
9/2019 SESSIÓ CONSTITUTIVA DE L’AJUNTAMENT EN PLE DEL DIA 15 DE JUNY 
DE 2019. 
 
A la Vila de Martorell, essent les 19:00 hores del dia 15 de juny de 2019, 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 26 de maig de 2019.  
 
Actua com a secretari, qui ho és de la Corporació, Jaume Tramunt Monsonet. 
 
Pren la paraula el secretari que diu: Bona tarda a tothom, 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 26 de maig. 
 
La tresoreria de la Corporació ha aportat l’arqueig i la conciliació de les entitats 
bancàries on aquest Ajuntament i el Patronat municipal de serveis d’atenció a les 
persones de Martorell 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 al 
senyor Víctor de León i Kunst, com a regidor electe 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. Lluís 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 els seus llocs a 
la sala de sessions. 
 
El Secretari crida als restants regidors electes: senyors/senyores Xavier Fonollosa 
Comas, Cristina Dalmau Cerdà, Lluís Esteve Balagué, Lluís Amat Ferrer, Soledad 
Rosende Castillo, Lluís Sagarra Sesé, Rosa Maria Cadenas Prados, Belén Leiva 
Herrera, Gerard Mimó Creus, Albert Fernández Claramunt, Andreu González Castro, 
Raquel Sans Carné, Remedios Márquez Ortega, Antonio Carvajal Jiménez, Manuela 
Franco Romero, Xavier Sáez de Cortázar Gea, Laura Ruiz Sigüenza, Soulimane 
Messaoudi Tahrioui i Juan José Pérez Busto. 
 
Existeix el quòrum suficient de majoria absoluta dels regidors electes per a la celebració 
de la sessió. 
 
El Sr. Lluís 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  adverteix: L’article 1 del Reial Decret 707/1979, de 5 d’abril, estableix: 
[En l’acte de presa de possessió de càrrecs o funcions públiques en l’Administració, qui 
hagi de donar possessió formularà al designat la següent pregunta:   
«Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del 
càrrec (el que sigui), amb lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la Constitució com a 
norma fonamental de l’Estat.». 
Aquesta pregunta serà contestada per qui hagi de prendre possessió amb una simple 
afirmativa. 
La fórmula anterior pot ser substituïda pel jurament o promesa prestat personalment per 
qui hagi de prendre possessió, de complir fidelment les obligacions del càrrec amb 
lleialtat al Rei i de guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de 
l’Estat]. 
 
Així mateix, s’adverteix expressament que en sessió de la Junta Electoral Central de 
data 10 de juny de 2019 es va prendre l’acord núm. 485/2019, que diu literalment: 
[El artículo 9.1 de la Constitución Española establece que: “Los ciudadanos y los 
poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico.” 
En este sentido –con arreglo al art. 108.8 de la LOREG y de conformidad con la 
jurisprudencia del Tribunal Constitucional en esta materia- solamente pueden reputarse 
válidas aquellas fórmulas que expresamente manifiesten la voluntad incondicionada de 
acatar la Constitución.] 
 
A continuació llegiré la fórmula de jurament o promesa i preguntaré a cada regidor o 
regidora -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 guardar i fer 
guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat ? 
 
. Senyor Xavier Fonollosa i Comas respon: Sí, ho juro i em comprometo a treballar des 
de l’Ajuntament de Martorell pel benestar, la convivència i la cohesió social de totes les 
persones que hi vivim i amb el desig de construir, entre tots, un poble millor.  



. Senyora Cristina Dalmau Cerdà respon: Sí, ho prometo i em comprometo a treballar 
des de l’Ajuntament de Martorell pel benestar, la convivència i la cohesió social de totes 
les persones que hi vivim i amb el desig de construir, entre tots, un poble millor.  
. Senyor Lluís Esteve Balagué respon: Sí, ho juro i em comprometo a treballar des de 
l’Ajuntament de Martorell pel benestar, la convivència i la cohesió social de totes les 
persones que hi vivim i amb el desig de construir, entre tots, un poble millor.  
. Senyor Lluís Amat Ferrer respon: Sí, ho prometo i em comprometo a treballar des de 
l’Ajuntament de Martorell pel benestar, la convivència i la cohesió social de totes les 
persones que hi vivim i amb el desig de construir, entre tots, un poble millor.  
. Senyora Soledad Rosende Castillo respon: Sí, ho juro i em comprometo a treballar des 
de l’Ajuntament de Martorell pel benestar, la convivència i la cohesió social de totes les 
persones que hi vivim i amb el desig de construir, entre tots, un poble millor.  
. Senyor Lluís Sagarra Sesé respon: Sí, ho juro i em comprometo a treballar des de 
l’Ajuntament de Martorell pel benestar, la convivència i la cohesió social de totes les 
persones que hi vivim i amb el desig de construir, entre tots, un poble millor.  
. Senyora Rosa Maria Cadenas Prados respon: Sí, ho prometo i em comprometo a 
treballar des de l’Ajuntament de Martorell pel benestar, la convivència i la cohesió social 
de totes les persones que hi vivim i amb el desig de construir, entre tots, un poble millor.  
. Senyora Belén Leiva Herrera respon: Sí, ho juro i em comprometo a treballar des de 
l’Ajuntament de Martorell pel benestar, la convivència i la cohesió social de totes les 
persones que hi vivim i amb el desig de construir, entre tots, un poble millor.  
. Senyor Gerard Mimó Creus respon: Sí, ho prometo i em comprometo a treballar des de 
l’Ajuntament de Martorell pel benestar, la convivència i la cohesió social de totes les 
persones que hi vivim i amb el desig de construir, entre tots, un poble millor.  
. Senyor Albert Fernández Claramunt respon: Sí, ho prometo i em comprometo a 
treballar des de l’Ajuntament de Martorell pel benestar, la convivència i la cohesió social 
de totes les persones que hi vivim i amb el desig de construir, entre tots, un poble millor.  
. Senyor Andreu González Castro respon: Sí, ho prometo i em comprometo a treballar 
des de l’Ajuntament de Martorell pel benestar, la convivència i la cohesió social de totes 
les persones que hi vivim i amb el desig de construir, entre tots, un poble millor.  
. Senyora Raquel Sans Carné respon: Sí, ho prometo i em comprometo a treballar des 
de l’Ajuntament de Martorell pel benestar, la convivència i la cohesió social de totes les 
persones que hi vivim i amb el desig de construir, entre tots, un poble millor.  
. Senyor Lluís Tomàs Moreno respon: Sí, ho prometo. 
. Senyora Remedios Márquez Ortega respon: Sí, prometo. 
. Senyor Antonio Carvajal Jiménez respon: Sí, ho prometo. 
. Senyora Manuela Franco Romero respon: Sí, ho prometo. 
. Senyor Xavier Sáez de Cortázar Gea respon: Sí, ho prometo per imperatiu legal i 
sense renunciar als meus principis republicans. 
. Senyora Laura Ruiz Sigüenza respon: Sí, ho prometo per imperatiu legal i sense 
renunciar als meus principis republicans. 
. Senyor Víctor de León Kunst respon: Sí, ho prometo per imperatiu legal amb la 
voluntat de consolidar i impulsar polítiques socialment justes a Martorell i amb fidelitat a 
les institucions catalanes. 
. Senyor Soulimane Messaoudi Tahrioui respon: Sí,  prometo per imperatiu legal amb la 
voluntat i l’objectiu de consolidar i impulsar polítiques socialment justes a Martorell. 
. Senyor Juan José Pérez Busto respon: Sí, lo juro. 
 
El Sr. Lluís Tomàs diu: D’aquesta manera 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 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’article 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 el 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. 
 
El Sr. Víctor de León diu: Quins dels candidats que encapçalen les seves 
corresponents llistes electorals es presenten a l’elecció d’Alcalde? 
Per la llista de Junts per Martorell (JUNTS): el Sr. Xavier Fonollosa Comas. 
Per la llista de Movem Martorell-En Comú Guanyem (MM-ECG): el Sr. Xavier Sáez de 
Cortázar Gea. 
Per la llista de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía (Cs): el Sr. Juan José Pérez Busto. 
 
El Sr. Secretari diu: Si us plau aneu introduint els vots en el sobre corresponent i jo els 
passaré a recollir tots perquè l’amplitud de la sala no permet masses desplaçaments. 
 
(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: Un cop escrutat els vots obtinguts s’han emès un total de: 
. Vots emesos: 21 
. Vots en blanc: 6 
. Vots nuls: 0 
. Vots obtinguts pels candidats: 
Sr. Xavier Fonollosa Comas: 12 vots. 
Sr. Xavier Sáez de Cortázar Gea: 2 vots. 
Sr. Juan José Pérez Busto: 1vot. 
 
El Sr. Víctor de León  diu:  
Un cop realitzat l’escrutini i havent obtingut el Sr. Xavier Fonollosa i Comas, cap de la 
llista electoral de Junts per Martorell (JUNTS), 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 vostè el càrrec 
d’Alcalde de la Vila de Martorell ? 
 
El Sr. Xavier Fonollosa i Comas respon: Sí, ho 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 guardar i fer guardar 
la Constitució com a norma fonamental de l’Estat. 
 
El Sr. Xavier Fonollosa i Comas respon:  Sí, ho juro i em comprometo a treballar de 
valent des de l’Ajuntament de Martorell pel benestar, la convivència i la cohesió social 
de totes les persones que hi vivim i amb el desig de construir, entre tots, un poble millor.  
 
A continuació el Sr. Xavier Fonollosa i Comas rep el bastó de l’alcaldia de mans del Sr. 
Lluís Tomás Moreno, que l’acredita com a alcalde de Martorell pel proper mandat, pels 
propers 4 anys i procedeix a ocupar la Presidència de la sessió, i el president i el vocal 
de la Mesa d’edat procedeixen a ocupar els seus llocs a la sala de sessions, restant 
d’aquesta manera dissolta la Mesa d’edat. 
 
El Sr. Alcalde diu: Bé, bona tarda a tothom, el primer que farem en aquest primer ple 
d’aquest mandat és obrir un torn d’intervencions perquè intervinguin tots els membres 
dels diferents grups municipals.  Començarem de menor a major, per tant té la paraula 
el Sr. Pérez. 
 



El Sr. Juan José Pérez Busto diu: Buenas tardes, buenas tardes a todo el mundo.  En 
primer lugar felicitar al Sr. Fonollosa a la vez que desearle la mejor de las suertes, 
porque desde luego su suerte será la suerte de todos los martorellenses. Agradecer 
también a las personas que han confiado su voto a nuestra candidatura y decirles que 
no les vamos a defraudar. Agradecer también a mis compañeros de partido por su 
constante trabajo, sin ellos no lo hubiéramos conseguido. Por último, agradecer también 
a mi familia, en especial a mi mujer, quienes finalmente son el apoyo moral que nos da 
fuerza.   
 
Para nosotros es un motivo especial de responsabilidad asumir el puesto de concejal y 
señalar que haremos una oposición firme, a la vez que constructiva. Ciudadanos 
trabajará por todos los compromisos que asumimos en campaña: la lucha contra el 
paro, fomentar la formación, potenciar el comercio local, la vivienda, nuestros jóvenes, 
nuestros mayores, el entorno natural, nuestro entorno cultural e histórico, en definitiva 
que Martorell sea una ciudad de todos y para todos. No es otra cosa que mejorar el 
bienestar de todos nuestros convecinos. Ese es nuestro ambicioso objetivo y siempre 
dentro del marco de la Constitución y el Estatut.   
Como hemos manifestado continuamente venimos a servir no a servirnos,  nosotros no 
tenemos mochilas. Nuestro compromiso es con Martorell y su gente, con toda su gente. 
Muchas gracias.      
 
El Sr. Alcalde diu: Moltes gràcies, té la paraula el Sr. de León. 
 
El Sr. Víctor de León diu: Moltes gràcies.  Bé, bona tarda a totes i tots.  Primer de tot, 
m’agradaria saludar a tots els oients de Ràdio Martorell, així com a totes les persones 
que estan en aquesta sala de plens i les persones que es troben en el Círcol.   
En qualitat de portaveu d’Esquerra Republicana en aquest Consistori vull felicitar a tots 
els regidors i regidores que avui iniciem un nou mandat, així com felicitar també, com no 
podia ser d’una altra manera, al Sr. Xavier Fonollosa per haver estat escollit de nou 
alcalde de Martorell.   
 
Jo no voldria fer ara un discurs sobre valors, principis i moral republicana, però sí que hi 
ha certs aspectes que m’agradaria comentar. Avui vint-i-una persones hem estat 
investides com a representants de Martorell, una responsabilitat  de la qual espero que 
tots estiguem a l’alçada. Malgrat el nou govern de Martorell disposi d’una clara majoria 
absoluta, des d’Esquerra Republicana esperem trobar espais pel diàleg, un diàleg que 
no només esperem trobar amb la força de govern, sinó també amb la resta de forces de 
l’oposició. Tant el Sr. Fonollosa, com jo, coincidim en que l’art de la política es basa en 
el diàleg, la negociació i en cedir per arribar a acords i m’agradaria pensar que la resta 
de partits polítics també tenen aquesta visió de la política per tal de crear així espais per 
l’entesa i pel diàleg.  
 
Sr. Fonollosa, la població de Martorell ha decidit àmpliament que torni vostè a ser el nou 
alcalde de Martorell. Ara al seu grup li toca fer el paper de gestor, tal i com vostè diu, 
però per a gestionar abans hi ha un pas que és el de la política i espero que alhora de 
fer política es compti tant amb nosaltres com amb la resta de partits.   
 
Esquerra Republicana no venim a aquest consistori a dinamitar ponts de diàleg amb cap 
partit, tindrem sempre la mà estesa pel diàleg per a tothom que vulgui fer avançar 
Martorell, sobretot, especialment en polítiques socialment justes perquè entenem que 
són el motor que ens farà arribar a la República Catalana.   
 
Senyores i senyors regidors, malgrat les diferències ideològiques que podem tenir, hi ha 
quelcom que ens uneix: la nostra estima per Martorell. Una estima pel seu patrimoni, 
cultura, vida associativa, esport i en especial pels propis martorellencs i martorellenques 
i és des d’aquest punt d’unió que tenim que hem de ser capaços de treballar plegats, 
tant les forces de l’oposició entre nosaltres, com la força de govern amb nosaltres.   
 



Com ja he dit anteriorment nosaltres sempre estarem al costat del diàleg i de l’entesa.  
De nou felicitar a totes les regidores i tots els regidors, així com al nou alcalde, moltes 
gràcies. Visca Martorell, visca Catalunya lliure i llibertat presos i preses polítiques. 
 
El Sr. Alcalde diu: Moltes gràcies, té la paraula el Sr. Sáez de Cortázar. 
 
El Sr. Xavier Sáez de Cortázar diu: Gràcies.  Ara és demà.  No escalfa el foc d’ahir ni 
el foc d’avui i haurem de fer foc nou.  Del gran silenci ençà tot el que es mou es mou 
amb voluntat d’esdevenir i esdevindrà amb la constància de la formiga amb intel·ligència 
i amb alegria.   
 
Les societats evolucionen i s’està cada cop més exigent. El temps de la política estèril i 
estètica s’esgota.  I seguim, seguirem convencent fins a vèncer per que per ara tenim 
1.183 raons per fer-ho. Tenim a penes el que tenim i prou, l’espai d’història concreta que 
ens pertoca i un minúscul territori per viure-la.  
 
Posem-nos d’en peu altra vegada i que se senti la veu de tots solemnement i clara.  
Direm qui som i que tothom ho escolti. Som Movem Martorell i hem vingut per quedar-
nos, gràcies.  
 
El Sr. Alcalde diu: Moltes gràcies, té la paraula el Sr. Tomàs. 
 
El Sr. Lluís Tomàs diu: Gràcies, bona tarda a tothom, a les persones que estan avui en 
aquest saló de Plens i també a les persones, com es deia fa un moment, que ens 
puguin estar escoltant per la ràdio i també una salutació pels que ens estan seguint des 
d’una de les sales del Círcol.   
 
En primer lloc, felicitar al company Sr. Xavier Fonollosa pel seu nomenament com 
alcalde de Martorell pels propers 4 anys, així com donar la benvinguda a totes les 
regidores i regidors que avui han pres possessió del seu càrrec. Avui és un gran dia per 
tots els electes locals de Martorell i de tot àrreu.  Felicitar-los a totes i a tots. Per una 
banda, felicitar als que governen que han guanyat amb claredat aquestes eleccions, 
però també felicitar als que no hem tingut l’oportunitat de governar i que estarem durant 
tota la legislatura en l’oposició formant també part d’aquest Consistori.  Recordem que 
no fa masses setmanes es celebrava, que finalment no es va poder celebrar, però ho 
farem n’estic segur, aquest és el compromís, els 40 anys d’ajuntaments democràtics i 
per tant avui és un record per totes les persones que durant tots aquests 40 anys han 
format part d’aquest consistori que avui en aquesta legislatura estrenem.   
 
També és el cas dels quatre regidors del Partit Socialista dels que avui parlo  com a 
portaveu. Tots quatre hem pres possessió dels nostres càrrecs amb el millor dels 
somriures.  
 
Serà un orgull i també poder viure amb intensitat la representació que la ciutadania en 
general, però especialment a totes les persones que ens van donar suport el 26 de 
maig. Farem una oposició constructiva, com sempre, amb el diàleg i el consens,  fent un 
control i fiscalització exhaustiva de l’acció de l’equip de govern, com pensem que ha de 
ser la nostra tasca i també la nostra responsabilitat.  
 
Treballarem de valent per a aconseguir un Martorell més just, saludable, solidari, 
sostenible.   
 
També recordem que tenim que continuar, segons el meu grup, continuar posant a les 
persones en el centre de la política municipal. Aquests són i seran sempre els nostres 
valors.   
 
Com deia abans, per nosaltres és un honor continuar representant i treballant a la gent 
de Martorell amb humilitat, amb eficàcia. Volem aconseguir un Martorell que sigui un 
Martorell de les persones, de l’educació, de la sanitat, el treball, la joventut, els serveis 
socials, la gent gran, els animals, Martorell de la igualtat, feminisme i també que sigui un 



dels nostres signes del Partit Socialista, un Martorell on la justícia social sigui una de les 
coses més importants.   
 
Martorell és un poble, és un municipi referent.  Desitgem que així continuï sent intentant 
millorar-lo encara més.  
 
Gràcies Martorell per la vostra estima. Dir-vos que els regidors del Partit Socialista 
estarem al carrer, sempre a prop, al vostre costat, podeu comptar amb nosaltres des 
d’aquesta institució  que recordem és la més propera a la ciutadania. Moltes gràcies.   
 
El Sr. Alcalde diu: Moltes gràcies, té la paraula Sr. Esteve. 
 
El Sr. Lluís Esteve diu: Bona tarda a tothom!  
Salutacions als companys regidors, a les persones que ens acompanyen a la sala de 
plens, també des del círcol o a través de radio Martorell. Felicitats a tots els electes avui, 
felicitats també a l’alcalde Xavier Fonollosa. 
 
Avui és un dia ple d’emocions, però també és un dia per donar gràcies...  
Gràcies en primer lloc als martorellencs per la seva àmplia i renovada confiança. El 
passat 26 de maig la candidatura encapçalada pel Xavier Fonollosa va aconseguir el 
suport del 50,30 % dels electors, i aquest fet certifica també un reconeixement a la feina 
feta.   
 
Gràcies a les persones que ens han ajudat i ens han donat suport, el seu compromís i el 
seu escalf ha estat molt important.  
Gràcies també a les persones que no ens han donat aquest suport per que sabem que 
la confiança cal renovar-la i el nostre compromís és i serà guanyar-la, consolidar-la i 
ampliar-la pas a pas i dia a dia.   
Gràcies també als treballadors municipals per la feina feta i per la que segur continuaran 
fent amb encert.  
Gràcies als governs municipals que ens han precedit, als diferents regidors que han 
estat asseguts aquí abans que nosaltres.  
Gràcies als fins avui regidors de l’ajuntament, que no continuaran aquesta legislatura: al 
Sergio, al Vicente, l’Asunción, l’Àngels, al José Antonio, al Raúl... gràcies als companys 
de govern: a la Míriam, al Sergi i a l’Adolf que són corresponsables també de l’acció de 
govern que hem fet aquesta passada legislatura i, evidentment, com no pot ser d’una 
altra manera, un record molt especial pel Josep i la Núria amb qui hem treballat molts 
anys plegats des de la l’ajuntament per la millora de Martorell  i tinc el cert convenciment 
que ho seguireu fent també des d’altres àmbits. Moltíssimes gràcies per la feina feta!  
Moltes gràcies també a l’alcalde Esteve, pel seu mestratge, la seva dedicació i el seu 
compromís al servei de Martorell, pels valors positius que ens has transmès i que han 
estat i seran presents en aquest camí de servei a les persones, a Martorell i també al 
país.   
Gràcies també a la família, evidentment a la meva però també a la de tots els 
companys, pel vostre suport i pel vostre recolzament i per compartir dedicació, temps i 
l’estima personal amb l’estima per Martorell.  
 
Avui tots els regidors hem promès o jurat la nostra elecció com a regidors electes com a 
càrrecs de regidor i ho hem fet per que la llei ens obliga, ho hem fet doncs tots plegats 
per imperatiu legal.   
 
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 
configurem el nou consistori.  
 
El resultat electoral del passat 26 de maig ha configurat un govern que encapçala en 
Xavier Fonollosa, un alcalde consolidat i reforçat al servei de Martorell i un equip que 
conforma el grup municipal de Junts per Martorell.   
 
Un govern que aposta pel diàleg, pel consens, la responsabilitat i també la generositat.   



Un govern sòlid i alhora amb voluntat d’escolta activa, receptiu perquè totes les 
propostes són bones si tenen com a objectiu la millora de Martorell.  
Un govern que és ampli i és fort que avui està configurat per un grup municipal però que 
està obert a propostes, idees, suggeriments i també crítiques, per que no, obert a 
col·laboracions estables o temporals, sempre amb una premissa i un convenciment clar 
per sobre de partits i d’ideologies  hi ha l’interès general i la ferma voluntat de treballar 
per les persones i per Martorell.  
Un govern que creu en les persones, compromès. 
Un govern que no en tingueu cap dubte treballarà fort, que segur que s’equivocarà, 
segur, perquè farà coses i quan fas coses t’equivoques, però també que sabrà 
reconèixer els errors i alhora aprendre d’ells.   
Un govern compromès amb la llibertat!!! Que defensa els drets i les llibertats de tots i 
treballa també per la cohesió social.  
Un govern actiu i en positiu. Honest i transparent.  
Un govern que defugirà els retrets i els posicionaments agres. el jo més que tu, els 
posicionaments ideològics grandiloqüents o d’aparador que són buits i darrera no 
acostuma haver-hi res per que en molts casos són fum.  
Un govern de pensar en positiu perquè estem convençuts que no es pot construir 
absolutament res sòlid només des de la queixa, la indignació o la rancúnia. 
Un govern radicalment compromès a aportar solucions i no pas problemes. 
Un govern convençut que només es construeix des de l’estima, la responsabilitat, el 
compromís, la generositat i l’actitud positiva.  
 
Encarem doncs aquesta legislatura amb il·lusió renovada i ampliada, amb el compromís 
ferm de seguir JUNTS! transformant i millorant Martorell i amb la ferma convicció, que 
millorant el nostre poble millorem també el nostre país i construïm junts una societat 
més justa i més cohesionada. 
 
Finalment, pren la paraula el Sr. Alcalde que diu:  Moltes gràcies, bé en primer lloc 
crec que hem d’agrair moltíssim l’assistència massiva de gent que em diuen que tenim 
doncs també aquí al Círcol per venir a veure la sessió constitutiva del nou Ajuntament 
pel mandat d’aquests propers 4 anys. 
 
Vull felicitar també als nous càrrecs públics electes que avui inicieu una nova etapa 
en la vostra vida, i us ho puc ben assegurar que és una etapa molt rica  i a tots 
vosaltres, als 10 regidors i regidores nous que esteu en aquest consistori que sou 
nous, us volem prestar i aquesta és la primera de les coses que us vull dir, tot el nostre ajut 
i col·laboració.  No és fàcil això, no és fàcil saber com funciona la maquinària de 
l’Administració. 
 
També vull fer un agraïment  profund, molt profund, al conjunt  de la ciutadania de 
Martorell per haver  dipositat  novament  la  seva   confiança ma joritària  en  el  grup  
de  persones  que   represento  perquè seguim  treballant  amb   rigor, amb  sentit    
comú, amb responsabilitat, amb compromís i amb coherència per seguir millorant 
aquest poble,  que és el nostre i que tant ens estimem. 
 
Avui  s'inicia  un   nou  mandat.  L’onzè  des  de que  hi ha  eleccions 
democràtiques, justament feia referència el Sr. Tomás, enguany  fa 40 anys de les  
primeres eleccions democràtiques als Ajuntaments. 
 
Avui  es  constitueix l’A juntament   de   Martorell  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, és a dir, al servei de les persones de Martorell.  Tots nosaltres, els 21, 
conformem aquest Ajuntament i és cosa de tots nosaltres ser conscients de l’enorme 
responsabilitat que això representa per Martorell i pel conjunt de la seva ciutadania. 



 

 
Uns hem d'exercir aquesta responsabilitat des del govern, altres ho heu de fer des de 
l’oposició; però tots hem d'exercir el càrrec amb un alt nivell de responsabilitat. 
Només així Martorell seguirà avançant i no podem defraudar al nostre poble i la seva 
gent, perquè esperen molt de nosaltres i nosaltres el representem. 
Durant  els  darrers 16 anys   he   estat   càrrec   públic   d'aquest A juntament. Els 
primers  4  com  a  regidor  a l’oposició, els següents 8 amb responsabilitats de 
govern com a regidor al costat de l’Alcalde Esteve, i els darrers 4 com a Alcalde. I  avui 
he estat escollit, novament, Alcalde del meu poble. Per mi això és un gran honor que 
m'omple d'orgull. 
Assumeixo  el  càrrec amb la responsabilitat que requereix i l'exerciré amb lleialtat 
al meu poble i a la seva gent. Amb sentit comú i coherència isempre amb mà estesa. 
Amb actitud positiva i  amb l’ànim de col·laborar absolutament amb tothom. 
Per que un Alcalde ha de ser l'Alcalde de tots, no pot ser l’Alcalde d‘una part del poble., ho 
ha de ser de tots.  
 
Un  Alcalde ha  de  tenir presents, sempre, tres premisses bàsiques : 
 
La primera és intentar    ajudar    a   aquells   que   més   ho   necessiten. 
I això vol dir prestar més atenció als col·lectius més vulnerables com les persones 
en situació d'atur, les persones amb discapacitat intel·lectual, la gent gran o els infants. 
 
La segona premissa que ha de tenir un bon Alcalde és preservar la cohesióó social i la 
bona convivència deis veïns  del  poble. Aquest, sense cap mena de dubte és l’actiu més 
important que tenim. A Martorell convivim persones d'orígens, pensaments i ideologies 
molt diferents. Però vivim en el mateix poble. Tots junts. I ens entenem i convivim  molt  
bé.  Sense  cap mena de problema, malgrat les moltes diferències.  Aquesta bona 
convivència és un valor en sí mateix que cal preservar sempre i que cal tenir molt 
present. Sovint a allò que tenim no li solem donar la importància que té. 
 
I la tercera premissa que ha de tenir un bon Alcalde és parar l'orella i escoltar a tothom. 
Fer que la gent participi i exposi les seves necessitats. Ser proper, escoltar. Penseu que 
la major part d'iniciatives que hem abordat en els darrers anys surten de converses 
amb veïns, amb entitats i amb col·lectius diversos. Es tracta de donar resposta a 
necessitats concretes. 
 
El  meu  compromís és amb els ciutadans de Martorell. El  meu compromís,  el nostre 
compromís, és que continuarem treballant perquè Martorell segueixi avançant en tots 
els àmbits. El nostre compromís és seguir transformant Martorell  per  millorar les 
condicions de vida de tots i cadascun dels martorellencs. 
Aquest és el nostre objectiu. 
 
Però deixeu-m’ho dir, avui, per mi, és un dia molt especial. I ho és per moltes raons : 
Fa 4 anys vaig ser escollit Alcalde. I  ho vaig ser perquè havíem guanyat les eleccions. 
I les havíem guanyat molt bé. Amb el doble de regidors que la formació que ens 
seguia. Però tot i així no teníem la majoria suficient per garantir la meva investidura ni 
per conformar un govern sòlid ni estable. 
 
Per  primera  vegada  vam  ser  capaços d'establir  les  bases  per configurar un govern 
de coalició amb els companys d'ERC. 
No va ser fàcil,  però ho vam fer. I tres regidors, l'Adolf, la Míriam i el Sergi han format 
part del govern d'aquest Ajuntament en els darrers 4 anys i han exercit aquesta 
responsabi litat amb una gran dedicació, amb rigor, amb eficàcia i amb compromís. 
Moguts sempre per una vocació de servei i una estima cap al seu poble impecables. 
Sempre vam tenir molt clar que érem a I'’Ajuntament per tirar el poble endavant entre 
tots. I així ho vam fer. I vull aprofitar aquesta oportunitat per agra'ir-los moltíssim tota 
la seva feina i tota la seva dedicació. 
D'i gual  manera vull aprofitar l’'ocasió per agrair a dos  regidors que tampoc hi seran 
la gran feina feta durant tots els anys amb els quals hem compartit escons. La Núria i 
el Josep. 



 

Dos superregi dors que després de molts anys, el Josep 20, han decidit que han de 
deixar pas a altres persones que aportin noves idees i nous projectes. També els vull 
agrair moltíssim, moltíssim, moltíssim, l’enorme dedicació al seu poble. 
Avui he estat escollit, de nou,  Alcalde del meu poble. El meu estimat Martorell. El 
poble on vaig néixer, on va néixer els meus pares ion han nascut les meves filles. 
 
Avui comparteixo Sala i  emocions amb les 2 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 és aquest senyor gran que està aquí al davant que també va ocupar 
un seient en aquesta Sala. 
Quan jo era un nen el meu pare 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. 
Pare segur que si no m’haguessis ensenyat això, avui segur que  jo no seria aquí. 
I al Salvador Esteve, el meu mestre, en feia referència el Lluís per tot el que ens ha 
ensenyat, que és molt. 
Per mi ha estat un honor i un privilegi servir al teu costat durant tots aquests anys. 
Perquè aquests anys amb tu han estat anys en els que ens has ensenyat a servir a 
Martorell des de tot arreu, amb dedicació, estima i  honor. 
Des del govern, des  de  l'oposició, al  carrer  amb  la  gent, en diferents  despatxos,  
defensant  sempre   els   interessos   de Martorell. 
Ens has ensenyat Salvador a servir Martorell i la seva gent. I a estimar-lo tal com és, 
però sense renunciar mai a transformar-lo per millorar-lo. 
Sempre he dit, Salvador, que has estat el millor Alcalde que mai ha tingut i tindrà 
aquest poble. I  en nom del poble de Martorell i de la seva gent t'agraeixo moltíssim, 
moltíssim, moltíssim tot el que has fet per nosaltres. 
 
Però, permeteu-me que faci l’agraïment més gran, el més profund i, per mi, el més 
important.  Un agraïment immens a les meves 4 donetes. Les meves reines. 
L'Alícia, la meva dona i companya des de fa més de 30 anys. 
Sempre, sempre, sempre m'ha fet costat, conscient que aquest fet afectaria  les 
nostres vides i  la de les nostres tres filies: la Maria, la Núria i  la  Laia. 
Les meves princeses, a les quals, la seva mare i jo els hem explicat que el pare durant un 
temps s'ha de dedicar al nostre poble per millorar-lo, i que ho fa perquè se l’'estima, i 
d'aquesta manera també transmetem a les nostres filles aquest sentiment de 
pertinença i orgull, que el meu pare em va transmetre amb mi. 
 
I, finalment, avui també és un dia especial per mi perquè s'inicia  un nou mandat, un nou 
govern. 
Un  nou  govern obert que centrarà els seus esforços en  donar resposta a les 
necessitats de  Martorell, no en tingueu cap dubte, cercant el consens amb tothom, ho 
he dit abans, amb la resta de grups municipals, amb les entitats i sobretot, sobretot, 
sobretot amb els veïns. 
Un govern  plural, renovat i participatiu, però a l'hora un govern fort i estable que 
prendrà decisions per seguir avançant. 
Un govern assequible que serà sempre al costat de la gent, sobretot, sobretot 
d'aquells que més ho necessiten. 
Un  govern  que  estarà  al  carrer per escoltar propostes, per escoltar idees, per 
escoltar demandes del conjunt de la ciutadania. 
L'A juntament, ho hem dit sempre, ha de ser  una  eina  de  transformació, que  
entre tots hem de fer que funcioni. 
 
I acabaré el meu parlament com ho vaig fer fa 4 anys citant al President Kennedy. 
El  President   Kennedy  va  dir en una ocasió:  "la  política,   en democràcia és 
bàsicament  vocació  de  servei,  i  aquesta   és  la dedicació més honorable a la qual es 
pot dedicar un ciutadà ". 
Fem doncs que les paraules del President Kennedy cobrin tot el seu sentit.  Moltes 
gràcies.



 

 
Finalitzat l’acte, el Sr. Alcalde aixeca la sessió quan són les 19:49 hores, de la qual 
s’estén la present acta, i com a secretari en dono fe. 

 
  
 


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

