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ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ PÚBLICA DE CONSTITUCIÓ DEL NOU
AJUNTAMENT DEL DIA 15 DE JUNY DE 2019
A la Roca del Vallès, quan són les 12,00 hores del dia 15 de juny de 2019, 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 26 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 209/2019, de 2 d’abril de 2019, 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
Sra. Yolanda Guarinos i Micó
Sr. Xavier del Villar i Berenguel
Sra. Roser Moreno i Sánchez
Sr. Albert Bassa i Berenguel
Sra. Ainoa Herrera Sanabria
Sr. Carles Fernández i Pérez
Sr. Francisco Garcia i Lorenzana
Sra. Emilia Sánchez-Cortés Lorente
Sra. Marta Pujol i Armengol
Sr. Daniel Valls i Alsina
Sra. Laura Álvarez i Estapé
Sr. Jordi Bacardit i Martínez
Sra. Anna Raymí Marata
Sr. Carles Marín Espejo
Sr. Daniel Martín i Oller
Secretària accidental:
Sra. Carme Sanahuja Masgoret
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
Sra. Secretària.- Bé bon dia a tothom, donem inici a la sessió de constitució de
l’Ajuntament. Us pregaria a tothom que apaguéssiu els telèfons mòbils. S’ha
comprovat que es dona el quòrum necessari per a la celebració d’aquesta sessió i que
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hi ha la majoria absoluta dels seus membres. Comencem amb la constitució del nou
Ajuntament sorgit de les eleccions celebrades el passat 26 de maig.
Començarem donant lectura a l’article 195 de la Llei Orgànica del Règim Electoral
General, que literalment diu:
1. Les corporacions municipals es constitueixen en sessió pública el vintè
dia posterior a la celebració de les eleccions, llevat que s'hagi presentat
un recurs contenciós electoral contra la proclamació dels regidors
electes, cas en què es constitueixen el quarantè dia posterior a les
eleccions.
2. Amb aquesta finalitat, es constitueix una mesa d'edat integrada pels
elegits de més i menys edat, presents a l'acte, i actua com a secretari el
que ho sigui de la corporació.
3. La mesa comprova les credencials presentades, o acreditacions de la
personalitat dels electes, sobre la base dels certificats que la Junta
Electoral de Zona hagi remès a l'ajuntament.
4. Realitzada l'operació anterior, la mesa declara constituïda la corporació si
hi concorren la majoria absoluta dels regidors electes. En cas contrari, se
celebra una sessió dos dies després, i queda constituïda la corporació
sigui quin sigui el nombre de regidors presents.
Dit això, passo a fer la crida dels regidors electes de major i menor edat que, segons
les dades que figuren en aquest Ajuntament, són, respectivament el Sr. Dani Martín
Oller, que ocuparà la Presidència, i la Sra. Ainoa Herrera Sanabria, que serà la vocal,
que estarà a la seva dreta.
Prego s’acostin a la taula presidencial a l’objecte de prestar jurament o promesa.
CONSTITUCIÓ DE LA MESA D’EDAT
Sra. Secretaria.- Sr. Martín 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. Martín.- Por imperativo legal, sí prometo.
Sra. Secretària.- Pot prendre seient, si us plau.
Sra. Secretària.- Sra. Herrera 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. Herrera.- Sí, per imperatiu legal, ho prometo. I 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
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políticament lliure, socialment justa i econòmicament pròspera i territorialment
equilibrada.
Sra. Secretària.- Podeu seure. Gràcies
A partir d’aquest moment, el president de la mesa d’edat passa a presidir la sessió.
Sr. Martín.
Sr. Martín- Hola. Bon dia a todo el mundo. Una vez constituida la mesa de edad, a
partir de ahora, empezamos en un acto que está muy, muy marcado por la normativa
legal y, por lo tanto, digamos que tampoco nos podemos salir mucho del guion.
Constituida la mesa de edad, como bien ha dicho la señora secretaria, un par de
consideraciones: la primera consideración es decir que hoy me toca leer y, por lo
tanto, vamos a tener un problema. Tenemos que decir que hay una persona que no
me acuerdo como dónde está…Vale está aquí…Hay una electa por parte de Junts per
Catalunya que no ha podido asistir, la Señora Raquel Vilardebó Giró que tomará
posesión del cargo en el primer pleno en el que asista.
A partir de este momento, tenemos que ir llamando a todos los electos de cada partido
para que juren o prometan la Constitución en función del artículo 108 de la Ley
orgánica de régimen electoral general, el cual nos establece cómo se debe tomar
posesión del cargo de concejal y dice que es una condición indispensable jurar o
prometer el cargo. Paso a leer dicho artículo:
“Artículo 108 de la ley orgánica de régimen especial electoral general para la
toma de posesión y adquisición de la plena condición del cargo de regidor, el
candidato ha de jurar o prometer el acatamiento a la Constitución. “
Vale, a partir de este momento, Ainoa pasará a llamar uno a uno a todos los cargos
elegidos en las elecciones del 26 de mayo en orden ascendente, es decir, desde la lista
menos votada a la más votada. Por favor.
Sra. Herrera.- Sra Anna Raymí Marata
Sr. Martín.- Sra. Anna Raymí Marata, juráis o prometéis por vuestra conciencia y
honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de la
Roca del Vallès con lealtad al rey y respetar y hacer respetar la Constitución y el
Estatuto de autonomía de Catalunya.
Sr. Raymí.- Sí, ho prometo.
Sr. Martín.- Muy bien, pues ya puede tomar asiento.
Sra. Herrera.- Sr. Carlos Marín Espejo
Sr. Martín.- Sr. Carlos Marín Espejo, juráis o prometéis por vuestra conciencia y
honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de regidor del Ayuntamiento de la
Roca del Vallès con lealtad al rey y respetar y hacer respetar la Constitución y el
Estatuto de autonomía de Catalunya.
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Sr. Marín.- Sí, juro
Sr. Martín.- Muy bien, pues ya puede coger su sitio.
Sra. Herrera.- Sr. Carles Fernández Pérez
Sr. Martín.- Sr. Carles Fernández Pérez, juráis o prometéis por vuestra conciencia y
honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de regidor del Ayuntamiento de la
Roca del Vallès con lealtad al rey y respetar y hacer respetar la Constitución y el
Estatuto de autonomía de Catalunya.
Sr. Fernández.- Sí, ho prometo.
Sr. Martín.- Puede ocupar su lugar.
Sra. Herrera.- Sr. Francisco García Lorenzana
Sr. Martín.- Sr. Francisco García Lorenzana, juráis o prometéis por vuestra conciencia
y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de regidor del Ayuntamiento de la
Roca del Vallès con lealtad al rey y respetar y hacer respetar la Constitución y el
Estatuto de autonomía de Catalunya.
Sr. García.- Sí, ho prometo.
Sr. Martín.- Puede ocupar su sitio.
Sra. Herrera.- Sra Emilia Sánchez-Cortés
Sr. Martín.- Sra. Emilia Sánchez-Cortés, juráis o prometéis por vuestra conciencia y
honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de regidor del Ayuntamiento de la
Roca del Vallès con lealtad al rey y respetar y hacer respetar la Constitución y el
Estatuto de autonomía de Catalunya.
Sra. Emilia.- Sí, ho prometo.
Sr. Martín.- Puede ocupar su lugar.
Sra. Herrera.- Sra Marta Pujol Armengol
Sr. Martín.- Sra. Marta Pujol Armengol, juráis o prometéis por vuestra conciencia y
honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de regidor del Ayuntamiento de la
Roca del Vallès con lealtad al rey y respetar y hacer respetar la Constitución y el
Estatuto de autonomía de Catalunya.
Sra. Pujol.- Per imperatiu legal, ho prometo i per expressió democràtica de la voluntat
de la ciutadania manifesto el ferm compromís amb el 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.
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Sra. Herrera.- Sr. Daniel Valls Alsina
Sr. Martín.- Sr. Daniel Valls Alsina, juráis o prometéis por vuestra conciencia y honor,
cumplir fielmente las obligaciones del cargo de regidor del Ayuntamiento de la Roca del
Vallès con lealtad al rey y respetar y hacer respetar la Constitución y el Estatuto de
autonomía de Catalunya.
Sr. Valls.- Sí, ho prometo per imperatiu legal, i per expressió democràtica de la
voluntat de la ciutadania, manifesto el ferm compromís amb el 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.
Sr. Martín.- Puede ocupar su lugar.
Sra. Herrera.- Sra. Laura Álvarez Estapé
Sr. Martín.- Sra. Laura Álvarez Estapé, juráis o prometéis por vuestra conciencia y
honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de regidor del Ayuntamiento de la
Roca del Vallès con lealtad al rey y respetar y hacer respetar la Constitución y el
Estatuto de autonomía de Catalunya.
Sra. Álvarez.- Sí, ho prometo per imperatiu legal, i per expressió democràtica de la
voluntat de la ciutadania, manifesto el ferm compromís amb el 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.
Sr. Martín.- Puede ocupar su lugar
Sra. Herrera.- Sr. Jordi Bacardit Martínez
Sr. Martín.- Sr. Jordi Bacardit Martínez, juráis o prometéis por vuestra conciencia y
honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de regidor del Ayuntamiento de la
Roca del Vallès con lealtad al rey y respetar y hacer respetar la Constitución y el
Estatuto de autonomía de Catalunya?
Sr. Bacardit.- Sí, ho prometo per imperatiu legal, i per expressió democràtica de la
voluntat de la ciutadania, manifesto el ferm compromís amb el 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.
Sr. Martín.- Puede ocupar su lugar
Sra. Herrera.- Sr. Albert Gil Gutiérrez
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Sr. Martín.- Sr. Albert Gil Gutiérrez, juráis o prometéis por vuestra conciencia y
honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de regidor del Ayuntamiento de la
Roca del Vallès con lealtad al rey y respetar y hacer respetar la Constitución y el
Estatuto de autonomía de Catalunya?
Sr. Gil.- Sí, ho prometo per imperatiu legal, i per expressió democràtica de la voluntat
ciutadana, manifesto el ferm compromís amb el 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.
Sr. Martín.- Puede ocupar su lugar
Sra. Herrera.- Sra. Yolanda Guarinos Micó
Sr. Martín.- Sra. Yolanda Guarinos Micó, juráis o prometéis por vuestra conciencia y
honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de regidor del Ayuntamiento de la
Roca del Vallès con lealtad al rey y respetar y hacer respetar la Constitución y el
Estatuto de autonomía de Catalunya?
Sra. Guarinos.- Sí,
voluntat ciutadana,
catalana i declaro
políticament lliure,
equilibrada.

ho prometo per imperatiu legal, i per expressió democràtica de la
manifesto el ferm compromís amb el valors de la república
que continuaré treballant en la construcció d’una Catalunya
socialment justa, econòmicament pròspera i territorialment

Sra. Herrera.- Sr. Xavier del Villar Berenguel
Sr. Martín.- Sr. Xavier del Villar Berenguel, juráis o prometéis por vuestra conciencia
y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de regidor del Ayuntamiento de la
Roca del Vallès con lealtad al rey y respetar y hacer respetar la Constitución y el
Estatuto de autonomía de Catalunya?
Sr. del Villar.- Sí, ho prometo per imperatiu legal, i per expressió democràtica de la
voluntat ciutadana, manifesto el ferm compromís amb el 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.
Sr. Martín.- Puedes ocupar tu lugar, Xavi
Sra. Herrera.- Sra. Roser Moreno Sánchez
Sr. Martín.- Sra. Roser Moreno Sánchez, juráis o prometéis por vuestra conciencia y
honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de regidor del Ayuntamiento de la
Roca del Vallès con lealtad al rey y respetar y hacer respetar la Constitución y el
Estatuto de autonomía de Catalunya?
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Sra. Moreno.- Per
voluntat ciutadana,
catalana i declaro
políticament lliure,
equilibrada.

imperatiu legal, ho prometo i per expressió democràtica de la
manifesto el ferm compromís amb el valors de la república
que continuaré treballant en la construcció d’una Catalunya
socialment justa, econòmicament pròspera i territorialment

Sr. Martín.- Puede ocupar su lugar.
Sra. Herrera.- Sr. Albert Bassa Berenguel
Sr. Martín.- Sr. Albert Bassa Berenguel, juráis o prometéis por vuestra conciencia y
honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de regidor del Ayuntamiento de la
Roca del Vallès con lealtad al rey y respetar y hacer respetar la Constitución y el
Estatuto de autonomía de Catalunya?
Sr. Bassa.- ho prometo per imperatiu legal i per expressió democràtica de la voluntat
ciutadana, manifesto el ferm compromís amb el 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.
CONSTITUCIÓ DE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL
Sr. Martín.- Una vez se ha tomado juramento a todos los electos y ha quedado
constituido el plenario, el siguiente paso que nos establece la ley que tenemos que
pasar a elección del alcalde del nuevo periodo, del nuevo mandato, perdón. La
secretaria nos tiene que dar lectura del articulo 196 de la Ley orgánica 5/1985, de 19
de junio, del régimen electoral general.
Sra. Secretària.- Gràcies Sr. President.
L’article 196 diu, literalment, en la part que interessa a aquesta Corporació:
En la mateixa sessió de constitució de la corporació es procedeix a l'elecció de
l'alcalde, d'acord amb el procediment següent:
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 un nombre de vots populars més alt
en el municipi corresponent. En cas d'empat es resol per sorteig.
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D’acord amb l’article assenyalat, poden ser candidats al càrrec d’Alcalde de
l’Ajuntament els regidors que encapçalen les llistes del Municipi:
Sra. Secretària.- Sr. cap de llista del partit d’Esquerra Republicana de Catalunya,
presenta la seva candidatura a l’Alcaldia?
Sr. Gil.- Sí
Sra. Secretària.- Sr. cap de llista del partit dels socialistes de Catalunya-Candidatura
Progrés. Presenta la seva candidatura a l’Alcaldia?
Sr. Fernández.- No
Sra. Secretària.- Sra. cap de llista del partit Junts per la Roca. Presenta la seva
candidatura a l’Alcaldia?
Sra. Pujol.- No
Sra. Secretària.- Sr. cap de llista del partit la Roca en comú-En comú guanyem.
Presenta la seva candidatura a l’Alcaldia?
Sr. Martín.- No
Sra. Secretària.- Sra. cap de llista del partit de Ciutadans. Presenta la seva
candidatura a l’Alcaldia?
Sra. Raymí.- Sí
Queden proclamades les següents candidatures:
-El Sr. Albert Gil Gutiérrez per Esquerra republicana de Catalunya
-La Sra. Anna Raymí Marata pel partit dels Ciutadans
Sr. Martín.- Gracias Carme. Una vez que tenemos conformado quiénes son aquellos
cabezas de lista que se presentan como candidatos a asumir la alcaldía del municipio
de la Roca del Vallès, pues tenemos que pasar al acto protocolario casi final que es la
votación para la elección del alcalde en votación en urna y, por lo tanto, secreta. Todos
los miembros del plenario deben de tener en su poder un sobre y papeletas con el
nombre de las personas que se han presentado y una papeleta en blanco.
A partir de este momento, pasamos a la votación en urna en la cual se irá llamando,
por parte de la Srta. Herrera, en el orden que, no sé cuál es, la verdad, en el que
tenemos marcado…Descendente.
Sra. Herrera.- Sra. Anna Raymí Marata
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Sra. Herrera.- Sr. Carlos Marín Espejo
Sra. Herrera.- Sr. Carles Fernández Pérez
Sra. Herrera.- Sr. Francisco García Lorenzana
Sra. Herrera – Sra. Emilia Sánchez-Cortés
Sra. Herrera.- Sra. Marta Pujol Armengol
Sra. Herrera.- Sr. Daniel Valls Alsina
Sra. Herrera.- Sra. Laura Álvarez Estapé
Sra. Herrera.- Sr. Jordi Bacardit Martínez
Sra. Herrera.- Sr. Albert Gil Gutiérrez
Sra. Herrera.- Sra. Yolanda Guarinos Micó
Sra. Herrera.- Sr. Xavier del Villar Berenguel
Sra. Herrera.- Sra. Roser Moreno Sánchez
Sra. Herrera – Sr. Albert Bassa Berenguel
Sr. Martín.- una vez que han votado todos los miembros del plenario, excepto la mesa
de edad, le toca votar a la Sra. Ainoa Herrera.
Y por último, me toca votar a mi.
Vale, en el momento en que ya hemos votado todos los presentes en el plenario,
tenemos que pasar a abrir la urna y ver quién queda proclamado alcalde de la Roca del
Vallès.
Sra. Herrera.- En blanc, Albert Gil, Albert Gil, Albert Gil, en blanc, Albert Gil, Albert
Gil, Albert Gil, Albert Gil, Albert Gil, Albert Gil, Albert Gil, en blanc, en blanc, Anna
Raymí, Anna Raymí.
Número de vots emesos
Número de vots en blanc
Número de vots obtinguts per la
candidatura Albert Gil Gutiérrez, de
Esquerra republicana de Catalunya
Número de vots obtinguts per la
candidatura d’Anna Raymí Marata, de
Ciutadans.

16
4
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2
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Si algun dels senyors regidors desitja formular al·legacions sobre l’escrutini, pot fer-ho
en aquest moment.
PROCLAMACIÓ DE L’ALCALDE
Sr. Martín.- Una vez recontado el resultado han sido 10 votos para Albert Gil i
Gutiérrez, 4 votos en blanco y 2 votos para la Sra. Anna Raymí, por lo tanto, el Sr.
Albert Gil queda proclamado como alcalde para los próximos 4 años.
Como no hemos tenido suficiente con antes, hay que volver a jurar o prometer el
cargo, por lo tanto, Sr. Albert Gil i Gutiérrez, juráis o prometéis per vuestra
consceència y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de alcalde del
Ayuntamiento de la Roca del Vallès, con lealtad al rey y respectar y hacer respetar la
Constitució y el Estatuto de Autonomía de Cataluña?
Sr. Gil.- Ho prometo per imperatiu legal i per expressió democràtica de la voluntat
ciutadana manifesto el ferm compromís dels valors republicans de la república catalana
i declaro que continuaré treballant en la construcció d’una Catalunya políticament
lliure, socialment lliure, econòmicament pròspera i territorialment equilibrada.
Sr. Martín.- Ahora le hacemos entrega del bastón con el que usted nos podrá castigar
durante cuatro años porque es nuestro jefe. A partir de este momento, pasa a presidir
el plenario, Albert Gil como alcalde de la Roca del Vallès
Sr. Alcalde.- Gràcies, una vegada escollit com alcalde passaré la paraula als diferents
grups polítics per si volen expressar algunes paraules. En primer lloc, el Sr. Dani
Martín, d’Iniciativa...Ai, En comú, perdó, la Roca en comú, disculpi.
Sr. Martín.- Bueno, Buenos días a todos de nuevo. Es normal que Albert no dé con el
nombre porque hemos cambiado tantas veces de nombre que hasta yo me puedo
equivocar, por lo tanto, no se lo tenemos en cuenta. A partir del tercer año sí, pero
ahora no. En primer lugar, como no puede ser de otra forma, felicitar a l’Albert
personalmente por la nueva responsabilidad que asume, a él como ganador de las
elecciones y luego como ganador por votos en este pleno para ocupar la
responsabilidad de alcalde y además felicitar al grupo municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya por el buen trabajo hecho durante las elecciones que ha
tenido como consecuencia este momento en el que nos encontramos en el cual
asumen otra vez la responsabilidad de la Alcaldía del municipio de la Roca del Vallès.
Creo que también nos tenemos que felicitar todos porque venimos de una contienda
electoral en la cual no ha habido ningún problema grave, no ha habido nada
malsonante y por lo tanto, hemos podido explicar todos nuestros programas, todas
nuestras prioridades para el municipio en los cuatro años y creo que eso es de
agradecer que todos hayamos sido capaces de tener ese nivel de responsabilidad.
Dicho eso, que es lo que tocaba el día de hoy, decir además que el municipio de la
Roca del Vallès, en los próximos cuatro años, tiene unos retos muy importantes por
delante y, por lo tanto, vamos a necesitar un consistorio y un gobierno municipal que

10
Signatura 1 de 2
Albert Gil i Gutiérrez

Signatura 2 de 2
06/11/2019

ALCALDE

CARME SANAHUJA MASGORET

08/11/2019

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document
Codi Segur de Validació

6086149a61c74c77935953726dffd2a8001

Url de validació

https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=027

Metadades

Classificador:Acta -

Origen: Origen administració

Data document: 16/09/2019
Estat d'elaboració: Original

Ajuntament de la Roca del Vallès
C/ Catalunya, 24
08430 La Roca del Vallès
Tel: 93 842 20 16
ajuntament@laroca.cat
http://www.laroca.cat

esté liderado, que esté con prioridades muy claras que nos tocan cuatro años de
mucho trabajo. Cuatro años de mucho trabajo, no solo para el equipo de gobierno que
se pueda conformar con la mayorías que tenemos en el plenario, sino que también nos
tocará remar a todo el mundo. Los ciudadanos del municipio de la Roca del Vallès han
votado y han votado desde el más pequeño que somos nosotros, la Roca en comú, con
un solo concejal durante los próximos cuatro años intentar poner todo nuestro
esfuerzo, toda nuestra capacidad, todo lo que sea necesario para que el municipio tire
hacia adelante. El municipio está en un momento complicado, en un momento clave,
donde los cuatro años pueden ser importantísimos. Desde la Roca en comú, como no
podía ser de otra manera y como hemos hecho des del año 87 cuando fue la primera
vez fuimos elegidos para formar parte del plenario, ofrecemos nuestro apoyo y todos
aquellos en todos aquellos puntos que sean comunes, que sean coincidentes con el
equipo de gobierno, con lealtad, como lo hemos hecho siempre, y en aquellos en los
que no nos podamos poder de acuerdo porque, evidentemente, habrá puntos en los
que no nos vamos a poner de acuerdo, haremos una posición con lealtad como hemos
hecho hasta ahora, pero esa es nuestra postura. Albert, ya sabes que no hemos
cambiado, aunque hemos cambiado de nombre, eso sí, pero esa es nuestra postura.
Albert, ya sabes que es lo que hemos hecho desde Iniciativa y no va a cambiar nada
más allá del nombre. Simplemente, felicitarte. Te queda una tarea dura. La Roca
necesita un liderazgo fuerte y un plenario fuerte. No hablo solo de gobierno, sino hablo
de plenario fuerte. En un plenario en el que todos intentemos remar para que el pueblo
de la Roca salga de estos años que hemos tenido por culpa de la crisis y otros
problemas que son bastante largos no voy a dar más la barrila a nadie, sino
simplemente felicidades Albert y a todo el mundo ya sabéis quienes somos: salud y
república.
Sr. Alcalde.- Gràcies. Sra. Anna Raymí.
Sra. Raymí.- Hola bona tarda. Se sent, no? Bé, primer bona tarda a tothom als veïns
presents, també els que ens segueixen per televisió i bé, bàsicament també als
companys regidors d’aquest mandat 2019-2023 i, per suposat, felicitar també al Sr.
Albert Gil per haver guanyat les eleccions i per ser el nou alcalde, d’aquí la Roca.
Felicitats.
Des de Ciutadans la Roca volem agrair els vots que hem obtingut, aquí, a la Roca que
ens han permès formar part de l’Ajuntament per poder treballar en el projecte de
poble que estem buscant, tant el Carles Marín com jo, 2 roquerols que hem viscut i
hem vist canviar el nostre municipi, estem molt agraïts d’estar avui aquí asseguts.
Recordo el primer cop que vaig conèixer al Carles, ara ja fa gairebé 2 anys, els 2
afiliats a Ciutadans i amb la mateixa visió. Ens vam seure i vam parlar sobre com
veiem el nostre ideal de poble. Ens vam posar a treballar i vam començar a créixer.
Hem crescut com a partit, però el més important, hem crescut com a persones. Han
sigut moltes hores dedicats a una causa compartida, un desig de veure una Roca
moderna, una Roca solidària, una Roca integradora. Aquesta causa veiem amb alegria
que més i més gent s’hi uneix, donant-nos ànims a seguir creixent i defensant el
nostre projecte. Tan el Carles com jo i tot l’equip de la Roca tenim molt present i som
molt conscients de la gran tasca que tenim per davant; portem moltes reunions i
moltes xerrades entre nosaltres i els veïns per concentrar el projecte de poble que
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defensarem durant els propers quatre anys. El projecte de poble que busquem és un
on tots els roquerols i roqueroles som iguals, on no hi ha ¡ distincions entre les
diferents parts del municipi i on hi ha unes institucions que ens escolten i ens
representen. Des de Ciutadans rebutgem l’oposició gratuïta, sistemàtica o destructiva,
i apostem per una racionalitat. Per això la nostra actuació serà una en línia, mesurada i
responsable, donant el nostre suport a aquelles propostes i mesures que vagin
encaminades a l’austeritat, a la justícia social i a resoldre els problemes reals dels
ciutadans i serem oposició ferma, coherent, dient un no rotund a les que suposin un
malbaratament, retallades socials i polítiques d’aparador.
Nos reafirmarnos en nuestra disposición a sumar, nunca a restar, dentro de la ley,
respetando el estado de derecho, cumpliendo las leyes de nuestra constitución y del
estatuto de Catalunya, donde se halla la base de una convivencia pacífica y los
cimientos de una democracia porque respetar las leyes es parte de esa democracia y
una garantía de los derechos y libertades de todos los ciudadanos y sin respeto a la ley
no puede haber diálogo. Dentro de la ley todo, fuera de ella nada. Para todas aquellas
personas que no se conforman, desde Ciutadans tienen su voz, debemos salir y buscar
proyectos empresariales que creen puestos de trabajo de calidad para nuestro pueblo,
debemos cuidar a nuestros autónomos, ayudar a los emprendedores que se
establezcan en nuestro municipio, optimizar recursos, poner a disposición de los
ciudadanos todos los trámites en catalán, castellano e inglés. Buscamos un pueblo
moderno, donde hay espacios polivalentes para nuestros jóvenes. Un pueblo seguro,
donde haya cámaras en los puntos estratégicos del pueblo y suficientes efectivos para
hacer el trabajo que se les encomienda. Un pueblo limpio y un pueblo que cumpla con
la normativa europea de movilidad y transporte de peatones, eliminando barreras
arquitectónicas y adaptando las aceras a la normativa. Apostamos por un municipio
que no deja nadie atrás, que cuida de aquellas personas en riesgo de exclusión social,
una Roca competitiva, conectada, orgullosa de sus tradiciones y raíces que mira al
futuro a los ojos con orgullo y con confianza.
Gràcies y serà un plaer treballar aquests quatre anys per vosaltres, el poble de la
Roca.
Sr. Alcalde.- Gràcies. Sr. Carles Fernández.
Sr. Fernández.- Gràcies. Bona tarda. Com sempre és un goig veure la sala de plens
ben plena, també el vestíbul, quan es produeix el Ple de constitució del nou
ajuntament. Vol dir que hi hagut un seguiment i un interès per part dels ciutadans per
saber com s’organitzarà el municipi en els propers quatre anys. Vull començar la meva
intervenció amb una felicitació personal i també del nostre grup al nou alcalde, a
l’Albert, per l’elecció i desitjar-li molts encerts en la tasca que desenvoluparà en els
propers 4 anys de mandat. No són uns anys difícils, venim d’uns anys que no ho han
sigut de fàcils i els que ens vénen per davant també són complicats. Molts encerts i
molt bona feina per davant.
També vull donar la benvinguda als nous regidores i regidors que s’incorporen a
l’Ajuntament. Per primera vegada, hi ha més regidors nous que regidors que seguim,
per tant, jo crec que això un element important a tenir en compte perquè s’incorporen
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persones noves, persones que poden aportar nous coneixements, noves vivències i
això sempre és positiu pel municipi i a més, en aquest mandat, arribem quasi a la
paritat, quasi perquè al ser imparells no podem tenir paritat, però és el mandat en el
que hi ha més presència de dones en el Consistori: Crec que també és un element
positiu i benvingut. Benvingudes i benvinguts a tots els nous regidors.
Volem també, vull també tenir un agraïment molt especial a totes les regidores i
regidors del nostre grup que, durant el passat mandat, han estat treballant per tirar
endavant la millora del poble i que no segueixen en el Consistori que són el Julio, la
Cati i l’assumpta. Moltes gràcies per la vostra feina també. I volem també agrair els
suport dels 957 ciutadans i ciutadanes del municipi; de la Roca, de la Torreta i de
Santa Agnès que ens van donar suport en les passades eleccions municipals. El seu
recolzament ens referma la nostra vocació de servei al municipi que, en aquest mandat
que avui comença, exercirem des de l’oposició, realitzant un control crític, respectuós i
amb propostes a l’equip de govern que es formarà en les properes setmanes.
L’anàlisi dels resultats electorals que no han estat satisfactoris pel PSC, ens ha fet
arribar a la conclusió que una part important dels votants han considerat que la nostra
tasca política en el darrer mandat, primer a l’oposició i després al govern, no ha estat
satisfactòria. En conseqüència, ha arribat el moment per treballar per a una
reformulació del nostre projecte socialista a la Roca del Vallès que torni a il·lusionar i
que faci que els roquerols i les roqueroles puguin tornar a confiar majoritàriament en
la nostra candidatura. Durant aquest nou mandat, de 2019 a 2023, els 2 regidors i la
regidora que formem el nostre grup municipal treballarem des de l’oposició per
aconseguir que millorin els serveis públics, el manteniment de les instal·lacions, la
neteja dels carrers, les places, que els ciutadans tinguin millors serveis tant a la Roca
com a la Torreta com a Santa Agnès i ens posem també a disposició del nou govern
per poder parlar d’aquells aspectes que considerin que necessiten d’un ampli suport.
N’hi ha molts que ho necessitaran en aquest mandat. Ens trobaran, com aquests
darrers anys, amb actitud constructiva. Com a regidors de l’oposició seguirem també a
disposició de totes i tots els veïns del municipi, tant de la Roca com de la Torreta i de
Santa Agnès.
Moltes gràcies i molts encerts per a tothom
Sr. Alcalde.- Gràcies. Sra. Marta Pujol.
Sra. Pujol.- Gràcies alcalde. Bé, molt bon dia a tothom. Avui començo el meu petit
discurs igual que l’he començat els darrers mesos. Gràcies a tots els que ens
acompanyeu avui aquí en un dia tan important com nosaltres als regidors que ja som
més veterans com als nous. Als nous donar-vos la benvinguda i ja veureu que tindrem
l’oportunitat de trobar-nos moltes vegades.
Iniciem junts un nou mandat que esperem que sigui molt fructífer i que respongui a les
expectatives de tots els ciutadans i ciutadanes. Estic segura que de ganes no ens en
faltaran i que d’il·lusió tampoc. És per aquest motiu que estic convençuda que tots
donarem el millor de nosaltres en benefici del bé comú.
Com a cap de llista i com a equip, volem donar les gràcies a totes les persones que el
passat dia 26 de maig vau confiar en nosaltres per a liderar un projecte il·lusionant
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que creu fermament que la Roca, la Torreta i Santa Agnès poden ser un poble millor.
També vull donar les gràcies a tot l’equip de Junts per la Roca. Som una família
meravellosa, des dels que heu figurat a la llista com el que heu estat al nostre costat
dia a dia. Sempre amb un somriure, sempre amb una paraula enriquidora. Sense les
vostres forces avui no seríem aquí. Després de mesos de feina i dedicació, avui, veiem
els fruits. Som 5 regidors: el Dani, la Laura, el Jordi, la Raquel, que avui no ens ha
pogut acompanyar, i jo mateixa.
Albert, alcalde, enhorabona a tu i al teu equip. Vau guanyar les eleccions i avui has
estat investit. Des de Junts per la Roca, entenem que com a llista més votada l’Alcaldia
és vostra. És per aquest motiu que avui has tingut en nostre suport. Dels resultats de
les darreres eleccions, se’n desprèn la voluntat majoritària d’un govern sobiranista, un
govern on nosaltres hi tenim molt a dir, si bé l’hem guanyat amb un equip jove,
renovat i amb una nova candidata al capdavant, hem guanyat amb confiança i en
representació. Això ens ha enfortit. Ens ha fet refermar-nos en la nostra voluntat de
tirar endavant un projecte pensat per a tots i totes vosaltres, on vosaltres sigueu el
centre de tot. Els que ens coneixeu, sabeu que de ganes de pencar, no ens en falten.
També sabem que som un equip preparat, conscient que les dificultats no seran
poques durant el pròxim mandat. Per això creiem fermament que el millor pel municipi
és una majoria forta, on Esquerra Republicana i Junts per la Roca treballem plegats per
aconseguir que tothom se senti orgullós del poble on viu. Sense nosaltres no hi pot
haver un govern estable. El poble no es pot governar amb 6 regidors i nosaltres estem
disposats a ajudar sempre. Volem avançar, volem tornar a donar múscul a un
ajuntament que ha quedat despullat i fer-ho amb iguals. Aquesta és la nostra il·lusió i
és el que buscarem amb un pacte de govern; un pacte que neix del pacte d’investidura
que hem signat avui. Sabem que, amb nosaltres, la Roca pot tenir un govern sòlid i de
confiança; una confiança que parteix de les bones intencions dels 2 partits per fer el
millor pel poble. Per fer-ho possible defensarem amb fermesa els punts del nostre
programa. Avui ja tenim alcalde, Albert Gil, però no tenim govern. Durant els propers
dies, es decidirà qui formarà part del govern i de l’oposició. Nosaltres amb 5 regidors
som conscients del paper clau que juguem en aquesta mesa. Per això ens
comprometem a treballar per a tots vosaltres, defensant el nostre model de municipi,
on les persones estigueu al centre de tot. Anem per feina i visca la república catalana.
Moltes gràcies
Sr. Alcalde.- Gràcies, no sé si el micro funciona. Bé perfecte. Moltíssimes gràcies per
les paraules de tothom: per a mi és un honor poder tornar a estar assentat en aquesta
cadira, representant a tothom d’aquest poble i us vull comentar varies coses: la
primera, coincideixo amb algunes de les coses que heu estat dient vosaltres, companys
i companyes, per tant o bé em repetiré o potser les tornarem a dir d’una altra manera,
intentant entendre que si bé és cert que el Consistori ha canviat molt, seguim unes
quantes persones que coneixem perfectament el dia a dia del municipi, sigui o perquè
s’ha estat a govern o sigui perquè es porta molts anys en el plenari i és coneix la
realitat del poble. Amb aquests 4 anys, la situació ha estat molt complicada: han
passat coses bones, coses menys bones i n’han passat de dolentes, però s’ha tirat
endavant. Ara és un moment d’encarar molts reptes, reptes que no els hem enumerat,
però que són reptes de ciutat, de poble, de país. Aquí hi haurà diferents visions. Amb
la visió de país hi haurà unes visions, amb la visió de poble, jo estic convençut que
totes i tots els que conformem aquest plenari, els que ens acompanyen avui, sempre
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pensem en el millor per la Roca del Vallès i pels 3 nuclis grans que el conformen, però
no només en aquests nuclis, tots som conscients de que hi ha una dispersió molt gran
en aquest municipi i que això ens és una dificultat afegida. Vull agrair a tothom que ha
estat treballant aquests anys i no només aquests darrers 4 anys, sinó gent que ha
deixat el plenari fa poc per saber que no tornaria a presentar-se, gent que amb els
seus encerts i les seves errades com he comès jo i com cometrem tots els que estem
aquí perquè governar o formar part d’un plenari vol dir, de vegades, equivocar-te.
Haver votat una cosa des de l’oposició que quan has estat a govern has vist que
potser, en aquell moment, vas ser injust fent aquesta votació a l’inrevés, però tota
aquesta gent que ha posat per davant, he dit per davant i volia dir ha decidit fer un
pas endavant per treballar i tirar endavant aquest municipi, hem comès un petit greu
error que és posar a les famílies a vegades en un segon pla. Ho entendreu
perfectament, per a mi el més important de tot és la meva família, després és el poble
i com a això ens ha passat a tots, les regidores i els regidors, per tant, des d’aquí el
meu respecte i la meva admiració per a tothom els que heu fet això. Hem de ser
capaços d’aconseguir treballar pel nostre municipi i també estar sempre al costat de
les nostres famílies. Sabem que el camí que ara comencem ens farà que la nostra
realitat del dia a dia canviï, però ens hem de recordar sempre els uns als altres que el
més important és la família. Hem de recordar-nos als uns als altres que a vegades
quan veiem que algú fa tard i li estirem 5 minuts o 10 minuts més, aquells 5 o 10
minuts potser té algun familiar seu esperant-lo en una estació de tren o esperant que
arribin a casa per poder fer qualsevol cosa, per tant, el més important és la família, de
la família ho aprenem tot. Jo crec que aquest plenari, i els darrers anys per molt que
hem tingut moltes divergències, ha sigut un plenari de bona gent, de bones persones i
per a mi el més important és ser bona persona i jo considero que tots vosaltres i tots
els que ara ja no hem repetit hem sigut bones persones. Hem tingut una relació
personal amb diferents intensitats; amb uns hi hem passat moltíssimes hores, amb els
altres no tantes, però, al final, hem vist que som molt bona gent i que volem treballar
per aquest municipi. Al final, gent que es posa en política per treure’n un rèdit són
quatre, però la mala fama ens l’emportem tots i totes, per tant, de veritat, el meu
sincer agraïment perquè heu fet durant molts anys de regidors i regidores i els que ara
heu fet el pas: per a mi és importantíssim des de Esquerra, us volem agrair a Junts per
la Roca, la confiança que ens heu fet donant avui els vots per a l’alcaldia, una
confiança que ve donada també per aquestes reunions que hem tingut que veiem que
al final el municipi que volem és molt similar al de tots. Al final, nosaltres ara haurem
de tirar endavant uns projectes que fa quatre dies estàvem treballant amb els
companys del PSC. Potser amb una manera de veure una miqueta diferent o uns
matisos, però la voluntat de tirar endavant al municipi serà exactament la mateixa. El
Dani, jo abans he comès l’error del nom. El gran avantatge és que amb el Dani fa
molts anys que ens coneixem i sabem que tot el que ha dit ho ha estat demostrant,
que en algunes coses no ens hem posat d’acord i potser no ens hi posarem mai
d’acord, però amb algunes altres ens ho ha posat molt fàcil moltes vegades a l’hora
d’ajudar-nos. El que nosaltres buscarem, en aquesta ocasió, és una voluntat
d’aconseguir consensos molt amplis perquè la realitat ens diu que necessitarem fer
canvis molt grans en aquest municipi. Aquest govern té una visió de poble, però també
en té una de país, una cosa és que nosaltres tinguem una visió de país i l’altra és el
que hem dit sempre: nosaltres treballarem per tothom. Per a nosaltres el poble i el
municipi de la Roca del Vallès és un. No buscarem l’enfrontament personal. No ens
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trobaran mai amb enfrontament personal amb visions diferents. Respectem les visions
dels qui veiem Catalunya com a la voluntat d’un estat propi i la de qui no, però no ens
trobaran amb enfrontaments, mai, mai, mai, de posar al nostre municipi, la nostra
gent, uns contra els altres perquè per a nosaltres la nostra gent som tots. A partir
d’aquí, també us vull dir que la meva primera obligació serà aquests propers dies,
trobar la manera d’encaixar-nos tots i totes de la millor manera possible en aquest
acord de govern i en un govern sòlid i fort. Us vull dir també que hem aconseguit i crec
que això és una cosa que els votants que ens han donat la seva confiança, ens ho han
valorat, ser molt propers, estar al costat de la gent, estar al costat de tothom, escoltar
i explicar el que hem pogut fer i el que no hem pogut fer: la proximitat ho és tot: ho
veiem també quan fem el porta a porta i els qui hem fet una decisió de fer un altre
tipus de campanya, molt propera, però potser no arribant al porta a porta. Les
valoracions de cadascú, però al final, ens trobem que quan parlem amb la gent i la
podem escoltar, la gent entén molt més del que ens pensem quan li podem explicar la
realitat del municipi, la realitat de l’Ajuntament, el perquè no es fan algunes coses i
d’altres sí, el perquè no hem de prioritzar algunes coses i d’altres no hi podem arribar.
Quan ens expliquem, la gent ho valora. Tenim una situació d’un municipi bastant
complex. Tenim un repte de futur i no gaire llunyà de començar a ordenar el municipi
que volem per als propers anys, per la propera dècada. Aquí, ens vindran totes les
pressions del món i aquí és on nosaltres necessitarem que tots els partits del poble si
realment el que diem ho volem complir, defensem el municipi d’aquestes pressions.
Cap on volem anar? Doncs amb el jurament que hem efectuat alguns del regidor
queda ben clar, però cap on volem anar com a municipi és el que us hem estat
explicant. A millorar el dia a dia dels nostres ciutadans i ciutadanes, a reprendre alguns
dels contractes i dels serveis que s’han perdut alguns anys pel camí. Amb la situació
del país, no entraré a fer un discurs que vulgui buscar una polèmica, simplement diré
que avui ens sap molt greu perquè estem convençuts que hauria fet el possible per
estar aquí, que no podem tenir, aquí, amb nosaltres a l’Oriol. Estic convençut que si ell
fos un home lliure com hauria de ser estaria aquí amb nosaltres perquè la seva situació
en el seu municipi ha canviat i potser hagués pogut estar aquí amb nosaltres, per tant,
el seu record sempre ens acompanya. Cada dia pensem amb ell i amb tots els presos i
preses polítics. Només vull dir un record molt especial per a una persona de la llista
d’Esquerra Republicana que segueix anant amb nosaltres i que fa quatre anys quan
deia que havien passat coses dolentes, ens va deixar el seu marit, el Ricard, haurem
d’afegir-lo a la llista d’altres persones que sempre anomenem i que per a nosaltres,
per Esquerra, sempre és molt important recordar al Josep Uclés, els que estem aquí
alguns dels que ens acompanyen d’esquerra, saben que si hem arribat a guanyar 2
vegades les eleccions a la Roca del Vallès, és perquè un home que ens explicava el seu
ideari de país amb unes conviccions molt clares i que era una persona que estava
sempre oberta a escoltar als demés, ens va animar a primer crear la secció local, a
seguir presentant-nos com ja havíem fet fa 2 anys, amb unes candidatures que treien
uns resultats que en aquell moment eren molt importants perquè volia dir que teníem
representació en el plenari municipal i que han tirat endavant. Hem aconseguit tirar
endavant amb el seu record perquè, de tant en tant, hi pensem perquè fem algun
comentari de hosti, això el Pep hagués dit o el Pep hagués fet, no? I em permetreu,
que, com sempre us he dit,
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per a mi el més important és la meva família i li he d’agrair a la Rosa, a l’Ariadna, al
Martí, als meus pares que estan aquí fora, als meus tiets que avui han volgut
acompanyar-nos també, al meu germà que per desgràcia sé que li hagués fet molta
il·lusió veure’ns aquests anys i no ho ha pogut fer perquè ens va deixar i al meu sogre,
al Marcelino, que fa pocs mesos ens va deixar; una bona persona que quan va
conèixer la realitat que la seva filla, ell socialista de tota la vida, anava amb un noi
català i molt català, li va preguntar: -“De quin partit és?” i ella li va dir: -d’Esquerra i
ell li va dir –Cómo mínimo es de izquierdas. Aquesta frase m’ha acompanyat sempre i
ell em deia que ens podíem equivocar, però que si ho féiem mirant pel bé dels nostre
ciutadans, ho teníem molt ben encarrilat, per tant, només us vull agrair a tots el que
hagueu volgut acompanyar-nos, a qui ens heu votats, a aquests 1815 que ens heu fet
confiança i als que no, de veritat, a tots, tots, tots, des del primer a l’últim ciutadà de
la Roca del Vallès, moltíssimes gràcies perquè treballarem per vosaltres, només us
demano acabar amb un visca la Torreta, visca Santa Agnès, visca la Roca i visca
Catalunya.
Se sent al uníson: lliure
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
Albert Gil i Gutiérrez

La secretària accidental
Carme Sanahuja i Masgoret
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