtat al Rei, i respectar i fer respectar la
Constitució i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya?"

SR. PEDRO ROQUE SERNA I GONZÁLEZ:

“Sí, prometo”

Pren la paraula el Sr. Secretari, qui adreçant-se als regidors els hi diu que resta a la seva
disposició la documentació relativa a l'Inventari del Patrimoni de l'Ajuntament i de l'acta
d'arqueig, efectuada el dia 14 de juny de 2019, en compliment del que disposa l’article 36 del
Reglament d’Organització i Funcionament de les Entitats Locals.
Intervé el Sr. Serna qui explica que el Sr. Secretari li ha fet avinent que tots els regidors electes
han formulat les declaracions a què es refereix l'article 75.7 de la Llei de bases del règim local.
Adreçant-se a la resta de regidors els demana que si us troben afectats per alguna de les
causes d'incompatibilitat previstes a la Llei orgànica del règim electoral general, ho manifestin
en aquest acte.
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Seguidament, el Sr. President de la mesa d’edat declara constituïda la Corporació i assenyala
que tot seguit es procedirà a l'elecció de l'alcalde, per la qual cosa demana que el Secretari
doni lectura a la normativa que regula el procediment d’elecció de l’alcalde.
Pren la paraula el Sr. Secretari qui explica que el procediment d’elecció de l’alcalde està regulat
a l’article 40 del Reglament d’Organització i Funcionament del Règim Jurídic de les Entitats
Locals i a l’article 196 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General, que determinen el
següent:
Art. 40. ROF
1. L'elecció i destitució de l'Alcalde es regeix pel que disposa la legislació electoral, sense
perjudici de l'aplicació de les normes relatives al règim de sessions plenàries de l'Ajuntament.
2. Qui resulti proclamat Alcalde prendrà possessió davant el Ple de la Corporació, d'acord amb
la forma general establerta per a la presa de possessió dels càrrecs públics.
3. Si no es trobés present en la sessió de constitució, serà requerit per prendre possessió en el
termini de quaranta-vuit hores, igualment davant el Ple corporatiu, amb l'advertiment que, en
cas de no fer-ho sense causa justificada, s'estarà al que disposa la legislació electoral per als
casos de vacant a l’Alcaldia.
4. L'Alcalde podrà renunciar al seu càrrec sense perdre per això la condició de Regidor. La
renúncia s'ha de fer efectiva per escrit davant el Ple de la Corporació, que haurà d'adoptar
acord de coneixement dins dels deu dies següents.
En aquest cas, la vacant es cobrirà en la forma establerta en la legislació electoral.

Art. 196 LOREG
En la mateixa sessió de constitució de la Corporació es procedeix a l'elecció de l’Alcalde,
d'acord amb el següent procediment:
a) Poden ser candidats tots els Regidors que encapçalin les seves corresponents llistes.
b) Si algun d'ells obté la majoria absoluta dels vots dels Regidors, és proclamat electe.
c) Si cap d'ells, obté aquesta majoria és proclamat Alcalde el Regidor que encapçali la llista que
hagi obtingut major nombre de vots populars en el corresponent municipi. En cas d'empat es
resoldrà per sorteig.
Segueix la seva intervenció informant que la votació es realitzarà mitjançant el procediment de
votació ordinària a mà alçada, i serà elegit alcalde el candidat que obtingui la majoria absoluta
de vots.
A continuació el Sr. Serna pregunta als caps de llista dels diferents grups polítics quins
presenten candidatura a l’Alcaldia, presentant-se com a candidats a alcalde els següents:
CANDIDATS

LLISTA ELECTORAL

Sra. ESTEFANIA MUÑOZ RAMIREZ

CIUDADANOS PARTIDO DE LA CIUDADANIA

Sr. JOSEP MARIA GIBERT I CASTELLET

UNIÓ INDEPENDENT PER VACARISSES

Sr. ANTONI MASANA I UBACH

ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA
– ACORD MUNICIPAL
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El Sr. Serna proclama com a candidats a l’Alcaldia a la senyora Estefania Muñoz Ramírez i als
senyors Josep Maria Gibert i Castellet i Antoni Masana i Ubach i, abans de procedir a l’acte
d’elecció de l’alcalde, ofereix el dret a intervenir als caps de llista dels diferents grups polítics.

Pren la paraula el Sr. Gibert d’Unió Independent per Vacarisses, qui manifesta el següent:
“Benvinguts i benvingudes, en primer lloc, vull agrair a tots aquells veïns i veïnes que han
confiat en el nostre projecte de govern, i als que no ho han fet, voldria transmetre'ls el nostre
compromís de millora, d'autocrítica, de coherència i de treball per aconseguir la seva confiança
en un futur.
M'adreço a tots vosaltres i presento la candidatura a l'Alcaldia de Vacarisses, i ho faig amb una
dilatada experiència de govern de la mà d'UIPV, un partit municipalista amb l'objectiu
d'aconseguir un Ajuntament obert a tothom.
Crec fermament que una altra manera de governar és possible, crec que Vacarisses necessita
un govern transparent, coherent, respectuós i amb experiència, però també que actuï amb
humilitat, escoltant totes les inquietuds i amb la voluntat de treballar pels interessos de tots i de
totes.
Vacarisses, encara té moltes mancances i temes pendents d'una gran importància i
transcendència, com per exemple les obres d'urbanització i sanejament del Ventaiol i la Creu i
la resta de petits nuclis de població, aquesta és per nosaltres una prioritat en aquest mandat
que avui encetem.
Però també volem treballar per aconseguir un bon manteniment dels parcs i jardins i de les vies
públiques, volem un municipi net i endreçat, preservant el medi ambient del nostre entorn amb
una bona gestió dels recursos.
Volem millorar en el sistema de recollida de residus del Porta a Porta.
Creiem que s'ha de replantejar seriosament l'Illa de vianants per a donar un impuls al comerç i
recuperar la vida i la mobilitat del centre urbà.
Volem apostar clarament per les polítiques socials i de suport a les persones vulnerables.
El nostre compromís total en l'ocupació, impulsant el creixement econòmic i donant suport a
les iniciatives privades que aportin llocs de treball al municipi.
També volem facilitar l'accés a l'habitatge de les persones, especialment els nostres joves, amb
polítiques d'impuls al lloguer social, per tal d'evitar l'exclusió social del municipi.
Vetllar per la seguretat de la nostra gent també serà una prioritat per donar tranquil·litat al
conjunt de veïns/es.
Millorar el transport públic, augmentant freqüències i facilitant el servei als llocs que
no i arriba actualment.
I també estudiar la millor manera per controlar la població de senglars (caça, batudes,
esterilització, etc.)
El nostre pla de treball anirà en consonància amb els principis i valors que han caracteritzat i
destacat a UIPV durant tota la seva llarga trajectòria.
Perquè aquesta és la nostra empremta, aquests són els nostres valors i la nostra prioritat, estic
convençut que per sobre de qualsevol mena d'identitat política, ha de prevaldre el bé comú de
tots i totes.
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Uipv, ha tingut el privilegi i l'honor de governar a Vacarisses durant 20 anys, i ho ha fet amb
seny, proximitat i honradesa. i això ens ha permès prendre decisions sempre pensant en els
nostres veïns i en el municipi, ja que no hem de respondre als interessos ni directrius
que acostumant a marcar a aquells partits amb presència nacional.
Tot i que UIPV som un partit de caire exclusivament municipalista, des de sempre hem apostat
pel dret a decidir de Catalunya i ho continuarem defensant, perquè entenem que hem de
respectar les decisions de la majoria dels catalans, això sí, a través d'un referèndum acordat
amb l'estat.
Som conscients de la força que els veïns i veïnes ens han donat a les darreres eleccions,
des d'UIPV defensarem i representarem la veu de tots aquells veïns i veïnes que han confiat en
el nostre partit, però també donarem suport a qualsevol proposta o iniciativa de qui sigui i que
representi un benefici o millora per a Vacarisses.
El nostre compromís serà, com ha estat sempre, "treballar per a tots els veïns i veïnes de
Vacarisses", l'experiència de govern i la bona gestió, demostrada al llarg dels anys en
què UIPV ha governat el municipi, ens avalen i ens donen el coratge i la força necessària per a
continuar treballant pel bé de Vacarisses. Moltes gràcies i tot per Vacarisses.”

Pren la paraula el Sr. Masana d’Esquerra Republicana per Catalunya – Acord Municipal, qui la
cedeix a la Sra. Serra qui manifesta : “Com a Esquerra Republicana de Catalunya a
Vacarisses, presentem la candidatura del nostre cap de llista, Antoni Masana i Ubach, una
persona preparada per encapçalar un projecte transformador al nostre municipi, com ha vingut
demostrant aquesta passada legislatura.
Ens presentem amb la intenció de fer un govern obert, estenent la mà a altres formacions
polítiques que tinguin un projecte progressista pel nostre poble. Pensem que estem preparats
per fer seguir avançant Vacarisses. Són molts els reptes que tenim, però amb la col.laboració
de tots i totes els podrem portar a bon port.”
Seguidament es procedeix a efectuar la votació a mà alçada en el següent ordre:

CANDIDATS

VOTS OBTINGUTS

Sra. ESTEFANIA MUÑOZ RAMIREZ

1

Sr. JOSEP MARIA GIBERT I CASTELLET

3

Sr. ANTONI MASANA I UBACH

6

Vots emesos: 10

Pren la Paraula el Secretari, qui diu que cap dels regidors ha obtingut la majoria absoluta
necessària i, per tant, en aplicació del determinat a l’article 196.C de la Llei Orgànica de Règim
Electoral General, el regidor Antoni Masana i Ubach, representant i cap de la llista d’Esquerra
Republicana de Catalunya – Acord Municipal, queda proclamat alcalde per la mesa d’edat.

És per això que el Sr. Serna li demana si accepta el càrrec d’Alcalde de l’Ajuntament de
Vacarisses.
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El Sr. Masana respon:
“Sí, accepto”.
A continuació, una vegada acceptat el càrrec d'Alcalde pel senyor Antoni Masana i Ubach, el
Sr. Serna procedeix a donar lectura a la fórmula d'acatament a la Constitució legalment
establerta, el text literal de la qual és el següent:
"Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del
càrrec d’Alcalde de l'Ajuntament de Vacarisses, amb lleialtat al Rei, i respectar i fer
respectar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya?"
Seguidament l’alcalde electe emet la promesa de respecte a la Constitució i a l'Estatut
d'Autonomia de Catalunya, mitjançant la manifestació següent:
“Per imperatiu legal, sí prometo”.
Després d'això, el President de la Mesa d'edat, indica al senyor Alcalde que pot ocupar la
cadira presidencial i, tanmateix, declara dissolta la Mesa d'edat.
El Sr. Serna posa el pin d’or i fa entrega de la vara de càrrec a l’Alcalde, qui passa a presidir la
sessió.
Seguidament el Sr. Alcalde cedeix la paraula als caps de llista de cada grup municipal per tal
que intervinguin si així ho desitgen.

Intervé la cap de llista de Movem Vacarisses en Comú Podem en Comú Guanyem, la Sra.
Fuster: “En primer lloc felicitar el nomenament del nou Alcalde, a l’igual que a la resta de
Regidores i Regidors electes.
També felicitar a les Regidores i Regidors sortints, i donar-los les gràcies per la seva tasca i per
la seva implicació en el món polític, el qual cada cop és més complex i no sempre suficientment
agraït.
Agraïments, també, a les treballadores i treballadors de l’Ajuntament,
pública del nostre municipi.

puntal de la gestió

Agraïments als membres de la candidatura de Movem Vacarisses, militants, col·laboradors/es, i
als i les votants que han confiat en el nostre projecte polític.
I finalment, com no, a la meva estimada família pel seu recolzament.
En aquesta nova legislatura Movem Vacarisses, mitjançant la meva representació,
situarem a l’oposició.

ens

En aquest darrer mandat hem format part de l’equip de govern, i com sempre hem dit, tot i la
nostra petita representació, hem portat regidories potents, i liderat projectes que estimem han
estat rellevants pel municipi, sobretot en educació i medi ambient, i en definitiva hem treballat
molt, creiem que amb eficàcia i capacitació, amb la voluntat de refermar l’equip de govern,
repercutint, així, en la valoració positiva de la gestió pública de l’Ajuntament.
Dir, també, que les nostres relacions amb l’oposició han estat respectuoses i receptives a
algunes de les seves propostes.

7

Tot i això, la nostra rebuda post-electoral, per part d´ERC, companys i socis de govern en el
darrer mandat ja no ha estat la mateixa. Ja no hem resultat còmodes.
Matisant el seu comunicat que van fer públic ahir, en aquests dies de negociació que hem
mantingut, deien que hem estat a prop de tancar un pacte, en cap moment hem estat “a prop
de tancar cap pacte” (com ells diuen), ans al contrari, des del primer moment, ja se’ns ha parlat
de passar a l’oposició, i en el devenir dels dies, la realitat ha estat d´allunyar-nos cada vegada
més, enlloc d’apropar-nos.
El temps del proper mandat ens confirmarà, o no, l’error de la seva decisió d’optar per un
govern en solitari, mancat de pluralitat i menys reforçat.
Movem Vacarisses tenim una reforçada voluntat de continuar treballant pel nostre poble, amb
un bagatge d’experiència i coneixements adquirits aquests anys, i defensarem, amb fermesa,
els continguts del nostre programa electoral.
Significar que , per part de companyes i companys de l’oposició, hem rebut mostres de suport,
confiança i cordialitat, les quals són molt d’agrair, sobretot en aquests dies que han estat durs.
En aquest escenari buscarem propostes de consens, les quals vagin en un clar benefici i
representació de la màxima pluralitat de les vilatanes i vilatans”

Continua la cap de llista del Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés, la
Sra. Miranda: “Com portaveu del Grup municipal Socialista, vull expressar en nom del meu
partit les nostres intencions durant la legislatura. Els socialistes continuarem treballant per la
concòrdia i la convivència.
Farem una oposició amb seny, responsable, realista i ferma quan l’ocasió ho requereixi, però
sempre amb argument i amb una actitud positiva. Ens trobaran disposats a parlar d’igualtat, de
justícia social i de progrés per tots. I en general recolzarem aquelles iniciatives que coincideixin
programàticament amb les nostres.
Des del nostre punt de vista, les dues prioritats d'aquesta legislatura continuen sent l'aigua i
urbanitzar El Ventaiol. Per això continuarem reivindicant-ho amb insistència i estarem al costat
de l'equip de govern en tot el que signifiqui avançar en aquesta direcció.
Reconeixem la victòria incontestable d'Esquerra Republicana i sabem interpretar el missatge
d'una part important de la població. Però alhora esperem que el nou govern administri aquesta
majoria amb la mà tendida i amb respecte a les minories i a la pluralitat. També esperem que
entenguin que Vacarisses, els seus símbols i els seus espais públics ens pertanyen a tots i no
solament a una part de la població.
Els socialistes respectem totes les idees i pensem que la forma d'avançar junts és arribar a
acords i buscar les coses que ens uneixen i no les que ens separen.
Des d'aquesta forma de pensar i de ser, intentarem donar el millor de nosaltres per
responsabilitat cap a tota la ciutadania i especialment a les persones que ens han votat i que
ens han donat la seva confiança.”

Pren la paraula el Sr. Serna, cap de llista de Veïns per Vacarisses: "Bon dia a tots i a totes: Ens
agradaria aprofitar aquest torn de paraules que ens dóna el Sr. alcalde, per fer una explicació
de la nostra decisió política, davant de les conclusions que hem arribat entre tots els membres
del nostre grup polític, hem de dir que no ha sigut fàcil arribar a un acord unànime, que de fet
no hem pogut acordar-lo, perquè com ja sabeu el nostre grup polític no és una estructura
monolítica en quant a ideals es refereix, tenim seguidors de totes les tendències polítiques.
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Davant dels resultats de les últimes eleccions municipals que han atorgat un elevat grau de
confiança a les propostes d'ERC, que s'han traduït en una quantitat de vots, difícilment
imaginables, des del nostre punt de vista, Veïns per Vacarisses ha pres la decisió d'abstenir-se
en la votació del nou alcalde, per respecte al sentir majoritari dels Veïns, que han decidit que
aquesta és la força política que ha de liderar els destins de Vacarisses, a la pròxima legislatura
que avui comença.
Aquesta decisió bé donada per la responsabilitat i el compromís que Veïns per Vacarisses ha
demostrat sempre pel nostre municipi i la nostra vocació de servei al poble, però no penseu
que aquesta abstenció és un xec en blanc, prometem un intens marcatge dia a dia de la seva
acció de govern i que exigirem el compliment del seu programa electoral, que ho farem servir
com un contracte entre l'equip de govern i el veïnat.
Hem d'agrair al nostre grup i als nostres votants i a la meva família en particular la fidelitat que
ens han demostrat i demanar disculpes, per no saber expressar més clarament les propostes
del nostre programa electoral, un programa electoral que posarem sobre la taula cada vegada
que l'equip de govern que avui s'ha conformat, vulgui parlar amb nosaltres.
Desitgem al nou equip de govern, tingui la mà esquerra lo suficientment endreçada per poder
tirar endavant l'encàrrec que li han donat els seus votants i recordar-los que tot i duplicar en
vots a la segona força política i triplicar a la tercera, no han sigut capaços de formar un govern
municipal fort, com es mereix el nostre municipi.
També volem per acabar demanar-li al Sr. Alcalde que faci un esforç perquè el veïnat, puguem
sentir que veritablement és al nostre alcalde, ja que la sensació dels veïns aquesta legislatura
no ha estat així.
Volem acabar aquest discurs desitjant al nou equip de govern molta sort en les seves decisions
i que pensin que són al govern de tota Vacarisses.
Recordar a tot hom el nostre eslògan de cada quatre anys:
Vacarisses comença als Caus i acaba el Ventayol.
Moltes gràcies i molta sort."

Intervé el Sr. Gibert, cap de llista d’Unió Independent Per Vacarisses: “La meva intervenció
serà molt curta, primer felicitar l’Antoni Masana per obtenir de nou aquests quatre anys
l’alcaldia i també per resultat que el seu partit ha obtingut.
És sorprenent que no hagin sigut capaços de formar un govern fort, un govern estable i això vol
dir que en aquests moments hi ha una oposició formada per set regidors, en la qual per part
nostra us avanço que intentarem fer una oposició conjunta, si som capaços d’arribar a acords
tots els que ara formem part d’aquesta oposició, senzillament per portar un control i per
treballar pel bé de Vacarisses, per treballar les problemàtiques que com tots sabem n’hi ha i de
molt importants.
Evidentment Sr. alcalde el que li demano que en aquesta nova etapa, siguem capaços de
parlar, de dialogar, d’entendre’ns, de no menysprear a l’oposició, com han estat fent aquests
darrers quatre anys. Tots som ajuntament i tots volem el millor per Vacarisses, ara més que mai
que vostè i el seu partit, i l’equip de govern, els hi farà falta consens, li demano en nom del
meu partit aquest gest, que tingui aquest gest durant aquests quatre anys, que treballi pel bé de
tots i de totes les persones que vivim a Vacarisses i que l’Ajuntament sigui de tothom, si és així,
nosaltres estarem al seu costat, nosaltres col·laborarem per tirar aquells temes, aquells
aspectes importants i necessaris per al poble, ara bé si nosaltres veiem que no hi ha una
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reacció correcta, evidentment estarem a l’oposició, farem una oposició seriosa i potent.
Felicitar-lo i que tingui molta sort.”

Tot seguit pren la paraula el senyor Alcalde, Antoni Masana i Ubach que pronuncia el següent
discurs d’investidura: “Bon dia a totes i a tots, Fill predilecte, Mossèn Sebastià, Sr. Canongia,
exregidors, exregidores, regidors, regidores, bon dia a tots i totes i gràcies per assistir en el ple
de constitució d’aquest mandat.
Primer de tot agrair a les 1236 persones que ens vàreu fer confiança i agrair a tothom que va
anar a votar, també, a les altres candidatures, destacar l’augment de la participació en un 5%
en comparació a les darreres eleccions municipals.
Esquerra ha guanyat a les 7 taules electorals i això ens fa immensament feliços, ja que el fet de
guanyar arreu ens demostra objectius comuns.
Per primer cop d’ençà de la República, guanyem unes eleccions municipals, tornem a guanyar
unes eleccions municipals, és doncs, un bon moment per recordar aquells homes i dones que
van pagar amb la vida i l’exili, defensar unes idees guanyades legítimament. Avui, com sempre
que puc, vull honorar la persona del darrer alcalde republicà que ho va pagar amb la seva vida,
Antoni Ubach i Flotats i tots aquells altres que van pagar igualment amb la seva vida o l’exili.
Ens trobem en un context similar, on tenim persones preses i exiliades només per defensar el
dret a vot, només per defensar la llibertat d’aquest país, avui els volem recordar i honorar,
alhora que en demanem la llibertat i el retorn, com també demanem el retorn a la política i a la
confrontació de les idees aquest debat, el qual no s’hauria d’haver judicialitzat mai. En
democràcia totes les idees hi cabem i es resolen votant i escoltant a la gent i no pas en un
tribunal.
Des d’Esquerra Republicana treballarem per aquests objectius i per tots els altres objectius
nobles d’aquests país, per la seva llibertat també, però treballar per allò que creiem no vol dir
deixar de banda, no vol dir deixar de treballar, també, per aquells que no creuen en el mateix.
Som conscients, sóc conscient, que a Vacarisses no tothom pensa com nosaltres, i és per això
que treballarem pel conjunt de les persones que viuen al nostre municipi, siguin o no siguin
republicanes.
Volem ser, vull ser l’alcalde de tots i totes, com hem vingut fent fins ara, defensarem els
interessos dels vacarissans i vacarissanes on calgui i quan calgui.
Vacarisses té molts reptes, però creiem que n’hi ha un de principal i és que tots i totes siguem
vacarissans de primera, i això ens fa prioritzar, ens fa posar per davant de tot el fet d’urbanitzar
tots els nuclis habitats. Per això, aquest ha de ser el mandat perquè El Ventaiol, La Creu, La
Farinera, l’Oliva, el Fresno i el Pau Gran esdevinguin nuclis habitats amb tots els serveis.
Volem treballar igualment pel nostre entorn, amb polítiques mediambientals potents, volem
seguir treballant per la cultura, pels nostres joves, per la nostra gent gran, per la igualtat, en
definitiva pels valors republicans que de ben segur que compartim amb la majoria de partits
polítics. De ben segur, que gairebé tots aquests partits compartiran amb nosaltres els valors de
la igualtat, de la fraternitat, de la justícia social, etc. així doncs estenem la mà a tots aquells
partits que vulguin caminar al nostre costat per aquests valors, que vulguin treballar per una
Vacarisses de primera, obrim el govern a aquells que defensin aquestes idees, en sembla que
ens hi podem trobar i avançar plegats, no ens tanquem a res, ans al contrari.
Igualment seguirem treballant per allò que criem fonamental, que és el de la transparència i la
participació, volem seguir donant la veu a la població, volem que també les persones governin
amb nosaltres, no n’hi ha prou en votar cada quatre anys, s’ha de donar la veu al poble, com
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hem fet i durant aquest mandat i volem aprofundir-hi encara més, volem seguir apostant per un
ajuntament amb les parets de vidre.
Aquests darrers quatre anys no hem governat sols, una part del camí l’hem fet amb la Laura i la
Mariana, i hem acabat governant amb la Clara, un agraïment a totes tres sense les quals bona
part de les fites aconseguides no haurien estat possible, també el meu agraïment als regidors i
regidores de l’oposició, que també han treballat per la millora del nostre municipi.
Encoratjo als nous i noves regidores, en especial a la Paola i la regidora més jove de la història
de Vacarisses, la Júlia, a treballar amb la mateixa determinació que ho faré jo, no us fallaré no
us fallarem per aconseguir aquestes noves fites.
Tindrem per primer cop un consistori amb més dones que homes i un govern igualitari i això
també en fa molt feliç i diu molt a favor de la igualtat al nostre poble.
Agrair també als meus companys i companyes que m’han acompanyat fins avui, a l’Olga, a
l’Albert i al Pere i a la meva família i els meus amics i amigues pel suport i la paciència, uns en
demano encara una mica més.
Entre tots i totes hem de fer de Vacarisses una vila amb els valors republicans, una vila verda
ecologista, una vila feminista, una vila igualitària, una vila de tots i totes on tothom hi tingui
cabuda, pensi el que pensi i vingui d’on vingui.
Acabo amb unes estrofes del poema de Miquel Martí i Pol.
El poble és el conjunt del nostre esforç
i de la nostra veu
i de la nostra petita mort.
El poble és tu i tu i tu
i tot d’altra gent que no coneixes,
i els teus secrets i els secrets dels altres.
El poble és tothom,
el poble és ningú.
Res més, Visca Vacarisses i Visca Catalunya Lliure!”
Per cloure l’acte, l’alcalde demana fer-ho amb l’himne nacional de Catalunya, el Cant dels
Segadors, cantat pel públic assistent.
Efectuades les anteriors intervencions, el senyor Alcalde aixeca la sessió a les 12 hores i 55
minuts, de la qual s'estén la present acta, que jo, el Secretari, certifico.

EL PRESIDENT,

EL SECRETARI,

Antoni Masana i Ubach

Joan Amengual i Tomé
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