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ACTA DE LA SESSIÓ PÚBLICA DE CONSTITUCIÓ DEL NOU AJUNTAMENT DEL DIA 13 DE JUNY 

DE 2015 

 

 

A la Roca del Vallès, quan són les 12,00 hores del dia 13 de juny de 2015, es reuneixen a 

la Sala de Plens d´aquest Ajuntament, 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 del Reglament d´organització, funcionament i règim 

jurídic de les entitats local, aprovat pel Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, els 

Regidors que el passat dia 24 de maig varen ser proclamats electes per la Junta 

Electoral de Zona com a conseqüència dels resultats de les últimes eleccions locals 

convocades pel Reial Decret 233/2015, de 30 de març, 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, assistit per mi, la secretària general de la corporació, que en dono fe de 

l´acte. 

 

Regidors electes assistents 

 

Sr. Albert Gil i Gutiérrez 

Sr. Jordi Fortí i Gurgui 

Sra. Esther Laso i Esteban 

Sra. Roser Moreno i Sánchez 

Sr. Xavier del Villar Berenguel 

Sr. Carles Fernández i Pérez 

Sr. Francisco Garcia i Lorenzana 

Sr. Julio Caña i Fernández 

Sr. Maria Assumpta López i Roig 

Sra. Caterina Palma i Rovira 

Sr. Rafael Ros i Penedo 

Sr. Manuel Álvarez i Herrera 

Sra. Maria Carmen Diaz i Rodríguez 

Sra. Marta Pujol i Armengol 

Sr. Daniel Martín i Oller  

Sr. Andrés Hidalgo i Aragón 

Sr. César Alcalá i GIménez 

 

Secretària general: 

Maria Sanpere i Herrero 

 

CONSTITUCIÓ DE LA MESA D’EDAT 

 

Secretària.- Bé bon dia a tothom, donem inici a la sessió de constitució de 

l’Ajuntament. Us pregaria a tots que apaguéssiu els telèfons mòbils. Bé, atès que s’ha 

comprovat que es dóna el quòrum necessari per a la celebració d’aquesta sessió i que 

hi ha la majoria absoluta dels seus membres. Comencem amb la constitució del nou 

Ajuntament sorgit de les eleccions celebrades el passat 24 de maig.  

 

Començarem donant lectura a l’article 195 de la Llei Orgànica del Règim Electoral 

General, que literalment diu:  

 

1. Las Corporaciones municipales se constituyen en sesión pública el vigésimo día 

posterior a la celebración de las elecciones, salvo que se hubiese presentado recurso 

contencioso-electoral contra la proclamación de los concejales electos, en cuyo 

supuesto se constituyen el cuadragésimo día posterior a las elecciones. 
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2. A tal fin, se constituye una Mesa de Edad integrada por los elegidos de mayor y 

menor edad, presentes en el acto, actuando como Secretario el que lo sea de la 

Corporación. 

3. La Mesa comprueba las credenciales presentadas, o acreditaciones de la 

personalidad de los electos con base a las certificaciones que al Ayuntamiento 

hubiera remitido la Junta Electoral de Zona. 

4. Realizada la operación anterior, la Mesa declarará constituida la Corporación si 

concurren la mayoría absoluta de los Concejales electos. En caso contrario, se 

celebrará sesión dos días después, quedando constituida la Corporación cualquiera 

que fuere el número de concejales presentes. 

 

Dit això, passo a fer la crida dels regidors electes de major i menor edat que, segons les 

dades que figuren a aquest Ajuntament, són, respectivament, la Sra. Maria Assumpta 

López i Roig, que ocuparà la Presidència, i el Sr. Xavier del Villar Berenguel, com a 

vocal, que estarà a la seva dreta, i prego s’acostin a la taula presidencial a l’objecte 

de prestar jurament o promesa. 

 

Sra. López, jureu o prometeu per la vostra consciència i honor, complir fidelment les 

obligacions del càrrec de regidor de l’Ajuntament de la Roca del Vallès, amb lleialtat 

al Rei, i respectar i fer respectar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya? 

 

Sra. López.- Sí, ho prometo. 

 

Sra. Secretària.- Pot prendre seient, per favor. 

 

Sr. Del Villar, jureu o prometeu per la vostra consciència i honor, complir fidelment les 

obligacions del càrrec de regidor de l’Ajuntament de la Roca del Vallès, amb lleialtat 

al Rei, i respectar i fer respectar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya? 

 

Sr. del Villar.- Sí, ho prometo per imperatiu legal 

 

Sra. Secretària.- Pot prendre seient, per favor. 

 

Sr. del Villar.- 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 del 27 de setembre de 2015 i per exercir 

l’autodeterminació del nostre poble i proclamar, juntament amb totes les nostres 

institucions, l’estat català lliure i sobirà. 

 

Secretària.- Gràcies. A partir d’aquest moment,  la Presidenta de la Mesa d’Edat passa 

a presidir la sessió.  

 

PRESA DE POSSESSIÓ DELS REGIDORS ELECTES 

 

Sra. López.- Bon dia a tothom. Constituïda la Mesa d’Edat, passem a verificar les 

credencials dels regidors. 

 

Es comprova que aquestes són correctes i, per tant, els regidors queden advertits de les 

seves incompatibilitats i interessos.  

 

Per altra banda, i d’acord amb l’article 108 de la Llei Orgànica del règim electoral 

general, per a la presa de possessió i adquisició de la plena condició del càrrec de 

regidor, els candidats han de jurar o prometre l’acatament a la Constitució. 

 

Per la qual cosa, passem a la crida de regidors i a la seva presa de jurament. Aquesta 

crida es farà segons l’ordre ascendent d’obtenció de vots en les eleccions del 24 de 
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maig passat. A mesura que els anem cridant, els regidors s’hauran d’apropar a la taula 

presidencial i exhibir el seu DNI.  

 

Sra. Secretària.- Disculpin, per favor, un momentet. Sra. López, fer-li advertiment que ja 

he comprovat els DNI de tots els regidors que han de prendre possessió, amb la qual 

cosa ens podem obviar aquest tràmit.  

 

Sra. López.-Això ja ho he dit al principi, s’han comprovat totes les credencials i passem 

a fer el jurament  

 

Sra. Secretària.- Perfecte 

 

Sr. del Villar.- César Alcalá Gimenez 

 

Sra. López.- Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor, complir fidelment les 

obligacions del càrrec de regidor de l’Ajuntament de la Roca del Vallès, amb lleialtat 

al Rei i respectar i fer respectar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya? 

 

Sr. Alcalá - Si, ho juro. 

 

Sra. López.- Pot seure. 

 

Sr. del Villar.- Sr. Dani Martin Oller 

 

Sra. López.- Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor, complir fidelment les 

obligacions del càrrec de regidor de l’Ajuntament de la Roca del Vallès, amb lleialtat 

al Rei, i respectar i fer respectar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya? 

 

Sr. Martin.- Por imperativo legal, sí prometo 

 

Sra. López.- Podeu seure. 

 

Sr. del Villar.- Andrés Hidalgo Aragon 

 

Sra. López.- Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor, complir fidelment les 

obligacions del càrrec de regidor de l’Ajuntament de la Roca del Vallès, amb lleialtat 

al Rei i respectar i fer respectar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya? 

 

Sr. Hidalgo.-  Per imperatiu legal, sí, ho prometo. 

 

Sra. López.- Podeu seure. 

 

Sr. del Villar.- Sr. Rafael Ros i Penedo 

 

Sra. López.- Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor, complir fidelment les 

obligacions del càrrec de regidor de l’Ajuntament de la Roca del Vallès, amb lleialtat 

al Rei i respectar i fer respectar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya? 

 

Sr. Ros.- 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 del 27 de setembre de 

2015 i per exercir l’autodeterminació del nostre poble i proclamar, juntament amb 

totes les nostre institucions, l’estat català lliure i sobirà. 

 

Sra. López.- Podeu seure. 

 

Sr. del Villar.- Sr. Manel Alvarez Herrera  



4 

 

 

Sra. López.- Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor, complir fidelment les 

obligacions del càrrec de regidor de l’Ajuntament de la Roca del Vallès, amb lleialtat 

al Rei i respectar i fer respectar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya? 

 

Sr. Alvarez.- 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 del 27 de 

setembre de 2015 i per exercir l’autodeterminació del nostre poble i proclamar, 

juntament amb totes les nostre institucions, l’estat català lliure i sobirà. 

 

Sra. López.- Pot seure. 

 

Sr. del Villar.- Sra. Maria Carmen Diaz Rodríguez  

 

Sra. López.- Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor, complir fidelment les 

obligacions del càrrec de regidor de l’Ajuntament de la Roca del Vallès, amb lleialtat 

al Rei i respectar i fer respectar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya? 

 

Sra. Díaz.- Si, ho prometo 

 

Sra. López.- Podeu seure. 

 

Sr. del Villar.- Sra. Marta Pujol i Armengol 

 

Sra. López.- Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor, complir fidelment les 

obligacions del càrrec de regidor de l’Ajuntament de la Roca del Vallès, amb lleialtat 

al Rei, i respectar i fer respectar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya? 

 

Sra. Pujol.-  Sí, 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 del 27 de 

setembre de 2015 i per exercir l’autodeterminació del nostre poble i proclamar 

juntament amb totes les nostre institucions l’estat Català lliure i sobirà. 

 

Sra. López.- Podeu seure. 

 

Sr. del Villar.- Sr. Carles Fernandez i Pérez 

 

Sra. López.- Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor, complir fidelment les 

obligacions del càrrec de regidor de l’Ajuntament de la Roca del Vallès, amb lleialtat 

al Rei i respectar i fer respectar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya? 

 

Sr. Fernández.- Si, ho prometo 

 

Sra. López.- Pot seure. 

 

Sr. del Villar.- Sr. Francisco Garcia Lorenzana 

 

Sra. López.- Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor, complir fidelment les 

obligacions del càrrec de regidor de l’Ajuntament de la Roca del Vallès, amb lleialtat 

al Rei i respectar i fer respectar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya? 

 

Sr. Garcia.- Si, ho prometo 

 

Sr. del Villar.- Sr. Julio Caña Fernandez  
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Sra. López.- Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor, complir fidelment les 

obligacions del càrrec de regidor de l’Ajuntament de la Roca del Vallès, amb lleialtat 

al Rei i respectar i fer respectar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya? 

 

Sr. Caña.- Si, ho prometo 

 

Sra. López.- Pot seure. 

 

Sr. del Villar.- Sra. Caterina Palma i Rovira  

 

Sra. López.- Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor, complir fidelment les 

obligacions del càrrec de regidor de l’Ajuntament de la Roca del Vallès, amb lleialtat 

al Rei i respectar i fer respectar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya? 

 

Sra. Palma. - Si, ho prometo 

 

Sra. López.- Podeu seure. 

 

Sr. del Villar.- Sr. Albert Gil i Gutierrez 

 

Sra. López.- Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor, complir fidelment les 

obligacions del càrrec de regidor de l’Ajuntament de la Roca del Vallès, amb lleialtat 

al Rei, i respectar i fer respectar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya. 

 

Sr. Gil.- Sí, 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 del 27 de setembre de 

2015 i per exercir l’autodeterminació del nostre poble i proclamar, conjuntament amb 

totes les nostre institucions, l’estat Català lliure i sobirà. 

 

Sra. López.- Podeu seure. 

 

Sr. del Villar.- Sr. Jordi Fortí i Gurgui 

 

Sra. López.- Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor, complir fidelment les 

obligacions del càrrec de regidor de l’Ajuntament de la Roca del Vallès, amb lleialtat 

al Rei i respectar i fer respectar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya? 

 

Sr. Fortí.- 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 del 27 de setembre de 

2015 i per exercir l’autodeterminació del nostre poble i proclamar, juntament amb 

totes les nostre institucions, l’estat català lliure i sobirà. 

 

Sra. López.- Podeu seure. 

 

Sr. del Villar.- Sra. Esther Laso Esteban  

 

Sra. López.- Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor, complir fidelment les 

obligacions del càrrec de regidor de l’Ajuntament de la Roca del Vallès, amb lleialtat 

al Rei i respectar i fer respectar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya? 

 

Sra. Laso.-  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 del 27 de 

setembre de 2015 i per exercir l’autodeterminació de la república catalana, del nostre 
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poble i proclamar, juntament amb totes les nostre institucions, l’estat català lliure i 

sobirà. 

 

Sra. López.- Pot seure. 

 

Sr. del Villar.- Sra. Roser Moreno i Sánchez.  

 

Sra. López.- Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor, complir fidelment les 

obligacions del càrrec de regidor de l’Ajuntament de la Roca del Vallès, amb lleialtat 

al Rei, i respectar i fer respectar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya. 

 

Sra. Moreno.-  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 del 27 de 

setembre de 2015 i per exercir l’autodeterminació del nostre poble i proclamar 

juntament amb totes les nostre institucions l’estat Català lliure i sobirà. 

 

Sra. López.- Pot seure 

 

CONSTITUCIÓ DE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL 

 

Sra. López.- Bé, havent pres jurament o promesa a tots els regidors, es declara 

constituïda la Corporació municipal de l’Ajuntament de la Roca del Vallès. 

 

ELECCIO DE L’ALCALDE 

 

Sra. López.- Tot seguit es procedeix a l’elecció de l’alcalde. Per la Sra. secretària es 

donarà lectura de l’article 196 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny del Règim 

Electoral General: 

 

Secretària.- Gràcies Sra. Presidenta. 

 

L’article 196 diu literalment, en la part que interessa a aquesta Corporació: 

 

“En la misma sesión de constitución de la Corporación se procede a la elección de 

Alcalde, de acuerdo con el siguiente procedimiento: 

a. Pueden ser candidatos todos los concejales que encabecen sus 

correspondientes listas. 

b. Si alguno de ellos obtiene la mayoría absoluta de los votos de los concejales es 

proclamado electo. 

c. Si ninguno de ellos obtiene dicha mayoría es proclamado Alcalde el concejal 

que encabece la lista que haya obtenido mayor número de votos populares 

en el correspondiente municipio. En caso de empate se resolverá por sorteo.” 

 

D’acord amb l’article assenyalat, poden ser candidats al càrrec d’Alcalde de 

l’Ajuntament els regidors que encapçalen les llistes, i que en aquest Municipi són: 

 

Sr. Albert Gil i Gutierrez, per la llista d’Esquerra Republicana de Catalunya. 

Sr. Carles Fernández i Pérez, per la llista del Partit dels socialistes de Catalunya-

Candidatura Progrés. 

Sr. Rafael Ros i Penedo, per la llista de Convergencia i Unió. 

Sr. Daniel Martin i Oller, per la lista d’Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i 

Alternativa-Entesa. 

Sr. César Alcalá i Giménez, per la llista del Partit Popular. 

 

Sra. López.- Molt bé, senyors regidors comprovin que disposen del sobre i les paperetes 

amb el nom dels possibles candidats i d’una papereta en blanc. 
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Ara procedirem a la votació i cada regidor dipositarà en l’urna la papereta del seu 

candidat, prèvia crida per part del Sr. Del Villar: 

 

Sr. Del Villar.- Sr. César Alcalá 

Sr. Del Villar.- Sr. Dani Martin 

Sr. Del Villar.- Sr. Andrés Hidalgo 

Sr. Del Villar.- Sr. Rafael Ros 

Sr. Del Villar.- Sr. Manuel Alvarez 

Sr. Del Villar.- Sra. Maria Carmen Diaz 

Sr. Del Villar.- Sra. Marta Pujol 

Sr. Del Villar.- Sr. Carles Fernández 

Sr. Del Villar.- Sr. Francisco Garcia 

Sr. Del Villar.- Sr. Julio Caña 

Sr. Del Villar.- Sra. Caterina Palma 

Sr. Del Villar.- Sr. Albert Gil 

Sr. Del Villar.- Sr. Jordi Fortí 

Sr. Del Villar.- Sra. Esther Laso 

Sr. Del Villar.- Sra. Roser Moreno 

 

Sra. López .- Sr. Xavier del Villar pot dipositar la seva papereta, i després procediré a 

fer-ho jo mateixa  

 

Ara procedirem a l’obertura de l’urna per tal de realitzar l’escrutini dels vots. La 

secretària ens l’acostarà a la taula i l’obrirem. Primer comptarem els vots emesos, 

després si hi hagués algun vot en blanc o algun vot nul i finalment els vots obtinguts per 

cada candidatura. 

 

Número de vots emesos 17 

Número de vots en blanc   1 

Número de vots obtinguts per la 

candidatura d’Albert Gil i Gutiérrez d’ERC 
9 

Número de vots obtinguts per la 

candidatura de Carles Fernández i Pérez 

de PSC 

7 

 

Si algun dels senyors regidors desitja formular al·legacions sobre l’escrutini, pot fer-ho en 

aquest moment. 

 

PROCLAMACIÓ DE L’ALCALDE 

 

Sra. López.- El Sr. Albert Gil i Gutiérrez candidat del partit d’Esquerra Republicana de 

Catalunya ha obtingut 9 vots que representen la majoria absoluta del nombre legal de 

membres de la corporació, i queda proclamat com alcalde de l’Ajuntament de la 

Roca del Vallès. 

 

Per la qual cosa, es requereix al Sr. Albert Gil i Gutiérrez per tal que presti jurament o 

promesa del càrrec d’Alcalde. 

 

Sr. Gil, jureu o prometeu per la vostra consciència i honor, complir fidelment les 

obligacions del càrrec d’Alcalde de l’Ajuntament de la Roca del Vallès, amb lleialtat 

al Rei i respectar i fer respectar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya? 

 

Sr. Gil.- Sí, 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 del 27 de setembre de 
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2015 i per exercir l’autodeterminació del nostre poble i proclamar, juntament amb 

totes les nostre institucions, l’estat català lliure i sobirà. 

 

Sra. López.- Sr. Gil rebi aquest bastó de comandament i pot prendre possessió de 

l’escó presidencial. 

 

Sr. Alcalde.- Bé, en aquest moment, no recordo si he de passar el torn de paraula als 

altres representants dels altres representant dels altres grups i a cadascun dels regidors 

que formem part de la Corporació i així ho faig. Ofereixo que qui vulgui dir qualsevol 

paraula adreçar-se doncs a tota la gent que estem aquí doncs que no més ho han de 

dir i que podrem parlar.  

 

Sí, començarem pel Sr. César Alcalá  

 

Sr. Alcalá.- Només felicitar al nou alcalde pel seu càrrec i esperar que tingui 4 anys, bé, 

tot al millor possible. Gràcies i molt bona sort  

 

Sr. Alcalde.- El Sr. Dani Martín. Daniel Martín Oller.  

 

Sr. Martín.- Gracias Albert. Buenos días a todos y todas. Felicidades Albert. A nosotros, 

nos gustaría decir unas muy breves palabras. En primer lugar decir que nosotros, des 

del día 25 por la mañana, teníamos decidido a quién íbamos a votar en este pleno de 

investidura y nuestro voto era para Esquerra Republicana de Catalunya. Hoy no hemos 

votado a Esquerra Republicana de Catalunya y la decisión se tomó ayer por la 

mañana. Por qué? Por el pacto. Nosotros convencidos de que este municipio lleva 12 

años votando gobiernos de izquierdas y no está teniendo gobierno de izquierdas. Lo 

sentimos por el pueblo, nos alegramos por Albert, pero lo sentimos. Nosotros creemos 

que el pueblo había votado un cambio, que el pueblo había votado castigo a unos 

gestores de los últimos 4 años y creo que el pueblo no ha sido reconocido por su voto.  

 

Dicho esto, evidentemente, yo creo que Albert y sus compañeros lo saben, Iniciativa 

siempre estará al lado de cualquier propuesta i hará propuestas para el bien del 

municipi durante los próximos 4 años, lo que creamos que no es en beneficio del 

pueblo, lo criticaremos y estamos, por lo tanto, al servicio. Déjenme decir una cosa 

sobre el antiguo equipo de gobierno, el equipo de gobierno anterior, ha trabajado 

durante 4 años, duro, fuerte, pero no hasta el final. Ha dejado un montón de cosas 

pendientes, entre ellas, quería recordar el tema de cómo está la Pineda, con el tema 

de su cloaca casi a cielo abierto, el tema de cómo están los vecinos de Verge de 

Montserrat i etcétera, etcétera, etcétera. Hemos corrido para resolver algunas cosas y 

hemos dejado sin resolver muchas otras que también son importantes. Iniciativa, hoy 

adquiere el compromiso de que durante estos 4 años trabajaremos por una 

candidatura de unidad popular que garantice un gobierno de izquierdas en el 2019. 

Salud y  república 

 

Sr. Alcalde.- Sr. Rafael Ros  

 

Sr. Ros.- Moltes gràcies alcalde. Amics i amigues, bona dia a tots i a totes. Comença 

avui un nou mandat municipal. El desè ja des de la recuperació de la democràcia. La 

voluntat popular expressada lliurament a les urnes, a les eleccions del 24 de maig, ha 

donat com a resultat un ajuntament amb els mateixos 5 grups municipals que vam 

composar l’anterior mandat, però amb una proporció de repartiment molt diferent. 

 

En primer lloc, cal felicitar, molt efusivament, al nou i flamant alcalde, al Sr. Albert Gil i a 

la secció local del seu partit d’Esquerra republicana de Catalunya, clars guanyadors 

de les eleccions municipals i cal felicitar-los també per l’important salt de 

representació, passant de 1 a 5 regidors i de 306 a 1.245 vots, és a dir; 939 vots més que 

a les passades eleccions municipals. És just, esportiu i democràtic reconèixer i  destacar 
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aquesta circumstància, fruit de la voluntat democràtica expressada lliurament a les 

urnes en les eleccions del passat 24 de maig. Per a la nostra formació Convergència i 

Unió, el resultat no ha estat el que esperàvem i  això ens convida a la reflexió interna, 

però també a saber encaixar democràticament el resultat de les eleccions i a saber 

situar el paper que la ciutadania ha determinat que hem de jugar en el nostre 

consistori. Des del més absolut respecte democràtic als resultats obtinguts, des de la 

responsabilitat que assolim, presentant-nos a unes eleccions municipals amb la ferma 

voluntat de servei al poble que estimem, creiem humilment, que la nostra formació pot 

seguir sent útil per al treball de progrés i modernització del nostre municipi i en la millora 

de les condicions i de  la qualitat de vida de les persones. Hem arribat a un acord de 

govern i d’investidura amb la secció local d’Esquerra Republicana de Catalunya i el 

nostre vot ha estat pel Sr. l’Albert Gil. Hem arribat a aquests acords des de la més 

ferma convicció que el treball conjunt de Convergència i Unió i Esquerra Republicana 

de Catalunya va ser positiu pel nostre municipi en el mandat 2007-2011 i que en el 

passat mandat 2011-2015, Esquerra republicana de Catalunya  va desenvolupar una 

oposició constructiva i un suport constant al nostre govern en minoria. Des de la més 

estricte responsabilitat democràtica i molt especialment en uns moments de greu 

dificultat econòmica.  

 

En els acords amb la secció local d’Esquerra Republicana de Catalunya, hem 

renunciat a tenir anys d’alcaldia, després de 8 anys d’haver-la tingut, posant per 

endavant la voluntat de servei del nostre poble i prioritzant la necessitat al municipi 

d’un govern sòlid i estable. Amb l’obtenció dels acords de govern ens inspiren aquells 

punts de coincidència programàtica i de model social i territorial. 

 

En el nostre pacte, tindran prioritat les polítiques socials, la participació ciutadana i la 

total transparència de l’acció de govern. En les coincidències programàtiques 

ambdues formacions, hem considerat unes línies de treball estratègiques que tenen 

per objecte, sintèticament, continuar el treball sobre l’espai públic urbà de qualitat, 

com espai de convivència i de relació social. La recuperació de patrimoni municipal 

definint els plans d’usos de diferents municipis i espais i programant les rehabilitacions, 

anàlisi i estudi de les millors solucions de l’institut i del pavelló vell o entre d’altres la 

redacció d’un pla de dinamització turística comercial i patrimonial i la redacció del 

POUM, Pla d’Ordenació Urbana Municipal, el nou pla general que ha de protegir molts 

espais naturals del municipi i aportar riquesa d’aquells espais de possible creixement 

futur.  

 

La prioritat del nostre acord de govern és en clau local, però a ningú se li escapa que 

aquest és també un pacte sobiranista en clau de país. En aquest pacte, l’Ajuntament 

de la Roca del Vallès serà un dels que estarà al costat del Parlament de Catalunya i 

del president de la Generalitat de Catalunya que sorgeixin de les properes eleccions 

plebiscitàries del 27 de setembre. El nostre pacte de govern es basa en la confiança 

mútua, en el respecte i el treball i  en la total lleialtat en el nostre nou alcalde. No vull 

acabar aquest parlament sense abans donar la benvinguda als nous regidors i 

regidores. La Mari Carmen Díaz per part nostra, l’Andrés Hidalgo per Iniciativa per 

Catalunya Verds, l’Assumpta López per part del PSC, l’Ester Laso, la Roser Moreno i el 

Xavier del Villar per part d’Esquerra Republicana de Catalunya i retrobar-nos amb la 

resta de companys que hem compartit Consistori. A tots i a totes, agrair-vos l’esforç, el 

temps i la  dedicació a la millora de la qualitat de vida del municipi i el pas endavant 

que tots plegats fem i que significa la implicació política com a tasca de servidors 

públics i a les persones. Des de Convergència i Unió, desitgem poder-vos ser útils. No 

defraudar-vos. Estem al vostre servei i a la vostra disposició i que en fer balanç tots 

plegats ens puguem sentir orgullosos al final del mandat de la tasca realitzada. Moltes 

Gràcies  

 

Sr. Alcalde.- Sr. Carles Fernández, en nom del PSC, si us plau. 
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Sr. Fernández.- En primer lloc, felicitar al nou alcalde i després vull fer un seguit 

d’agraïments a totes les persones que han estat treballant al llarg d’aquests 4 anys al 

nostre costat per fer primer una oposició útil al municipi durant el darrer mandat i a les 

persones que han estat treballant al nostre costat, preparant una candidatura i un 

projecte de canvi en el municipi. Les persones que han format la nostra candidatura, 

les persones de la nostra agrupació, les persones que ens han ajudat durant la 

campanya i els 1.103 votants que van confiar en la nostra candidatura com a 

candidatura per ser votada. 

 

Vull també agrair els 2 vots de més que he rebut en aquesta sessió per part d’Iniciativa 

per Catalunya Verds i que són fruit, tal com ha dit el regidor Dani Martín i que 

comparteixo amb ell, de com s’ha desenvolupat aquest procés de negociació per 

arribar a un pacte de govern.   

 

Aquest govern que es constitueix avui i abans ho manifestava així el cap de llista de 

Convergència i Unió, és el  govern de no canvi, és el govern de continuïtat, continuïtat 

coherent perquè és el govern que segueix el govern de 2007-2011 i el govern de 2011-

2015, amb fórmules diverses, però segueix la mateixa coherència. Al nostre entendre, 

la voluntat de canvi expressada pels ciutadans i ciutadanes de la Roca, la Torreta i 

Santa Agnès no ha estat escoltada. A partir d’aquest moment, nosaltres iniciem de 

nou, una tasca d’oposició, d’oposició al servei del poble, tal com deia el nostre lema 

de campanya, no és un lema de campanya, és una actitud i la nostra manera 

d’entendre la política. Ens posem al servei dels veïns i veïnes i de les entitats del 

municipi per a tot allò que necessitin, convidem a tothom a que participi i s’impliqui en 

els problemes del municipi. Volem que la voluntat de regeneració democràtica que 

viu avui la societat catalana arribi també a l’Ajuntament i això només passarà si els 

veïns i veïnes s’impliquen i volen. 

 

Vull també donar la benvinguda als nous regidors que s’incorporen en aquest ple, pel 

compromís que representa fer aquest pas i vull tenir un record per a tots aquells 

regidors que, durant al propera legislatura, ja no estan amb nosaltres perquè han 

decidit no presentar-se i no vull deixar de tenir un record molt especial per a un regidor 

nostre que va morir durant el passat mandat, el Benito Hernández, que el seu record i 

la seva memòria ens ha ajudat molt durant aquests mesos. Moltes gràcies. 

 

Sr. Alcalde.- Gràcies. Agraeixo les paraules dels representants dels diferents grups. 

Repeteixo si algun altre regidor vol dir alguna cosa, encantat de poder-lo escoltar. Si 

no és així, a mi m’agradaria començar també amb aquest agraïment a tota la gent 

que ha estat regidora aquests darrers anys i la gent que ha estat regidor d’aquest 

ajuntament, als seus antics alcaldes. Sé que la feina que em tocarà encapçalar a dia 

d’avui serà molt complicada, que em demanarà un esforç molt gran i des d’aquí, com 

sempre he fet, agrair a la família, el suport necessari i imprescindible per poder trobar-

nos amb aquestes oportunitats i poder la gent que creiem, des de diferents opcions 

polítiques, voler millorar el nostre municipi i la vida dels nostres conciutadans, doncs 

que així sigui possible.  

 

Un record també pel Sr. Benito Hernández que ens va deixar quan era regidor d’aquest 

ajuntament. Una persona que com a regidor va estar poc temps, però un persona 

molt implicada amb el barri de la Torreta i amb el poble i que,  per tant, el cop també 

va ser per a tothom. Bé, seguiré després. 

 

Començaré amb el discurs: 

 

Recordo perfectament quan la meva filla Ariadna em va preguntar que per què la 

Roca era on era i que no era en un altre lloc. Ella era petiteta i va fer una pregunta 

que per a un adult, potser no té sentit, però que per a un nen que tot ho pensa de 

zero, pot plantejar-se. Confesso que, en aquell moment, no vaig saber què dir-li i no 
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vaig saber què contestar. No recordo què em va fer sentir la pregunta que ella em va 

plantejar. Em va fer pensar el perquè un poble o una ciutat en general, un 

assentament urbà és on és i no és en un altre lloc. Els pobles i les ciutats que avui en 

dia, perdoneu és que estic no nerviós, sinó el següent. Els pobles i les ciutats, que avui 

veiem poden ser una creació recent o poden tenir les seves arrels implicades en la 

història. Els primers, creats recentment, acostumen a ser fruit d’una decisió política, 

d’un intent forçat de desplaçar, a part de la població, cap a un lloc on  si no, no hi 

haguessin anat. No cal dir-ho, però ho diré, tot roquerol sap o ho hauria de saber que 

el poble que trepitja, està passant per sobre d’un sòl que abans ha estat un 

enclavament Iber excepcional, que fa 27 segles que hi ha persones d’aspecte similar 

que caminen per on ell ho fa, que ja bevíem aigua de les fonts que ell ho fa i que tot 

roquerol sap o hauria de saber que si passa per la C-60, està transitant pràcticament 

per la mateixa via que unia Sempronia, ara Granollers i l’Iluro, ara Mataró. No 

m’estendré parlant de la importància de la Roca en el primer mil·lenni, quan Granollers 

ens pertanyia i no nosaltres a ells, com pot semblar, però sí que recordaré que des de 

finals del segle XIV, tenim consideració de carrer de Barcelona. Això donava als 

roquerols i a les roqueroles  una protecció jurídica de les quals altres vies no gaudien, 

així el fet diferencial roquerol, que encara avui ens caracteritza, estava relativament 

protegit davant d’abusos i arbitraris feudals.  

 

Sempre hem estat en un lloc especial, sempre hem estat gent especial.  

 

Torno a l’inici, per què la Roca és aquí i no és allà. Què és el que li hauria d’haver 

contestat a l’Ariadna quan m’ho va preguntar? Doncs que un poble necessita aigua i 

per tant, necessita un riu per veure, per netejar i per poder caçar als animals que hi 

van a abreujar i per mil altres motius. Un poble necessita un riu, Ariadna; recorda-ho i 

un riu passa, generalment, pels fons d’una vall. D’una vall com la nostra, ara amb 

cases enfilades a la muntanya d’una banda i amb al ronda de Granollers a l’altra, 

però encara és una vall. És llavors quan el riu, vall i muntanya hi són. Quan una família, 

dues o res, no importa, una horda decideix quedar-se a viure allà i no anar a un altre 

lloc,  quan l’horda creix i es converteix en tribu i si les coses d’aquesta tribu, els hi va 

prou bé i encara poden créixer més i es converteixen en un poble en un conjunt de 

gent assentada en un enclavament. Arriba el dia, en què aquest poble necessita a 

algú que per una banda els representi davant dels altres pobles a prop d’on viu i per 

l’altra que s’ocupi de resoldre els conflictes que sempre apareixen entre els 

convilatans. Aquesta persona, la que ha estat triada, sigui per un mètode o per un 

altre, abans amb mètodes probablement violents i ara democràtics, necessita un 

símbol que li doni l’autoritat, que li recordi als seus conveïns que quan el té no parla 

com a persona, si no com a un nou autoritas, que és l’autoritat que li ha estat 

transferida. Un símbol que faci entendre als pobles veïns que quan l’alcalde parla amb 

ells no ho fa com a persona, sinó que ho fa com a poble que l’envia a parlar. Això és 

per a mi, la vara de l’alcalde, un símbol que iconitza la confiança del poble, amb 

passat trenat amb la història, i ha dipositat en una persona els símbol que avui he pres 

jo, però que abans han dut altres i que en el futur ostentaran altres. El bastó d’or, de 

vori o d’alzina que mostrava la dignitas  dels magistrats romans. 

 

I és per tot això, Ariadna, que la Roca de Vallès és on és perquè és la gent que va 

trobar un lloc adient per viure en un riu entre 2 muntanyes i en algun moment, no 

sabem com, es va posar d’acord perquè algú havia de ser el seu alcalde. De tot això 

ha passat molt temps i el nostre poble ha canviat molt i molt. Arribar fins aquí i 

encapçalar el que serà el primer equip de govern de la història netament 

independentista, sí independentista i no només sobiranista, no ha estat senzill, ha 

calgut treballar sempre en positiu, malgrat no ens ho posessin fàcil. Ha calgut fer diàleg 

i transparència, pendó i senyera. Ha calgut trencar dinàmiques actives d’enfrontament 

i tecnicisme. Ha calgut, malgrat a vegades personalment costés, apretar les dents  i 

mirar cap endavant. Tot això ha estat i hem d’agrair als grups de l’oposició d’Iniciativa 

i el PSC, l’aproximament que hem fet en els darrers dies i la bona predisposició  a 
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treballar junts. La implicació del Dani Martín ens va comentar la possibilitat de tractar i 

treballar un PAM conjuntament i l’entrada de mires del Carles Fernández amb la 

construcció de la hisenda pròpia i altres temes nacionals que mereixen ser esmentades 

avui i aquí. Ambdós grups compartim la sensibilitat pròpia que ens dóna ser i 

anomenar-nos forces d’esquerra. Des d’aquí gràcies . 

 

També cal agrair, des d’aquí on sóc, la generositat i la predisposició que des del primer 

moment ha tingut el grup municipal de Convergència i Unió per tirar endavant i fer 

feina pel poble en una situació no senzilla com la del consistori sortint, el  Sr. Rafael Ros i 

els seus han demostrat que el  poble és i serà la seva prioritat. Des d’aquí gràcies. 

 

Hem mirat el passat, hem mirat el present i hem mirat el futur, ja que per això estic aquí, 

per això estem aquí i un futur nou que volem construir. 

 

El nostre projecte, el d’Esquerra Republicana de Catalunya i el projecte de 

Convergència i Unió tenen moltes coincidències. No és ara el moment de repassar-les 

exhaustivament. El Sr. Rafael Ros n’ha fet un esbós i ja sabem que són prou conegudes. 

 

Sabem on són i ho hem mostrat i ara hem de saber on volem anar perquè la nostra 

prioritat són i seran sempre les persones. El nostre compromís des de fa temps 

augmentar les partides socials en les pressupostos anuals i ho seguirem fent. Arribarem 

a més beneficiaris d’ajust i arribarem a tenir els millors que podem tenir. Per què la 

nostra prioritat són i seran sempre les persones? Per potenciar els plans d’ocupació per 

tal de reduir l’atur perquè cada aturat és un drama i no tenir feina no és només un 

problema econòmic per a qui el pateix perquè també afecta a la seva dignitat, 

també la nostra dignitat. També la nostra prioritat seran sempre les persones. Ho 

donarem tot per la gent gran i pel jovent, pels infants, són el passat i són el futur, 

perquè tingues sempre clar, Ariadna, un poble que no mima a qui l’ha precedit i no 

lluita pels qui l’han de succeir, no mereix dir-se poble, malgrat visqui en una vall o a 

prop d’un riu, és per això que també hem de treballar el tema del centre de dia, la 

residència de la gent gran i assolir l’excel·lència cívica i educativa són, per a nosaltres, 

2 targets, 2 objectius irrenunciables. Més enllà de les persones, permeteu-me que digui 

ben clarament que contra la crisi de la cultura, no podem, que la crisi no pot ser 

contra la cultura, permeteu-me que ho deixi ben clar, que les polítiques no culturals 

com s’han dut a terme, des de fa temps en diversos indrets, no poden servir per 

sacrificar el tema de la cultura i a la Roca necessitem, més cultura i millor cultura i la 

farem, però tan aquests com els altres objectius, s’han de fer, necessàriament,  des del 

rigor pressupostari. Gastar més del que un té, no fa un millor govern. La política del pa 

per avui i gana per demà ha de ser desterrada del nostre espai polític i com sempre, 

d’una vegada per sempre, el deute de les generacions futures no pot ser pagat pel 

benestar dels presents. No, això no pot ser de cap manera. Cercarem nous ingressos, 

controlarem de forma estricte les despeses, no ho dubteu. Us demanarem totes les 

eines que puguem estar i que sapigueu perquè l’Ajuntament, el vostre ajuntament, es 

gasta cadascun dels cèntims dels vostres impostos. No ho oblideu mai i sobretot, no 

ens deixeu oblidar-ho a nosaltres. Volem deixar sempre la mà estesa a tothom. 

Intentarem, sabem que serà difícil, no arribar, estem convençuts que no hem d’arribar 

a traspassar cap línia que ens porti als enfrontaments personals, podem tenir 

enfrontament ideològics, molt respectables, els personals nosaltres no els buscarem 

mai i intentarem treballar perquè ningú els tinguin. Això és un compromís ferm que hem 

tingut tots. Normalment, és el moment de ser valents, és el moment de ser agosarats, és 

el moment de posar la Roca, el vostre ajuntament, al servei del vostre país  i del proper 

27 s i aquest equip de govern no dubtarà, en cap moment, en romandrà fidel a la 

voluntat expressada pel poble sigui quin sigui, estem segurs i això ho tenim molt clar, 

com també els companys de l’oposició, sempre defensaran la voluntat del poble com 

així ens ho han manifestat.  
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I finalment, això vol dir, i ja acabo, no patiu, us recordo que a Santa Agnès, la Torreta i 

a la Roca som un sol poble, som un conjunt. Aquesta idea pot ser vàlida, però també 

serà el que representarà Catalunya, el que és també un equip de govern...bé, com 

som un sol poble, però amb tres realitats i peculiaritats i diferències molt marcades. En 

som conscients i per això potenciarem diversos àmbits, per Santa Agnès, per a la 

Torreta i per la pròpia Roca. Un sol poble, com abans va ser, estimada Ariadna, una 

sola família que va venir fa uns segles a posar-se entre muntanyes i valls i ho va fer com 

fa una mare a un sol poble que caminarà, fermament, cap a la seva plenitud nacional 

i cap a les seves més altes quotes de benestar que pugui assolir. Només voldria 

recordar, igual que  hem començat recordant gent que no hi sÓn, em permetreu que 

en un dia, així d’important per a mi, personalitzi en 2 persones, el Josep Uclés, una 

persona que va ser l’ànima d’Esquerra Republicana durant molts anys i una persona 

que ens va fer costat sempre, sempre en els bons i mals moments, quan érem molt 

poquets, quan les decisions nostres també afectaven força en el municipi i també eren 

criticats, va ser l’aglutinador de tot el que hem pogut aconseguir avui en dia. Jo he 

d’agrair els companys que formen avui en dia, el grup municipal d’Esquerra 

Republicana de Catalunya, a tothom que ens ha fet suport, els vull agrair molt la seva 

feina, però no seríem aquí si no fos pel Josep Uclés, per tant, des d’aquí el meu 

reconeixement i el meu respecte més gran per ell. L’altre, al meu germà, que em va 

dir, algun dia seràs alcalde i seràs un bon alcalde. 

 

Avui passo a ser alcalde i espero que algun dia em diguin que he estat un bon 

alcalde, com a mínim, jo treballaré per això. roquerols i roqueroles, el futur ara ens 

espera. Gràcies a tothom 

 

Efectuades les anteriors intervencions, l’alcalde aixeca la sessió a les 12 hores i 59 

minuts del migdia, de la qual s'estén aquesta acta, que jo, la secretària, certifico. 

 

El president     La secretària 

 

 

Albert Gil i Gutiérrez    Maria Sanpere i Herrero  


