
 

 

08/2015 .  SESSIÓ CONSTITUTIVA DE L’AJUNTAMENT EN PLE DEL DIA 13 DE 
JUNY DE 2015. 

  A la Vila de Martorell, essent les dotze hores del dia 13 de juny de 2015, es celebra la 
sessió del ple constitutiva de l’Ajuntament de Martorell, d’acord amb el resultat de les 
eleccions locals que varen tenir lloc el dia 24 de maig de 2015. 

Actua com a secretari, qui ho és de la Corporació, Jaume Tramunt Monsonet. 

Pren la paraula el secretari que diu:  Bon dia, l’objecte d’aquesta sessió es procedir a 
la constitució del nou Ajuntament de la Vila de Martorell, a la vista dels resultats de les 
eleccions locals que varen tenir lloc el passat dia 24 de maig. 

La tresoreria de la Corporació ha aportat l’arqueig i la conciliació de les entitats 
bancàries on aquest Ajuntament i el seu Patronat tenen comptes corrents oberts, i per 
la secretaria s’ha aportat la documentació relativa a l’inventari de béns de l’Ajuntament 
i del seu Patronat. 

Tots els regidors electes han formulat les declaracions sobre causes de possible 
incompatibilitat i sobre les activitats que els proporcionen o els puguin proporcionar 
ingressos econòmics, així com la declaració de llurs béns patrimonials, a les quals fa 
referència l’article 75.7 de la Llei 7/1985 reguladora de les bases del règim Local. Tots 
els regidors electes també han aportat a la secretària les seves credencials. 

 

L’article 195 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General estableix: 

“1. Les Corporacions municipals es constitueixen en sessió pública el vintè dia 
posterior a la celebració de les eleccions locals, llevat que s’hagués presentat recurs 
contenciós-electoral contra la proclamació dels regidors electes, supòsit en el qual es 
constitueixen el quarantè dia posterior a les eleccions. 

2. A tal fi, es constitueix una Mesa d’Edat integrada pels elegits de major i menor edat, 
presents en 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 en base a les certificacions que a l’Ajuntament hagués tramès 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, es celebrarà 
sessió dos dies després, quedant constituïda la Corporació qualsevol que fos el 
nombre de regidors presents” 



 

 

 

En anàleg sentit es pronuncia l’article 37 del Reglament d’organització, funcionament i 
règim jurídic de les entitats locals. 

El procediment de constitució de l’Ajuntament, de conformitat amb el que disposa la 
legislació vigent, implica la realització de les operacions següents: 

1r. Constitució de la Mesa d’edat formada pel regidor electe de major edat, que 
actuarà com a President, i pel regidor electe de menor d’edat, que actuarà com a vocal 
de la Mesa. 

2n. Acreditació dels regidors electes davant la Mesa d’edat. 

3r. Jurament o promesa del càrrec per cadascun dels regidors mitjançant la fórmula 
legalment prevista d’acatament de la Constitució. 

4rt. Elecció de l’Alcalde. 

5è. Jurament o promesa del càrrec per l’alcalde. 

Per tant, demano al senyor Lluís Tomàs Moreno, com a regidor electe de major edat, i 
a la senyora Belén Leiva Herrera, com a regidora electa de menor edat, que passin a 
integrar la Mesa d’edat, i que hi actuïn com a President i Vocal, respectivament. 
Actuarà com a secretari d’aquesta mesa qui ho és de la Corporació. 

El Sr. Tomàs diu: Bon dia, es declara oberta la sessió de constitució de l’Ajuntament 
de Martorell. Demano al secretari que llegeixi els noms i cognoms dels regidors 
electes, començant per la candidatura més votada fins a la menys votada i per l’ordre 
en què figuren en la respectiva candidatura. Els regidors nomenats s’hauran d’apropar 
a la Mesa d’edat per acreditar la seva personalitat amb l’exhibició del seu Document 
Nacional d’Identitat, i a continuació aquests hauran d’ocupar el seu lloc a la sala de 
sessions. 

El Secretari crida als restants regidors electes: 

Sr. Xavier Fonollosa Comas 

Sra. Núria Canal Pubill 

Sr. Lluís Esteve Balagué 

Sr. Josep Casasayas Puig 

Sra. Cristina Dalmau Cerdà 



 

 

Sr. Lluís Amat Ferrer 

Sra. Maria Mercè Morera Santafè 

Sra. Remedios Márquez Ortega 

Sr. Raúl Rozalén Llanos 

Sr. Antonio Carvajal Jiménez 

Sr. José Antonio Simón Cabrera 

Sra. Laura Ruiz Sigüenza 

Sr. Ricard Sánchez Gaya 

Sra. Asunción Moreno López 

Sr. Adolf Bargués Asturias 

Sra. Miriam Riera Creus 

Sr. Sergi Corral Barón 

Sr. Francesc Josep Arpal Macià 

Sra. Raquel Pérez Martínez 

 

Existeix el quòrum suficient de majoria absoluta dels regidors electes per a la 
celebració de la sessió 

El Sr. Tomàs diu: Un cop comprovades les credencials de tots els regidors electes, si 
existeix algun regidor a qui afecti alguna de les causes d’incompatibilitat previstes per 
la Llei Orgànica del Règim Electoral General en els seus articles 177 i 178 o altra 
legislació concordant, ho ha de manifestar en aquest moment. 

Seguidament, no havent cap regidor afectat per causa d’incompatibilitat, es procedirà a 
la formulació del jurament o promesa d’acatament de la Constitució legalment exigit, 
previst pel Reial Decret 707/1979, de 5 d’abril. 

El Secretari diu: A continuació llegiré la fórmula de jurament o promesa i preguntaré a 
cada regidor -començant per la llista més votada fins a la menys votada, i dintre de 
cada llista per l’ordre en que figuri cada regidor-, que contestarà sí juro, o, sí prometo.  

 



 

 

Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions 
del càrrec de regidor/a de l’Ajuntament de Martorell amb lleialtat al Rei i al President de 
la Generalitat de Catalunya, i guardar i fer guardar la Constitució com a norma 
fonamental de l’Estat i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya ?. 

El Secretari diu: Sr. Xavier Fonollosa i Comas 

El Sr. Xavier Fonollosa i Comas diu: Sí, ho juro, per expressió democràtica de la 
voluntat ciutadana, anuncio que resto a disposició de la ciutadania de Martorell, del 
nou Parlament i del president i del Govern de la Generalitat de Catalunya per exercir 
l’autodeterminació del nostre poble. 

El Secretari diu: Sra. Núria Canal Pubill 

La Sra. Núria Canal Pubill diu: Juro, per expressió democràtica de la voluntat 
ciutadana, anuncio que resto a disposició de la ciutadania de Martorell, del nou 
Parlament, del president i del Govern de la Generalitat de Catalunya per exercir 
l’autodeterminació del nostre poble. 

El Secretari diu: Sr. Lluís Esteve i Balagué: 

El Sr. Lluís Esteve i Balagué diu: Sí, ho juro i per expressió democràtica de la 
voluntat ciutadana, anuncio que resto a disposició de la ciutadania de Martorell, del 
nou Parlament, del president del Govern de la Generalitat de Catalunya per exercir 
l’autodeterminació del nostre poble. 

El Secretari diu: Sr. Josep Casasayas Puig 

El Sr. Josep Casasayas Puig diu:  Sí, prometo i per expressió democràtica de la 
voluntat ciutadana, anuncio que resto a disposició de la ciutadania de Martorell, del 
nou Parlament, del president i del Govern de la Generalitat de Catalunya per exercir 
l’autodeterminació del nostre poble. 

El Secretari diu: Sra. Cristina Dalmau Cerdà 

La Sra. Cristina Dalmau Cerdà diu:  Sí, ho prometo i per expressió democràtica de la 
voluntat ciutadana, anuncio que resto a disposició de la ciutadania de Martorell, del 
nou Parlament, del president i del Govern de la Generalitat de Catalunya per exercir 
l’autodeterminació del nostre poble. 

El Secretari diu: Sr. Lluís Amat Ferrer 

El Sr. Lluís Amat Ferrer diu: Sí, ho prometo, per expressió democràtica de la voluntat 
ciutadana, anuncio que resto a disposició de la ciutadania de Martorell, del nou 



 

 

Parlament, del president i del Govern de la Generalitat de Catalunya per exercir 
l’autodeterminació del nostre poble. 

El Secretari diu: Sra. Belén Leiva Herrera 

La Sra. Belén Leiva Herrera diu: Sí, juro, per expressió democràtica de la voluntat 
ciutadana, anuncio que resto a disposició de la ciutadania de Martorell, del nou 
Parlament, del president del Govern de la Generalitat de Catalunya per exercir 
l’autodeterminació del nostre poble. 

El Secretari diu: Sra. Maria Mercè Morera Santafé 

La Sra. Maria Mercè Morera Santafé diu: Sí, prometo i per expressió democràtica de 
la voluntat ciutadana, anuncio que resto a disposició de la ciutadania de Martorell, del 
nou Parlament, del president i del Govern de la Generalitat de Catalunya per exercir 
l’autodeterminació del nostre poble. 

El Secretari diu: Sr. Lluís Tomàs Moreno 

El Sr. Lluís Tomàs Moreno diu: Sí, ho prometo. 

El Secretari diu: Sra. Remedios Márquez Ortega 

La Sra. Remedios Márquez Ortega diu: Sí, prometo. 

El Secretari diu: Sr. Raúl Rozalén Llanos 

El Sr. Raúl Rozalén Llanos diu: Sí, prometo. 

El Secretari diu: Sr. Antonio Carvajal Jiménez 

El Sr. Antonio Carvajal Jiménez diu: Sí, prometo. 

 

El Secretari diu: Sr. José Antonio Simón Cabrera 

El Sr. José Antonio Simón Cabrera diu:Sí, prometo per imperatiu legal. 

El Secretari diu: Sra. Laura Ruiz Sigüenza 

La Sra. Laura Ruiz Sigüenza diu: Sí, prometo per imperatiu legal i sense renunciar 
als meus principis i valors republicans. 

El Secretari diu: Sr. Ricard Sánchez Gaya 

 



 

 

El Sr. Ricard Sánchez Gaya diu: Sí, prometo i per imperatiu legal. 

El Secretari diu: Sra. Asunción Moreno López 

La Sra. Asunción Moreno López diu: Sí, prometo i per imperatiu legal. 

El Secretari diu: Sr. Adolf Bargués Asturias 

El Sr. Adolf Bargués Asturias diu: Sí, prometo, per imperatiu legal, per expressió 
democràtica de la voluntat ciutadana i anuncio que resto a disposició de la ciutadania 
de Martorell, del nou Parlament, del president i del Govern de la Generalitat de 
Catalunya per exercir l’autodeterminació del nostre poble. 

El Secretari diu: Sra. Miriam Riera Creus 

La Sra. Miriam Riera Creus diu: Sí, ho prometo per imperatiu legal i per expressió 
democràtica de la voluntat ciutadana, anuncio que resto a disposició de la ciutadania 
de Martorell, del nou Parlament, del president i del Govern de la Generalitat de 
Catalunya per exercir l’autodeterminació del nostre poble. 

El Secretari diu: Sr. Sergi Corral Barón 

El Sr. Sergi Corral Barón diu: Sí, prometo per imperatiu legal i per expressió 
democràtica de la voluntat ciutadana, anuncio que resto a disposició de la ciutadania 
de Martorell, del nou Parlament, del president i del Govern de la Generalitat de 
Catalunya per exercir l’autodeterminació del nostre poble. 

El Secretari diu: Sr. Francesc Josep Arpal Macià 

El Sr. Francesc Josep Arpal Macià diu: Si, ho juro. 

El Secretari diu: Sra. Raquel Pérez Martínez 

La Sra. Raquel Pérez Martínez diu: Per imperatiu legal sí prometo acatar la 
Constitució fins que el poble recuperi la sobirania i es puguin iniciar processos 
constituents. 

El Sr. Tomàs diu: Es declara constituït l’Ajuntament de Martorell. 

A continuació, tal com preveu l’article 196 de la Llei Orgànica del Règim Electoral 
General, procedirem a l’elecció de l’Alcalde de la Vila de Martorell. 

Dono la paraula al Sr. secretari que explicarà el procediment d’aquesta elecció.  

 



 

 

El Secretari diu: L’elecció de l’Alcalde  es realitzarà de conformitat amb el procediment 
previst a l’art. 196 de la Llei Orgànica de Règim Electoral General que diu així: “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 algú d’ells obté la majoria absoluta dels vots dels regidors és proclamat electe. 
c) Si cap d’ells obté l’esmentada 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”. 

 

L’elecció s’efectuarà mitjançant el procediment de votació secreta. Cada regidor 
posarà la papereta del candidat dins del sobre i desprès el dipositarà a l’urna. 

La Sra. Belén Leiva Herrera diu: Quins dels candidats que encapçalen les seves 
corresponents llistes electorals es presenten a l’elecció d’Alcalde? 

Per la llista de Convergència i Unió, el Sr. Xavier Fonollosa Comas. 

Per la llista del Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés, el Sr. 
Lluís Tomàs Moreno. 

Per la llista de Movem Martorell-Entesa, el Sr. José Antonio Simón Cabrera. 

Per la llista d’Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, no es presenta cap 
candidat. 

Per la llista del Partit Popular, el Sr. Francesc  Josep Arpal Macià. 

Per la llista de Som Martorell, la Sra. Raquel Pérez Martínez, no es presenta cap 
candidat. 

A continuació es procedeix a realitzar la votació i els regidors electes dipositen llur vot 
en l’urna destinada a l’efecte, essent  els últims en votar la vocal i el president de la 
Mesa d’Edat. Tot seguit, es procedeix a l’obertura de l’urna i l’escrutini, llegint  el 
Secretari en veu alta cadascuna de les paperetes i efectuant-se l’escrutini per la Mesa. 

El Sr. Secretari diu:  

Vots obtinguts pels candidats: 

Sr. Xavier Fonollosa Comas: 11 vots. 

Sr. Lluís Tomàs Moreno: 5 vots. 



 

 

Sr. José Antonio Simón Cabrera : 4 vots. 

Sr. Francesc  Josep Arpal Macià: 1 vot. 

Total de vots emesos: 21 

Vots en blanc: 0 

Vots nuls: 0 

 

La Sra. Belén Leiva Herrera  diu:  

Un cop realitzat l’escrutini i havent obtingut el regidor Sr. Xavier Fonollosa i Comas, 
cap de la llista electoral de Convergència i Unió, la majoria absoluta del nombre legal 
de vots en la primera votació, és proclamat Alcalde per la Mesa d’edat. A continuació, 
li pregunta Sr. Xavier Fonollosa i Comas accepta el càrrec d’Alcalde de la Vila de 
Martorell ? 

El Sr. Xavier Fonollosa i Comas respon: Sí, accepto.  
 

El Secretari diu: A continuació llegiré la fórmula de jurament o promesa i preguntaré a 
l’alcalde, que contestarà sí juro, o, sí prometo.  

Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions 
del càrrec d’alcalde de l’Ajuntament de Martorell amb lleialtat al Rei i al President de la 
Generalitat de Catalunya, i guardar i fer guardar la Constitució com a norma 
fonamental de l’Estat i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya ?. 

 

El Sr. Xavier Fonollosa i Comas respon: Sí, ho juro i per expressió democràtica de la 
voluntat ciutadana, anuncio que resto a disposició de la ciutadania de Martorell, del 
nou Parlament, del president i del Govern de la Generalitat de Catalunya per exercir 
l’autodeterminació del nostre poble. 

Tot seguit, l’alcalde sortint, Sr. Salvador Esteve i Figueras, fa el lliurament del bastó 
d’alcalde al nou alcalde, Sr. Xavier Fonollosa i Comas. 
 

A continuació el Sr. Alcalde procedeix a ocupar la Presidència de la sessió, i el 
president i la vocal de la Mesa d’edat els seus llocs a la sala de sessions, restant 
d’aquesta manera dissolta la Mesa d’edat. 



 

 

 

El Sr. Alcalde diu: donarem un torn de paraula als representants de les llistes 
electorals, que a partir d’ara formaran els grups municipals, començant per la llista 
menys votada i finalitzant per la llista més votada. Tot seguit té la paraula la 
representant de Som Martorell. 

La Sra. Raquel Pérez Martínez diu: Vull començar donant l’enhorabona a l’equip de 
govern municipal de Martorell, a tots els membres de Convergència i Unió i Esquerra 
Republicana de Catalunya que han pactat per portar les regnes d’aquest Ajuntament i 
també les meves salutacions i felicitacions a la resta de forces que han obtingut 
representació en aquest Consistori, al Partit Socialista de Catalunya, Movem i Partit 
Popular.  

Sóc la Raquel Pérez, sóc ciutadana, no política, però en realitat sóc la regidora 
número 21 d’aquest Ajuntament. Així que porto dins el nom de totes les persones que 
volen un canvi polític i social autèntic a la nostra ciutat, i seré durant aquesta 
legislatura la veu de Som Martorell.  

Com ja saben nosaltres som Podemos i no creiem en els partits tradicionals perquè 
vostès mateixos amb les seves polítiques opaques d’interessos personals i en molts 
casos de corrupció ens han portat a una situació d’indignació i de crisi com mai havíem 
patit.  

El compromís de Som Martorell amb els ciutadans és irrenunciable. Aquest és el 
primer pas per tal de recuperar les nostres institucions. Continuem i continuarem al 
carrer, amb la gent, escoltant els seus problemes, les seves queixes, els seus 
patiments i les seves necessitats. El nostre lloc és al costat dels ciutadans i donarem 
suport als que ens han donat la seva confiança i també als que no i així ho farem cada 
dia. Continuarem anant amb ells a l’Oficina Local d’Habitatge, al departament de 
Serveis Socials, al Viver d’Empreses, a l’OMIC, a l’INEM, a la PAH, a les associacions 
de veïns, a les AMPAS, i a les entitats bancàries que estafen i actuen sense pietat 
davant els nostres ciutadans abandonats pels nostres responsables polítics. Buscarem 
les eines necessàries per continuar emparant a la gent del poble, per fer veure a la 
ciutadania que la força està en ells, amb nosaltres cada dia no un cop cada 4 anys. El 
poble ha votat, ha estat l’autèntic moment democràtic de la nostra ciutat i aquí estem 
els seus representants.  

Vostès, representants de CIU i Esquerra Republicana han arribat a un pacte de govern 
i ens agradi o no el respectem i els encoratgem a tirar-ho endavant. Que sàpiguen, 
però, que estem a l’oposició i que estarem molt atents a allò que s’aprova als plens 
municipals i avaluarem l’eficàcia dels serveis que oferireu a la gent del carrer i vindrem 
aquí i els recordarem el que no funciona i perquè. Vigilarem molt a prop quan de veritat 



 

 

i quines prioritats hi ha en el servei a la ciutadania de les persones que governareu. 
Prou de compromisos personals o institucionals o partidistes.  

En quan a l’acord de govern, dreta i esquerra barrejades, CIU i Esquerra Republicana. 
Ara i en endavant, els tocarà demostrar la seva responsabilitat davant els ciutadans, el 
seu pacte de progrés els compromet al màxim de consens amb la resta de partits 
decidits, com és el nostre, a construir en comú per la millora de les persones d’aquesta 
ciutat. Per la nostra banda fiscalitzarem i farem una oposició forta a la dreta que 
representa CIU. I a Esquerra Republicana li recordem el seu compromís, tenen 
l’oportunitat de constatar quin tipus d’esquerra són, nosaltres encara farem una 
oposició més crítica amb la seva política i les seves decisions. Tindran una possibilitat 
única per demostrar quan els interessa els ciutadans o bé les cadires que ara 
n’ocupen. Guardem amb molta cura el seu programa electoral pel qual els van votar 
els ciutadans i els recordem en tot moment i ja els aviso, em cuidaré personalment de 
què tractaments com el de “dona meva” tant fora de lloc i de temps no es permetin en 
aquest Consistori, ho faré per respecte a totes les dones de Martorell siguin de la 
ideologia que siguin, fa molt de temps que actituds com aquestes no tenen cabuda a la 
nostra societat.  

Els reptes de Som Martorell s’estan complint, amb només dos mesos de vida política 
hem aconseguit representació municipal, necessària per explicar tot el que aquí es fa i 
per arribar als habitants de Martorell com s’estan fent les coses al seu Ajuntament, i ho 
farem amb transparència total, dret i obligació que tenim com a ciutadans. Això vol dir 
que estem fent les coses bé, seguirem en aquesta línia i amb aquest compromís i no 
canviarem mai els nostres objectius que sempre seran els ciutadans sobirans i la 
recuperació dels drets socials de tots nosaltres. Per finalitzar, els recordo una vegada 
més que estan fent fora de casa seva a ciutadans de Martorell i que per dignitat un 
govern de la ciutat això no ho hauria de permetre mai més. Demanem una actuació 
urgent i digna davant una situació urgent i indigna. Estaré aquí cada dia per ser 
l’altaveu dels ciutadans, no defalliré en aquesta lluita.  

El Sr. Alcalde diu: té la paraula el representant del Partit Popular de Catalunya.       

El Sr. Francesc Arpal diu: Crec que avui no és un dia per estar enfadat sinó tot el 
contrari. En primer lloc, en nom del Partit Popular i en el meu propi vull donar 
l’enhorabona a qui ha estat escollit com alcalde de Martorell, el senyor Xavier 
Fonollosa, donar l’enhorabona també a cadascú de vostès com a càrrecs electes i als 
diferents grups municipals que tots vostès representen, felicitar també a les dues 
formacions polítiques que s’han quedat a portes de obtenir representació municipal i 
de poder estar avui, aquí, amb tots nosaltres. Donar també les gràcies a totes aquelles 
persones que amb el seu recolzament ens han donat la possibilitat de continuar 
treballant per Martorell i han fet possible la representació del Partit Popular en aquest 



 

 

Ajuntament. Salutacions al públic, que està aquí a la sala de plens, als regidors de la 
legislatura passada, a Vicente Casal que ha estat el meu company de Consistori 
durant el passat mandat i que malgrat haver treballat de manera exemplar només per 
49 vots els electors no li han donat l’oportunitat de poder seguir representant al Partit 
Popular en aquest Ajuntament; i també i molt especialment, a l’alcalde sortint, al 
senyor Salvador Esteve, alcalde de Martorell durant 24 anys i càrrec electe durant 36; 
també a aquells que ens estan veient a baix d’aquest Ajuntament i des de la Casa de 
Cultura, que per problemes d’aforament doncs no poden estar aquí amb tots nosaltres 
com ells voldrien i a totes les persones que ens puguin estar escoltant per la ràdio i 
també per internet.  

El Partit Popular ha votat, avui, en aquesta sessió constitutiva, al seu candidat, 
corresponent així, a la confiança que ens han dipositat en el nostre projecte els veïns 
que ens van votar a les passades eleccions municipals. En aquestes eleccions 
municipals del passat 24 de maig, molts ciutadans han volgut castigar la corrupció i 
s’ha fet a través dels partits tradicionals i el resultat es que han acabat pagant moltes 
vegades justos per pecadors, donant suport en alguns casos a formacions populistes 
que només tenen present, ja que no tenen passat, i possiblement no tinguin cap mena 
de futur; en canvi regidors o persones que ens dediquem a aquesta tasca de la 
política, avui tant desprestigiada, i que ho fem des de l’honradesa, hem vist com el vot 
de càstig ha minvat la nostra representació. El nostre compromís des d’ara en 
endavant és recuperar la confiança dels martorellencs i treballarem per aconseguir que 
el Partit Popular de Martorell obtingui de nou una majoria representació en el 
Consistori. El present, que a tots no se’ns escapa que és complicat, i el futur encara és 
més incert, però això no ens ha de fer defallir, amb l’esforç de tots estem sortint de la 
crisi, comença a haver-hi llum al final del túnel però res surt gratis i decisions 
equivocades ens poden fer perdre tot el que amb un gran esforç per part de tots i 
cadascun de nosaltres hem anat aconseguint. El resultat de les eleccions municipals 
del passat 24 de maig, fan que avui obrim una nova etapa en el present i futur de 
Martorell. S’ha de governar per tot Martorell, no només per aquells que tenen una certa 
ideologia, per tots, sense mirar enrere sinó endavant i sense repetir els errors del 
passat. Si volem anar bé no està en una qüestió d’ideologies sinó de prioritats i de 
sentit comú. Ara és l’hora de treballar conjuntament per dinamitzar de totes les 
maneres possibles l’economia local, per crear més llocs de treball, per agilitzar els 
tràmits administratius en els emprenedors, establir un règim d’ajuts amb bonificacions 
tributàries a les famílies, de fomentar el comerç local, de millorar la qualitat en la 
prestació dels serveis socials, culturals i d’oci en tots els seus àmbits. Ara és l’hora que 
Martorell tingui l’habitatge necessari i que sigui assequible i adequat als temps als 
quals vivim i que de manera decidida Martorell sigui la capital del Baix Llobregat Nord. 
La crisi econòmica, la realitat social, les dificultats, els reptes i projectes de futur fan 
evident la necessitat de tocar de peus a terra i d’arribar a grans pactes i acords, del 



 

 

políticament correcte haurem de passar al políticament possible i per això la 
col·laboració ha d’estar per davant de la confrontació. Aquest serà el nostre tarannà al 
llarg d’aquest mandat sempre que el que es pretengui no sigui incomplir les lleis o la 
Constitució que tots hem donat la qual ha jurat avui el nostre alcalde. El grup municipal 
del Partit Popular farà com ha anat fent fins ara, una tasca oberta i dialogant però 
ferma i amb un caire crític quan sigui necessari, una tasca constructiva debatent i 
donant suport a aquelles propostes que, vinguin de l’opció política que vinguin, optin 
clarament per millorar el futur de Martorell, ja que el futur de Martorell ens obliga a 
estar obert a tothom i imposar el seny per sobre de les ideologies.  

El Sr. Alcalde diu: a continuació té la paraula el representant d’Esquerra Republicana 
de Catalunya-Acord Municipal. 

El Sr. Adolf Bargués diu: Des de 1979, que ja han passat unes quantes primaveres, i 
aquells primers comicis de la nova democràcia van aportar gent nova i gent jove a la 
política, és per això que avui dono la benvinguda als companys regidors que ens 
acompanyaran i els millors desitjos per la nova alcaldia que representa el Xavier 
Fonollosa. Aquell 1979 tot aquesta explosió d’il·lusió va venir acompanyada d’una 
necessitat d’aprendre a governar, perquè els que governaven eren gent nova sota una 
base, amb una força molt potent dels moviments veïnals. Havia generat tot això unes 
expectatives enormes i va comportar molta feina. Al 2016 el retrato és totalment 
diferent, hi ha molt poc entusiasme, el d’avui sembla més un tràmit que una festa i aquí 
si que reclamem un canvi d’actitud. Hi ha hagut un canvi d’actitud des de l’any 79 fins 
aquí, tot aquella energia fundacional està transformada avui en dia en un descrèdit, els 
que estem assentats en aquest Consistori, des del regidor 21 fins a l’alcalde, tots són 
sospitosos d’arribistes, d’incompetents, d’hipòcrites, de corruptes. El discurs de 
l’antipolítica que explota molt bé les avaries reals de la democràcia i impregna 
qualsevol espai de decisió pública i el desfigura. Els convilatans el què volen és que tot 
funcioni, és la nostra aspiració, que tot funcioni i ens pensem que la majoria dels que 
ens comprometem en aquest funcionament, tenim interessos espuris. El context que 
tenim de crisi amb una desigualtat més aguda que mai, fan de la gestió dels 
ajuntaments una batalla molt difícil, amb emergències multiplicades, amb manca de 
recursos i eines precàries per plantar cara a les necessitats més urgents dels nostres 
convilatans. Aquests límits extrems els veurem en regidories de responsabilitat tant 
importants com Educació, Salut, Serveis Socials, Habitatge o Seguretat Ciutadana. 
Com fer política amb pocs recursos? Amb esperit combatiu per fer front a una 
complexitat fora de mida. Que n’esperes de nosaltres, de tots els càrrecs electes? Un 
miracle, sense exagerar. En política no es fa Déu sinó la combinació especial de 
circumstàncies, habilitats i càlculs. Hem de poder tornar a dir sí, a abandonar la fase 
defensiva i a recuperar l’esperit dinàmic i les ganes de conquerir el futur, que el 
fatalisme doni pas a una mica d’optimisme. Companys de Consistori, en termes 
binaris, les ganes de fer política avui només depenen de la capacitat que tinguem de 



 

 

suportar ser impopulars perquè tots els elements que ens envolten, a nosaltres 
regidors o a l’alcalde, condueixen amb més facilitat al fracàs que a l’èxit. Les ganes de 
fer política són imprescindibles per muscular la democràcia, tones d’esforç de molts 
convilatans per donar sentit dia a dia a un sistema que en tots els dèficits i disfuncions 
que vulgueu, continua sent el menys dolent dels que he conegut. Comença un mandat 
on la millora de les condicions de vida dels nostres veïns és la nostra guia. Gràcies per 
ser valents i contribuir a l’èxit de l’empresa. Ara les nostres decisions s’han de 
transformar en accions. 

El Sr. Alcalde diu: a continuació té la paraula el representant de Movem-Martorell-
Entesa. 

El Sr. José Antonio Simón Cabrera diu: Primer de tot, felicitar a tots els companys i 
companyes que s’estrenen avui i a mi també, els que repetim una o dues vegades. El 
24 de maig moltes persones van apostar per un canvi a Martorell. Aquest canvi va 
venir votant a partits que suposadament són d’esquerres. Des d’aquell dia, des de 
Movem Martorell hem intentat obrir un procés de diàleg per aconseguir aquest canvi. Li 
hem fet propostes a la resta de formacions que suposadament també volien aquest 
canvi, propostes que mai han tingut una resposta. Hem estat transparents, generosos, 
lleials. Vam intentar arribar a un acord per un programa comú, per un Martorell comú, 
aquest acord no ha estat possible, alguns han apostat per la continuïtat, per lo 
conegut, per lo vell. Sortim amb el cap ben alt, podem mirar a tothom a la cara al sortir 
d’aquí, expliquem el que fem i fem el mateix ara i sempre. Durant aquesta situació, 
Movem Martorell farem oposició, oposició del canvi davant un acord perquè tot 
segueixi igual, oposició amb propostes per continuar treballant, per recuperar la gestió 
de l’aigua pública, per generar ocupació en serveis que ara mateix estan privatitzats, 
per recuperar els nostres rius, per lluitar contra l’especulació. Representem el canvi a 
Martorell, la nostra voluntat que ens ha mostrat moltes persones. Anem a un peu al 
carrer i l’altre a l’Ajuntament, anem junts, i aquest viatge tot just comença ara. 

 

El Sr. Alcalde diu: a continuació té la paraula el representant del Partit dels Socialistes 
de Catalunya-Candidatura de Progrés. 

El Sr. Lluís Tomás Moreno diu: Novament, com no pot ser d’una altra manera 
començar la meva intervenció felicitant al Xavier Fonollosa Comas per la seva alcaldia, 
també a tots els companys que formem part després del que vam parlar i decidir els 
ciutadans el 24 de maig i espero que les coses, sobretot a l’alcalde i al seu grup, 
desitjar-li la màxima sort possible en tot aquest tram que comença avui. 

 



 

 

M’agradaria començar la meva intervenció fent una petita reflexió d’una mica el que va 
ser la jornada electoral del 24 de maig. Abans de res, de fet el meu company Josep 
Simón ja ho ha dit, podíem fer dues reflexions o dues valoracions, depèn evidentment 
del moment en què es pugui mirar aquestes reflexions o valoracions. El que si és clar 
és que va haver-hi una força majoritària votada pels ciutadans i ciutadanes de 
Martorell, però un fet que es va produir és que aquesta força va perdre la majoria. Una 
altra de les valoracions que podríem fer és que a partir d’aquell moment es va obrir 
una possibilitat de fer una alternativa d’esquerres a Martorell, una alternativa en la que 
nosaltres hi hem estat treballant durant aquestes, pràcticament, dues setmanes. Jo 
crec que la ciutadania, evidentment, en nombre de vots i de regidors està clar que va 
optar per la candidatura de Convergència i Unió, però si miréssim a nivell aritmètic 
veuríem que no ha estat així, la suma de tots els partits d’esquerres ha estat certament 
superior al grup encapçalat per Xavier Fonollosa. A partir d’aquell moment nosaltres, 
com també s’ha comentat aquí, vam iniciar l’esforç i amb molta il·lusió, la possibilitat de 
fer aquest canvi a Martorell amb unes negociacions que es van iniciar amb els quatre 
partits que estan o que es consideren d’esquerres. Vull des d’aquí agrair personalment 
el que van ser les negociacions, especialment als grups Movem i al grup Som 
Martorell, que han estat fidels en aquestes negociacions fins al final. També vull agrair 
a tota la ciutadania que el dia 24 van exercir el seu dret a vot, però especialment em 
teniu que permetre, els pràcticament 1.900 ciutadans que van apostar pel Partit dels 
Socialistes de Catalunya i en aquest cas, pel meu equip i per la meva persona 
encapçalant aquesta candidatura. En aquest cas, ara ja, des de la nostra situació que 
serà l’oposició, ja els hi dic als companys de govern que estaré al seu costat sempre 
que siguin propostes positives que vagin en el bé de la ciutadania i no tinc que dir-ho 
d’una altra manera, sempre que siguin propostes que estiguin incloses en el que 
nosaltres presentàvem com a programa electoral. Vull des d’aquí, en aquesta primera 
sessió, traslladar als ciutadans i ciutadanes els nostres compromisos que ens vam fer 
presentar-nos a les eleccions del 24 de maig, sobretot treballant i donant suport als 
col·lectius i persones més febles i que més malament ho estant passant. Intentarem 
tirar endavant tots aquests compromisos. Les eines per tirar endavant aquests 
compromisos seran: treball, transparència i també al sortir d’aquí sobretot humilitat, 
que jo crec que la ciutadania lo que vol avui en dia és humilitat i proximitat. Aquest 
serà el nostre repte, per damunt de tot la justícia social per davant de totes les altres 
prioritats que pugui haver-hi i espero que tots els que estem aquí no fallem a la gent 
però diria que per part del grup del PSC intentarem estar a l’alçada. I permeteu-me ja 
una cosa que segurament no té gaire a veure amb el que estem parlant avui 
directament, per mi és un dia especial, és un dia especial perquè en aquest saló de 
plens jo he viscut moltes vivències com a treballador de la ràdio de Martorell, moltes 
vivències i molts plens i moltes discussions i moltes encerts i algunes errades. Espero 
que tots puguem estar a l’alçada de les persones que anomenaré ara, que van donar 
molt temps de la seva vida, malauradament alguns ja ho estan presents, però crec que 



 

 

amb tot honor tenim que recordar-nos, cadascun des de la seva ideologia, lo que van 
fer pels ciutadans de Martorell. Vull tenir unes paraules de record de companys que jo 
vaig conèixer com a treballador de la ràdio, intentar que surtin, evidentment, ja si té 
que ser tots els partits que han estat representant-nos aquí, vull començant tenint unes 
paraules i he dit molts desapareguts, per senyors com Pedro Castelo, Carles Pujol, 
Joan Carles Muñoz, Vicenç Tió, Santi Capellades, Fermí Fonollosa, Josep Riera, 
Francisco Carrasco, Manel Novales i no em puc oblidar dels alcaldes i alcaldessa que 
hem tingut durant tot aquest temps, un record entranyable per alcaldes com Martí 
Flores, César López Vera, que ja malauradament no ens poden acompanyar, Dora 
Ramón i especialment pel Salvador Esteve i Figueras, per tots ells el meu 
reconeixement i espero en aquests 4 anys que venen per davant, que tant l’alcalde 
com nosaltres estiguem a l’alçada de tot l’esforç que heu dedicat durant tota el que ha 
estat la democràcia.  

El Sr, Alcalde diu: té la paraula el representant de Convergència i Unió. 

El Sr. Lluís Esteve i Balagué diu: Salutacions als companys regidors, a les persones 
que ens acompanyen a la sala de plens, també a les que hi ha a l’Ajuntament, també 
des de la Casa de Cultura o a través de la ràdio municipal. Us haig de confessar que 
avui és un dia especial i això el cos ho nota. Ahir vaig anar a dormir una mica més 
d’hora de l’habitual, devien ser les dotze, quarts d’una, però és que a quarts de cinc 
del matí els ull s’han obert i ja no s’han tornat a apagar. Vet aquí que avui ens hem 
llevat d’hora també. És un dia molt especial, és un dia d’emocions on et passen pel 
cap moltes imatges, molts records i moltes il·lusions. Deia, és un dia d’emocions però 
també de donar gràcies, en primer lloc als martorellencs per la seva confiança, a les 
persones que ens han donat suport i també a les que no ho han fet perquè sabem que 
la confiança cal renovar-la i ampliar-la pas a pas i dia a dia. Gràcies també als governs 
municipals que ens han precedit, als diferents regidors, representants públics electes 
abans que nosaltres, moltes gràcies també al fins avui alcalde, Salvador Esteve, per la 
seva dedicació i compromís al servei de Martorell, pels valors positius que ens ha 
transmès i que seran presents en aquest camí de servei a les persones a Martorell i al 
país. Com diu ell mateix, avui és jubila d’alcalde però no del servei a Martorell i a 
Catalunya. 

Avui encetem una nova legislatura a l’Ajuntament de Martorell, càrrecs electes elegits 
a través de l’expressió popular més democràtica, la participació en les eleccions, i 
configurarem tots plegats el nou Consistori. Encarem aquesta nova legislatura amb 
il·lusió renovada i ampliada, conscients que ens cal treballar per la represa econòmica, 
conscients que la situació del poble i del país és excepcional. Estem, ho hem dit 
abans, per expressió democràtica de la voluntat ciutadana a disposició del nou 
Parlament i del president i del Govern de la Generalitat de Catalunya que sorgeixin de 
les properes eleccions del 27 de setembre, per exercir el dret a l’autodeterminació del 



 

 

nostre poble perquè estem compromesos a la creació d’un nou país que entenem 
estretament lligat a la millora social. El resultat electoral del passat 24 de maig ha 
configurat un nou govern, un govern que encapçala en Xavier Fonollosa i que el 
conformen els companys regidors d’Esquerra Republicana de Catalunya i de 
Convergència i Unió, que hem decidit amb diàleg, amb consens, responsabilitat i 
també generositat, treballar plegats i configurar un pacte de progrés per garantir per 
Martorell un govern estable i fort, perquè per sobre dels partits hi ha l’interès general i 
la ferma voluntat de treballar tots plegats per les persones i pel poble en definitiva. Un 
govern de consens, amb voluntat d’escolta activa, receptiu, perquè totes les propostes 
són bones si tenen com a objectiu la millora de Martorell. Un govern compromès, amb 
vocació de treball, no em faltarà, de dedicació, tampoc em faltarà. Un govern que 
segur s’equivocarà perquè farà coses, però que sabrà reconèixer els errors i aprendre 
d’ells. No és hora de retrets ni de posicionaments agres, no es construeix res sòlid des 
d’aquests posicionaments. És hora de pensar en positiu, perquè no es pot construir res 
des de la queixa i la indignació i prou. Estem radicalment compromesos a aportar 
solucions i no pas problemes o a recrear-nos-hi, perquè en moments d’incertesa i 
patiment no s’hi val a generar por sinó que el que hem de generar és compromís, 
perquè estem convençuts que només es construeix des de l’estima, la responsabilitat, 
el compromís, la generositat i l’actitud positiva i davant la dicotomia nova-vella política 
reivindiquem la bona política, que ho és per se, no perquè sigui nova o sigui vella, i em 
permetran abans d’acabar la llicència de llegir un breu poema del considerat principal 
renovador de la poesia catalana contemporània, en Vicenç Andrés Estellés, que diu 
així: 

 

ASSUMIRÀS la veu d'un poble 
i serà la veu del teu poble, 
i seràs, per a sempre, poble, 
i patiràs, i esperaràs, 
i aniràs sempre entre la pols,                   
et seguirà una polseguera. 
I tindràs fam i tindràs set, 
no podràs escriure els poemes 
i callaràs tota la nit 
mentre dormen les teues gents,              
i tu sols estaràs despert, 
i tu estaràs despert per tots. 
No t'han parit per a dormir: 
et pariren per a vetllar 
en la llarga nit del teu poble.                   
Tu seràs la paraula viva, 



 

 

la paraula viva i amarga. 
Ja no existiran les paraules, 
sinó l'home assumint la pena 
del seu poble, i és un silenci.                   
Deixaràs de comptar les síl·labes, 
de fer-te el nus de la corbata: 
seràs un poble, caminant 
entre una amarga polseguera, 
vida amunt i nacions amunt,                   
una enaltida condició. 
No tot serà, però, silenci. 
Car diràs la paraula justa, 
la diràs en el moment just. 
No diràs la teua paraula                         
amb voluntat d'antologia, 
car la diràs honestament, 
iradament, sense pensar 
en ninguna posteritat, 
com no siga la del teu poble.                  
Potser et maten o potser 
se'n riguen, potser et delaten; 
tot això són banalitats. 
Allò que val és la consciència 
de no ser res si no s'és poble.               
I tu, greument, has escollit. 
Després del teu silenci estricte, 
camines decididament. 

Honestedat, consciència, humilitat, responsabilitat i compromís al servei del nostre 
poble. 

 

Pren la paraula el Sr. Alcalde que diu: Sapigueu que se’n fa estrany adreçar-me des 
d’aquí perquè porto molts anys estant  exactament on és la Núria.  

En primer lloc, vull felicitar als nous càrrecs públics electes que avui inicieu una nova 
etapa en la vostra vida i que de ben segur serà una etapa molt enriquidora. També vull 
fer un agraïment profund al conjunt de la ciutadania de Martorell per haver dipositat 
novament la seva confiança majoritària en el grup de persones que represento perquè 
seguim treballant amb rigor, sentit comú, responsabilitat i coherència per millorar dia a 
dia aquest poble que és el  nostre i que tant ens estimem. També vull fer un agraïment 



 

 

a tots i cadascun dels treballadors públics del Patronat Municipal del Servei d’Atenció a 
les Persones de Martorell i de l’Ajuntament de Martorell, per tota la feina que han fet i 
sobretot per tota la feina que faran.  

Avui s’inicia un nou mandat, el desè des què hi ha eleccions democràtiques. Avui es 
constitueix el proper Ajuntament pels propers 4 anys, i es constitueix amb els 
representants del poble elegits pel conjunt de la ciutadania a través de sufragi 
universal, lliure i directe; representants que a partir d’aquest moment esdevenim 
càrrecs públics electes al servei de les persones del nostre poble, al servei de 
Martorell. Tots, els 21, formem aquest Ajuntament i és cosa de tots ser conscients de 
l’enorme responsabilitat que això representa per Martorell i el conjunt de la seva 
ciutadania. Uns hem d’exercir aquesta responsabilitat des del govern, altres des de 
l’oposició, però tots hem d’exercir el càrrec amb un alt nivell de responsabilitat, només 
així Martorell seguirà avançant. No podem defraudar al nostre poble i la seva gent 
perquè esperen molt de nosaltres. Durant 12 anys he estat regidor d’aquest 
Ajuntament, els primers 4 a l’oposició i els darrers vuit amb responsabilitats de govern i 
avui he estat escollit alcalde del meu poble, per mi això és un gran honor que m’omple 
de joia i d’orgull. Assumeixo el càrrec amb la responsabilitat que requereix i l’exerciré 
amb lleialtat al meu poble i la seva gent, amb sentit comú i coherència i sempre amb 
mà estesa. El meu compromís és amb els ciutadans de Martorell, el meu compromís, 
el nostre compromís és que continuarem treballant perquè Martorell segueixi avançant 
a velocitat de creuer, el nostre compromís és seguir transformant Martorell per millorar 
les condicions de vida de cadascun dels martorellencs.  

 

Avui, per mi, també es un dia molt especial, i ho és per moltes raons, no només per 
una de sola; en primer lloc ho és perquè avui he estat escollit alcalde del meu poble, el 
meu estimat Martorell, el poble on vaig néixer, on van néixer els meus pares i on han 
nascut les meves filles; en segon lloc, perquè comparteixo sala i emocions amb les 
dues persones que m’han ensenyat a estimar i a servir aquest poble i als quals els vull 
agrair, precisament avui, de manera pública, tot el que m’han ensenyat: 

Al meu pare, el Fermí, que també va ocupar un seient en aquesta sala com a regidor. 
Quan jo era un nen em va transmetre aquella il·lusió i aquell orgull de ser de Martorell 
que avui encara conservo, aquell sentiment de pertinença i estima cap al nostre poble, 
si el meu pare no m’ho hagués ensenyat avui probablement no seria aquí. 

I al Salvador Esteve, el meu mestre, per tot el que m’ha ensenyat i ens ha ensenyat 
que és molt, ha estat un honor, Salvador, servir al teu costat durant tots aquests anys, 
per la generació que represento i et precedeix i en el seu nom deixa’m dir-te que 
aquests anys amb tu amb estat anys en els que ens has ensenyat a servir al nostre 
poble i el nostre país amb dedicació, estima i honor; ens has ensenyat a servir al 



 

 

nostre poble des de qualsevol lloc, des del govern, des de l’oposició, al carrer amb la 
gent, en diferents despatxos, defensant sempre els interessos de Martorell; ens has 
ensenyat a servir a Martorell i la seva gent i estimar-lo tal com és però sense renunciar 
mai a transformar-lo per millorar-lo. T’has estimat, t’estimes i t’estimaràs Martorell i la 
seva gent i Martorell i la seva gent t’ha estimat, t’estima i t’estimarà sempre perquè tu 
Salvador, has estat, ets i seràs el millor alcalde que aquest poble ha tingut mai i això la 
gent ho sap. Sé que aquest és un discurs de la meva investidura i de la constitució de 
l’Ajuntament però no podria desaprofitar l’oportunitat d’agrair al meu mestre, al nostre 
mestre, tot el que ha fet per aquest poble i per aquest país que és molt. Salvador, 
deixes un poble molt millor del que et vas trobar i això només ho fan els grans 
alcaldes. 

I finalment, avui també és un dia especial per mi perquè s’inicia un nou mandat amb un 
nou alcalde i un nou govern, un govern de coalició amb un nou company de viatge, un 
company de viatge que de ben segur enriquirà força el trajecte i que amb la seva 
participació i concurs farà que junts anem molt més enllà. Un nou govern que centrarà 
els seus esforços i ho anunciem ja des del primer dia, en la recuperació econòmica, 
cercant el consens en totes i cadascuna de les forces polítiques d’aquest Consistori, 
un govern plural, obert i participatiu però alhora, no ens enganyem, un govern fort i 
estable que prendrà decisions per seguir avançant a velocitat de creuer. Un govern 
assequible que serà sempre al costat de la gent, sobretot d’aquells que més ho 
necessiten. Un govern que estarà al carrer per escoltar propostes, per escoltar idees i 
demandes del conjunt de la ciutadania de Martorell. L’Ajuntament ha de ser una eina 
de transformació, de la transformació social, de la transformació més propera, de la 
realitat que ens toca i entre tots hem de fer que funcioni. El president Kennedy en una 
ocasió va dir: “La política en democràcia es bàsicament vocació de servei i aquesta és 
la dedicació més honorable a la que un ciutadà pot aspirar”. Fem, doncs, que les 
paraules del president Kennedy cobrin tot el seu sentit.  

Finalitzat l’acte, el Sr. Alcalde aixeca la sessió quan són les 13 hores i 06 minuts, de la 
qual s’estén la present acta, i com a secretari en dono fe. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


