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09/2011 .  SESSIÓ CONSTITUTIVA DE L’AJUNTAMENT EN PLE DEL DIA 11 DE 
JUNY DE 2011. 

  
  A la Vila de Martorell, essent les dotze hores del dia 11 de juny de 2011, es 
reuneixen, a la sala de sessions de l’Ajuntament, els regidors proclamats electes 
conforme el resultat de les eleccions locals que varen tenir lloc el dia 22 de maig de 
2011 que a continuació es relacionen: 
 
-Per Convergència i Unió (CiU): 
Sr. Salvador Esteve Figueras 
Sr. Xavier Fonollosa Comas 
Sra. Maria Mercè Morera Santafé 
Sr. Josep Casasayas Puig 
Sra. Cristina Dalmau Cerdà 
Sr. Lluís Esteve Balagué 
Sra. Maria Francisca Hinojo Nieto 
Sra. Sira Sanz Romera 
Sr. Albert Fernández Claramunt 
Sr. Lluís Sagarra Sesé 
Sr. Lluís Amat Ferrer 
 
-Pel Partit dels Socialistes de Catalunya-Progrés Municipal (PSC-PM): 
Sr. Adrià Arqué Armestoy 
Sra. Montserrat Parera Bayó 
Sr. Javier González Abad 
Sra. Lourdes Hernández Ortega 
 
-Per Iniciativa per Catalunya Verds- Entesa (ICV-E): 
Sr. Xavier Gómez Revuelta 
Sra. Olga Eugenia Fernández Ochoa 
Sr. José Antonio Simón Cabrera 
 
-Pel Partit Popular de Catalunya (PP): 
Sr. Francesc Josep Arpal Macià 
Sr. Vicente Casal Carriedo 
 
-Per Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal (ESQUERRA-AM): 
Sr. Adolf Bargués Asturias 
 
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 és 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 22 de maig. 
 
La tresoreria de la Corporació ha aportat la conciliació de les entitats bancàries on 
aquest Ajuntament i el seu Patronat tenen comptes corrents oberts, i per la secretaria 
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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. 
 
Per tant, demano al senyor Salvador Esteve Figueras, com a regidor electe de major 
edat, i a la senyora Cristina Dalmau Cerdà, 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. Salvador Esteve 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 
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Document Nacional d’Identitat, la Mesa comprovarà les credencials lliurades pels 
regidors, i a continuació aquests hauran d’ocupar el seu lloc a la sala de sessions. 
 
El Secretari diu: Els noms i cognoms dels regidors electes són: 
Sr. Xavier Fonollosa Comas 
Sra. Mercè Morera Santafé 
Sr. Josep Casasayas Puig 
Sr. Lluís Esteve Balagué 
Sra. Maria Hinojo Nieto 
Sra. Sira Sanz Romera 
Sr. Albert Fernández Claramunt 
Sr. Lluís Sagarra Sesé 
Sr- Lluís Amat Ferrer 
Sr. Adrià Arqué Armestoy 
Sra. Montserrat Parera Bayó 
Sr. Javier González Abad 
Sra. Lourdes Hernández Ortega 
Sr. Xavier Gómez Revuelta 
Sra. Olga Eugenia Fernández Ochoa 
Sr. José Antonio Simón Cabrera 
Sr. Francesc Josep Arpal Macià 
Sr. Vicente Casal Carriedo 
Sr. Adolf Bargués Asturias 
 
Existeix el quòrum suficient de majoria absoluta dels regidors electes per a la 
celebració de la sessió 
 
El Sr. Salvador Esteve 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 202 i 
203 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 citaré els noms i cognoms dels regidors electes per 
l’ordre en què figuren en les seves llistes corresponents, començant per la llista més 
votada i fins a la menys votada, i formularan el seu jurament o promesa.  
Sr. Salvador Esteve i Figueras. 
 
El Sr. Salvador Esteve i Figueras diu : pel meu honor i en la gràcia de Déu juro per 
la meva consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de 
l’Ajuntament de Martorell, amb lleialtat al Rei, al President de la Generalitat de 
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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: juro per la meva consciència i honor complir 
fidelment les obligacions del càrrec de regidor amb lleialtat al Rei, al President de la 
Generalitat de Catalunya i a l’Alcalde de Martorell, complir i fer complir la Constitució 
Espanyola i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya com a normes fonamentals de l’Estat i 
de Catalunya.   
 
El Secretari diu: Sra. Maria Mercè Morera Santafé 
 
La Sra. Maria Mercè Morera Santafé diu: juro per la meva consciència i honor complir 
fidelment les obligacions del càrrec de regidora de l’Ajuntament de Martorell amb 
lleialtat al Rei, al President de la Generalitat de Catalunya i a l’Alcalde de Martorell, 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. Josep Casasayas Puig 
 
El Sr. Josep Casasayas Puig diu: juro per la meva consciència i honor complir 
fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l’Ajuntament de Martorell amb 
lleialtat al Rei, al President de la Generalitat de Catalunya i a l’Alcalde de Martorell, i 
guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat i l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya.   
 
El Secretari diu: Sra. Cristina Dalmau Cerdà 
 
La Sra. Cristina Dalmau Cerdà diu: prometo per la meva consciència i honor i per 
imperatiu legal complir fidelment les obligacions del càrrec de regidora 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. Lluís Esteve Balagué 
 
El Sr. Lluís Esteve Balagué diu: juro per la meva consciència i honor complir 
fidelment les obligacions del càrrec de regidor 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: Sra. Maria Hinojo Nieto 
 
La Sra. Maria Hinojo Nieto diu: prometo per la meva consciència i honor complir 
fidelment les obligacions del càrrec de regidora de l’Ajuntament de Martorell amb 
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lleialtat al Rei i al President de la Generalitat de Catalunya, guardar i fer guardar la 
Constitució com a norma fonamental de l’Estat i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.  
 
 
El Secretari diu: Sra. Sira Sanz Romera 
 
La Sra. Sira Sanz Romera diu: prometo per la meva consciència i honor complir 
fidelment les obligacions del càrrec de regidora de l’Ajuntament de Martorell amb 
lleialtat al Rei, 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. Albert Fernández Claramunt 
 
El Sr. Albert Fernández Claramunt diu: juro per la meva consciència i honor complir 
fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l’Ajuntament de Martorell amb 
lleialtat al Rei, al President de la Generalitat de Catalunya i a l’Alcalde de Martorell, 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. Lluís Sagarra Sesé 
 
El Sr. Lluís Sagarra Sesé diu: juro per la meva consciència i honor i per imperatiu 
legal complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l’Ajuntament de 
Martorell amb lleialtat al Rei, al President de la Generalitat de Catalunya i a l’Alcalde 
de Martorell, 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. Lluís Amat Ferrer 
 
El Sr. Lluís Amat Ferrer diu: prometo per la meva consciència i honor complir 
fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l’Ajuntament de Martorell amb 
lleialtat al Rei, al President de la Generalitat de Catalunya i a l’Alcalde de Martorell, 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. Adrià Arqué Armestoy 
 
El Sr. Adrià Arqué i Armestoy diu: prometo per la meva consciència i honor complir 
fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l’Ajuntament de Martorell i, per 
imperatiu legal, prometo lleialtat al Rei i guardar i fer guardar la Constitució com a 
norma fonamental de l’Estat i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.  
 
El Secretari diu: Sra. Montserrat Parera Bayó 
 
La Sra. Montserrat Parera Bayó diu: prometo per la meva consciència i honor complir 
fidelment les obligacions del càrrec de regidora de l’Ajuntament de Martorell i, per 
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imperatiu legal, prometo lleialtat al Rei, guardar i fer guardar la Constitució com a 
norma fonamental de l’Estat i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.  
 
El Secretari diu: Sr. Javier González Abad 
 
El Sr. Javier González Abad diu: prometo per la meva consciència i honor complir 
fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l’Ajuntament de Martorell i, per 
imperatiu legal, prometo lleialtat al Rei, guardar i fer guardar la Constitució com a 
norma fonamental de l’Estat i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.  
 
El Secretari diu: Sra. Lourdes Hernández Ortega 
 
La Sra. Lourdes Hernández Ortega diu: prometo per la meva consciència i honor 
complir fidelment les obligacions del càrrec de regidora de l’Ajuntament de Martorell i, 
per imperatiu legal, prometo lleialtat al Rei, 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 Gómez Revuelta 
 
El Sr. Xavier Gómez Revuelta diu: prometo per la meva consciència i honor complir 
fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l’Ajuntament de Martorell i, per 
imperatiu legal, amb lleialtat al Rei, 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: Sra. Olga Eugenia Fernández Ochoa 
 
La Sra. Olga Eugenia Fernández Ochoa diu: prometo per la meva consciència i 
honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l’Ajuntament de 
Martorell i, per imperatiu legal, amb lleialtat al Rei, 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. José Antonio Simón Cabrera 
 
El Sr. José Antonio Simón Cabrera diu: prometo per la meva consciència i honor i 
per imperatiu legal complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor 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. Francesc Josep Arpal Macià 
 
El Sr. Francesc Josep Arpal Macià diu: juro per la meva consciència i honor complir 
fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l’Ajuntament de Martorell amb 
lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat.  
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El Secretari diu: Sr. Vicente Casal Carriedo 
 
El Sr. Vicente Casal Carriedo diu: juro per la meva consciència i honor complir 
fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l’Ajuntament de Martorell amb 
lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat.  
 
El Secretari diu: Sr. Adolf Bargués Asturias 
 
El Sr. Adolf Bargués Asturias diu: prometo per la meva consciència i honor complir 
fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l’Ajuntament de Martorell, amb 
lleialtat al President de la Generalitat de Catalunya i guardar i fer guardar l’Estatut de 
Catalunya, treballaré per ser digne, fidel i lleial a les institucions del meu país i als seus 
representants.  
 
El Sr. Salvador Esteve 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: 
Poden ser candidats tots els Regidors que encapçalin les seves corresponents llistes. 
Si algú d’ells obté la majoria absoluta dels vots dels Regidors és proclamat electe. 
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. Cristina Dalmau Cerdà diu: Quin 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. Salvador Esteve Figueras. 
Per la llista del Partit dels Socialistes de Catalunya-Progrès Municipal, el Sr. 
Adrià Arqué Armestoy. 
Per la llista d’Iniciativa per Catalunya Verds-Entesa, el Sr. Xavier Gómez 
Revuelta. 
Per la llista del Partit Popular de Catalunya, el Sr. Francesc  Josep Arpal Macià. 
Per la llista d’Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, el Sr. Adolf 
Bargués Asturias. 
 
A continuació es procedeix a realitzar la votació i els regidors electes dipositen llur vot 
en la urna destinada a l’efecte, essent  els últims en votar la vocal i el president de la 
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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:  
 
Total de vots emesos: 21 
Vots en blanc: 0 
Vots nuls: 0 
 
Vots obtinguts pels candidats: 
Sr. Salvador Esteve Figueras: 11 vots 
Sr. Adrià Arqué Armestoy: 4 vots 
Sr. Xavier Gómez Revuelta: 3 vots 
Sr. Francesc  Josep Arpal Macià: 2 vots 
Sr. Adolf Bargués Asturias: 1 vot 
 
 
La Sra. Cristina Dalmau Cerdà  diu: Realitzat l’escrutini i havent obtingut el regidor 
Sr. Salvador Esteve Figueras, candidat 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. Sr. Salvador Esteve Figueras accepta el càrrec d’Alcalde de la Vila 
de Martorell ? 
 
El Sr. Salvador Esteve i Figueras respon: Sí, accepto.  
 
Tot seguit, la Sra. Cristina Dalmau Cerdà li fa lliurament del bastó d’Alcalde. 
 
A continuació el Sr. Alcalde procedeix a ocupar la Presidència de la sessió, i la vocal el 
seu lloc a la sala de sessions, restant d’aquesta manera dissolta la Mesa d’edat. 
 
Tot seguit, el Sr. Alcalde formula el seu jurament en els següents termes: 
 
El Sr. Salvador Esteve Figueras diu: pel meu honor i en la gràcia de Déu juro per la 
meva consciència complir fidelment les obligacions del càrrec d’Alcalde de 
l’Ajuntament de Martorell, amb lleialtat al Rei, 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. Alcalde diu: a continuació 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 el 
representant d’Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal. 
 
El Sr. Adolf Bargués diu: benvolgut Alcalde, benvolgudes regidores i regidors de la 
corporació, benvolguts convilatans i convilatanes, bon dia a totes i a tots i moltes 
gràcies per la vostra assistència en aquest acte institucional. 
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Malauradament ens trobem en un moment en el que sovint sentim opinions de 
desinterès o descrèdit de la política que es fonamenten en actituds irresponsables des 
del punt de vista de la defensa de l’interès general, o de l’adopció d’estratègies o de 
tacticismes polítics que desvirtuen l’essència de l’exercici de la política, entesa com a 
eina de transformació social i nacional. Davant d’aquest fet tinc l’encàrrec de treballar 
de valent, colze a colze amb tots els companys del consistori per consensuar 
qualsevol millora i progrés, però tampoc deixaré d’exercir les tasques de control des de 
l’oposició on la divergència en moltes de les actuacions serà d’antuvi justificada i 
raonada. Si el nou Pla general d’ordenació urbana de Martorell farà possible una 
ordenació racional del territori, una protecció dels elements arquitectònics i 
paisatgístics nosaltres hi participarem. Si el Patronat d’atenció a les persones no 
aporta els objectius que ens havíem marcat en farem propostes de millora. En totes i 
cadascuna de les competències municipals hi direm la nostra, des de la posició que 
calgui per incòmoda que sembli a algú. Com electe d’Esquerra entomo la meva tasca 
amb un clar compromís per la meva vila i juro, amb responsabilitat i vocació de servei 
públic, difondre els valors de la governança republicana.     
 
El Sr. Alcalde diu: té la paraula el representant del Partit Popular de Catalunya.       
 
El Sr. Francesc Arpal diu: molt bon dia a tothom. En nom del partit Popular donar en 
primer lloc l’enhorabona al reelegit com Alcalde de Martorell al Sr. Salvador Esteve. 
Donar l’enhorabona també a cadascú de vostès com a càrrecs electes i als diferents 
grups municipals que tots vostès representen; i felicitar també a les dues formacions 
polítiques que s’han quedat a portes d’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 augmentar la representació del partit Popular en 
l’ajuntament. Salutacions al públic que està aquí a la sala de plens, als regidors de la 
legislatura passada que ens acompanyen i, també molt especialment, a aquells que 
ens estan veient des de la Casa de Cultura que, per problemes d’aforament, no poden 
estar aquí amb tots nosaltres. També a tots aquells que ens estan escoltant per ràdio o 
per internet. 
El partit Popular ha votat avui en aquesta sessió constitutiva el seu cap de llista, 
corresponent així la confiança que han dipositat en el nostre projecte els veïns que ens 
van votar en les passades eleccions municipals. A l’endemà d’unes eleccions sempre 
es diu que per una o altra raó tothom ha guanyat i els hi demostraré que és cert. 
Convergència i Unió, tot i que ha perdut un regidor, segueix mantenint la majoria, això 
sí aquesta vegada una mica menys absoluta. El partit dels Socialistes, tot i que també 
ha perdut un regidor, segueix sent la segona força política del consistori. Iniciativa per 
Catalunya Verds ha augmentat el nombre de regidors. El partit Popular ha estat el que 
ha augmentat més en percentatge, ha augmentat també el nombre de regidors i ha 
deixat de ser el darrer grup municipal en el consistori; i Esquerra Republicana ha 
aconseguit mantenir la seva representació municipal. Com tots vostès poden 
comprovar per una o altra raó tots tenim alguna justificació per dir que en certa manera 
hem guanyat, ara doncs que tots hem guanyat que guanyi també el poble, que guanyin 
també els ciutadans i ciutadanes de Martorell, les persones, que al cap i a la fi és a qui 
representem i per tant han de ser la nostra prioritat. 
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El resultat de les eleccions municipals del passat 22 de maig fan que avui obrim una 
nova etapa en el present i en el futur de Martorell, s’ha de governar per tot Martorell, 
sense mirar enrere sinó endavant, i sense repetir els errors que s’hagin produït en el 
passat. No és per tant una qüestió d’ideologies sinó de sentit comú, el present tots 
sabem que és difícil i el futur s’ha de dir que és incert. Ara és l’hora de treballar 
conjuntament per dinamitzar de totes les maneres possibles l’economia local per crear 
llocs de treball; d’agilitzar els tràmits administratius en els emprenedors; d’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; de que Martorell tingui l’habitatge necessari assequible als temps que 
vivim i de manera decidida siguem la capital del Baix Llobregat nord.  
La crisis 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 de la legislatura. 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 oberts a tothom i a imposar el seny per sobre de 
les ideologies. Moltes gràcies.      
    
El Sr. Alcalde diu: a continuació té la paraula el representant d’Iniciativa per Catalunya 
Verds-Entesa. 
 
El Sr. Xavier Gómez diu: Alcalde, regidores i regidors, martorellencs i 
martorellenques, bon dia a tothom i una salutació cordial a les persones que ens 
acompanyen en aquesta sala i també a les que ens segueixen des del carrer, des de 
la Casa de Cultura, per ràdio o per internet. 
Les meves primeres paraules com a portaveu del grup municipal d’Iniciativa per 
Catalunya Verds de Martorell volen ser d’agraïment. En primer lloc agraïment sincer a 
totes les persones que ens han votat, dipositant la seva confiança en la nostra 
candidatura, tant als i a les votants d’Iniciativa per Catalunya Verds com a la resta de 
la ciutadania. Els assegurem que el nostre compromís segueix viu i que, des de 
l’oposició, seguirem treballant activament per millorar el nostre municipi amb criteris 
ètics, equitatius i ecològics. Volem agrair també a les regidores i regidors que deixen 
aquest consistori per seu esforç i dedicació per Martorell i la seva ciutadania. També 
volem agrair a les dones i els homes d’Iniciativa per Catalunya Verds de Martorell el 
seu recolzament i la tasca realitzada a peu de carrer per mantenir viva la flama de 
l’esquerra ecologista al nostre municipi, que ha obtingut el fruit de tenir més 
representació en aquest nou consistori. I finalment un agraïment especial a les nostres 
famílies per recolzar-nos, acceptant amb resignació que ens han de compartir. 
Felicitem amb sinceritat a Convergència i Unió pels seus resultats a les eleccions 
municipals, i al Sr. Salvador Esteve en particular com a nou Alcalde de tota la 
ciutadania martorellenca. Com tothom sap Iniciativa per Catalunya Verds de Martorell 
hem declinat participar d’un govern de concentració, és per aquest motiu que el nostre 
vot per a l’elecció de l’alcalde ha estat per a la meva persona, tot i així volem 
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manifestar públicament la nostra predisposició i voluntat sincera de cercar sempre el 
consens amb l’equip de govern i amb la resta de grups municipals, en totes i 
cadascuna de les decisions que s’hagin de prendre els propers 4 anys. Totes les 
persones que seiem en aquestes cadires tenim un mateix grau de responsabilitat 
ciutadana, des del govern o des de l’oposició, en política com en tots els àmbits de la 
vida els avals no són sinó dipòsits de confiança que cal anar guanyant i revalidant amb 
el treball de cada dia, en aquest sentit el nostre grup municipal vol apostar des del 
primer dia de la legislatura perquè tant els membres del govern, amb l’Alcalde al 
capdavant, com els de l’oposició hem d’esforçar-nos de valent per recuperar la 
confiança de la ciutadania en l’administració local.  
Vivim temps d’indignació i per sort som ja moltes les persones que creiem que no n’hi 
ha prou, que cal passar a l’acció i portar a aquest plenari, al Parlament i on calgui les 
propostes ciutadanes per canviar unes maneres de fer que ens han portat allà on 
estem. Volem que aquesta veu de les persones indignades es converteixi en 
propostes i el nostre compromís és escoltar-les, valorar-les i portar-les a aquesta sala 
per aconseguir la transformació profunda de la societat que volem, i sobretot apostem 
perquè sigui la pròpia societat la protagonista d’aquest canvi. 
A Martorell hi ha més de 7.000 persones amb dret a vot que no l’han exercit o que no 
van donar suport a cap dels partits que estem aquí representats, aquesta 
circumstància cal que ens faci reflexionar, també hem de governar per ells i elles però 
sobretot hem de recuperar la confiança en la política en majúscules, com a tot allò que 
té a veure amb la ciutadania i les seves preocupacions. 
El grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds de Martorell exercirem el nostre 
paper a l’oposició amb la mateixa responsabilitat, honestedat i eficàcia que ho hem fet 
la passada legislatura i que ho varem fer anteriorment al govern, i amb la mateixa 
il·lusió per construir una societat més justa, més igualitària i més sostenible. Ho farem 
d’una manera constructiva, positiva, cercant i exigint el consens, però també ho 
seguirem fent de manera contundent i expeditiva quan es repeteixin accions o actituds 
intolerants, intransigents i quan l’opacitat i la censura centrin la nostra relació amb 
l’ajuntament. 
Creiem que el nostre nou alcalde ha de tenir molt clar i així li demanem que Martorell 
no és propietat de ningú, que el formem moltes persones diverses i que cal governar 
per a totes elles; també li demanem que tingui en compte a l’oposició en aquesta nova 
legislatura plena de reptes importants, i que no es repeteixi l’actitud que en ocasions 
hem rebut amb els seus governs anteriors. Aquestes demandes, però, no són només 
per a ell, també les traslladem a la resta de portaveus i grups municipals, ja que només 
d’aquesta manera aconseguirem una bona cohesió social i una absència de fractures 
a la nostra vila. Dit això cal plantejar quin ha de ser el rol de l’ajuntament en aquesta 
nova etapa, atenent l’experiència cal que aquest nou equip es plantegi un canvi en el 
concepte de bones pràctiques de govern. Cal aconseguir la col·laboració i complicitat 
entre els poders públics d’una banda i, d’altra banda, entre aquests i la societat civil. 
Per últim manifestem clara i obertament que Iniciativa per Catalunya Verds liderant 
l’esquerra transformadora de Martorell farà una oposició constructiva, oberta i 
col·laboradora, i lluitarà per millorar el clima polític tan crispat i gris que ha caracteritzat 
el nostre consistori els darrers anys.  
Vull acabar la meva intervenció amb un record especial al Carles Pujol i Vallès perquè 
és la primera vegada en democràcia que no està aquí amb nosaltres celebrant aquest 
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inici de legislatura, i li vull dir allà on sigui, mencionant una persona que a tots dos ens 
ha inspirat molt, en Miguel Núñez, que va dir fa pocs anys: ho sento però la lluita no ha 
acabat, salut i treball els propers 4 anys. 
                 
El Sr. Alcalde diu: a continuació té la paraula el representant del Partit dels Socialistes 
de Catalunya-Progrés Municipal. 
 
El Sr. Adrià Arqué diu: Sr. Alcalde, regidors, ciutadans i ciutadanes que ens 
acompanyen avui aquí i els que ens estan escoltant i veient fora d’aquí. Avui 
comencem la novena legislatura de la democràcia, després d’un procés electoral no 
absent de cert joc brut, inclús d’actituds i posicionaments racistes i xenòfobs per part 
d’alguns grups que es presentaven a la contesa electoral; inclús d’actituds 
antidemocràtiques per part d’algú que avui mateix ha jurat respecte a la constitució. 
Comencem una legislatura que ve marcada per unes retallades que afecten sobretot 
als drets socials com són l’assistència sanitària, la dependència i l’ensenyament; un 
atur en alça, condicions precàries de treball, vivenda inaccessible i una joventut 
desatesa. Una classe política poc creïble i una crisi econòmica i de valors que tot 
plegat fa que una ampla capa de la societat estigui indignada. El nostre municipi amb 
un govern de majoria absoluta que amb certa alternança ha estat així 5 legislatures, no 
s’ha destacat ni per la transparència, ni proximitat, ni per afavorir la participació 
ciutadana amb els seus actes de govern.  
Sabem que avui no és el moment més dolç per al municipalisme, que s’haurà de fer 
front a les necessitats d’una societat tant en matèria social, educativa, sanitària, com 
urbanística i medi ambiental, però per part del nostre grup municipal des de l’oposició 
hem de dir que amb tots els punts que siguem coincidents i sempre que el nou govern 
gestioni la ciutat amb proximitat, transparència, honradesa, responsabilitat i control de 
la despesa sumptuària estarem al seu costat. Creiem que hem de fer l’esforç des del 
primer dia de fomentar el diàleg i el respecte a les persones, la ciutadania ens ho 
agrairà. El nostre grup del partit dels Socialistes de Catalunya Progrés Municipal 
estarem sempre disposats a treballar per millorar la vida dels ciutadans de Martorell, al 
servei dels barris i d’una ciutat sostenible, integradora, participativa, més justa i 
habitable on tothom hi pugui viure amb llibertat. Moltes gràcies.     
 
El Sr, Alcalde diu: té la paraula el representant de Convergència i Unió. 
 
El Sr. Xavier Fonollosa diu: Sr. Alcalde, Srs. Regidors, Sres. Regidores, senyors que 
ens estan veient o que ens esteu veient tant des d’aquí com de la Casa de Cultura, 
bon dia a tothom. En primer lloc en nom del grup municipal de Convergència i Unió i 
en el meu propi vull felicitar els nous càrrecs públics electes que avui inicien una nova 
etapa que de ben segur serà molt enriquidora al llarg de la seva vida.  
També volem tenir paraules d’agraïment a la ciutadania de Martorell per haver 
dipositat novament la seva confiança de forma massiva al grup de persones que 
represento, perquè segueixin treballant amb rigor, amb sentit comú, amb 
responsabilitat i amb coherència per millorar dia a dia aquest poble que és el nostre i 
que tant ens estimem. 
Avui s’inicia una nova legislatura, la novena legislatura, la novena des que hi ha 
eleccions democràtiques, aprofito per dir que no fa pas massa en aquest país no es 
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podia exercir el dret al vot. Per tant malgrat hi hagi un grup de gent que es diuen 
indignats perquè no hi ha democràcia real, jo els voldria recordar a tots plegats que fa 
escassament 30 anys en aquest país no es podia votar, no es podien elegir els càrrecs 
públics de les seves institucions de forma democràtica. 
Avui es constitueix democràticament l’ajuntament dels propers 4 anys; es constitueix 
aquest ajuntament amb els representants dels partits polítics, elegits per sufragi 
universal lliure i directe, que a partir d’aquest moment esdevenim càrrecs públics 
electes al servei del nostre poble, al servei de Martorell, tots, els 21 regidors que 
formem aquest ajuntament, i és cosa de tots, ser conscients de l’enorme 
responsabilitat que això representa per Martorell i la seva gent. Uns han d’exercir 
aquesta responsabilitat des del govern, els 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 el nostre poble perquè el nostre poble espera molt de nosaltres, 
ara fa 4 anys un grup de persones del qual en formo part vam rebre la confiança 
majoritària massiva a través de les urnes per afrontar una nova manera de fer, per 
afrontar una nova manera de governar, no podíem defraudar i cercant el consens, que 
no sempre ha estat possible, un nou equip de govern es va posar a treballar des del 
primer minut, 4 anys després s’havia assolit la transformació més gran que mai ha 
tingut Martorell en només 4 anys. 
El 22 de maig els martorellencs van tornar a manifestar-se, el 22 de maig els 
martorellencs novament van revalidar la seva confiança a l’alcalde Esteve i al grup de 
Convergència i Unió, donant-nos una majoria ampla i suficient. Convergència i Unió ha 
guanyat les eleccions de forma ampla i clara, Convergència i Unió ha guanyat les 
eleccions a totes i cadascuna de les taules electorals de Martorell, per més del doble 
amb el segon en totes les taules, i en algun cas per més del triple. Això ens referma en 
les nostres conviccions, això ens esperona a seguir treballant com fins ara. 
Una crisi econòmica virulenta fa que hi hagi gent que està patint, fa que hi hagi gent 
que està patint molt, fins i tot hi ha autèntics drames humans; la prioritat per tant per 
aquesta nova legislatura és sortir de la crisi, aquesta és la prioritat, i per aquesta 
legislatura el nostre full de ruta serà principalment aquest: la recuperació econòmica. 
Per aquest difícil objectiu intentarem comptar amb el consens de tots els grups 
municipals del consistori, per tant el nou govern serà un govern que cercarà el 
consens amb la resta de grups polítics del Municipi; però alhora serà un govern 
estable, serà un govern fort que prendrà decisions, totes aquelles que calgui, i també 
serà un govern assequible, que serà proper, que estarà al costat de la gent, un govern 
que serà al carrer per rebre les propostes, els consells i les peticions de la gent de 
Martorell. 
L’ajuntament ha de ser una institució propera als ciutadans, capaç de millorar el seu 
entorn més immediat; l’ajuntament és i ha de ser una eina de transformació contínua 
que entre tots hem de fer que funcioni. En John Fitzgerald Kennedy va dir en una 
ocasió que la política en democràcia és bàsicament vocació de servei, i la democràcia 
entesa com a vocació de servei és la dedicació més honorable en la que un ciutadà 
pot aspirar, fen doncs entre tots que les paraules del President Kennedy cobrin tot el 
seu sentit. Moltes gràcies.   
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El Sr. Alcalde diu: senyores i senyors regidors, públic assistent a la sala de plens, als 
que ens segueixen des de la pantalla de la Casa de Cultura, als que ho fan mitjançant 
les ones de Ràdio Martorell, als que ens veuen des de més lluny per internet, a tot el 
poble de Martorell molt bon dia. 
Avui és la sisena vegada que assumeixo l’encàrrec del poble de Martorell de servir-lo 
des de l’alcaldia, i us asseguro que ho faig amb la il·lusió i el mateix compromís que ho 
vaig fer l’any 1987. Em permetran que en un moment solemne com aquest i en un 
temps en què es posa en qüestió la política i els polítics, des de la meva veterania, que 
m’ha permès ser present en aquest ajuntament des del primer dia de la constitució 
dels ajuntaments democràtics, el ja llunyà 1979, faci una reivindicació de les persones 
que en el govern o en l’oposició han estat al servei de Martorell, a tots ells el meu 
respecte i consideració, moltes, moltes gràcies. 
Avui renovo el meu compromís amb el meu poble i amb la seva gent i, com vaig dir ara 
fa 4 anys en aquesta mateixa sala, continuaré treballant per Martorell i per tots i 
cadascun dels seus habitants. Ho faré acompanyat i acomboiat per un equip preparat i 
solvent, i mantenint la voluntat de consens possible entre totes les forces polítiques 
avui representades en aquest consistori i, sobretot sobretot, amb la gent de Martorell. 
És conegut que hem ofert un pacte de govern de concentració a tots els grups 
municipals perquè creiem que davant l’actual situació de crisi econòmica i els reptes 
que s’han d’afrontar en aquesta legislatura que avui comencem, i que han de 
determinar el Martorell de les properes dècades, és important apostar per governs 
d’unitat que afavoreixin el consens en la presa de decisions. A hores d’ara ja sabem 
que això no podrà ser possible, ja hi ha algun grup polític que molt legítimament ha 
refusat el nostre oferiment, però els asseguro que continuarem treballant amb els 
altres grups que hi estiguin disposats. 
Afrontem una legislatura marcada per una situació econòmica molt complicada, ho 
hem dit crec que tots els companys que han intervingut, que ens obligarà a tots plegats 
a parar l’orella i a escoltar més que mai; a treballar encara més; a esforçar-nos encara 
més; a mantenir el compromís i la implicació sense fissura i, sobretot, a prendre 
decisions amb responsabilitat per conduir Martorell endavant i cap a bon port. Hi ho 
farem comptant, n’estic segur, amb la necessària i indispensable col·laboració i 
implicació de tots els treballadors de la casa. 
Com hem anat explicant en aquests darrers mesos, els eixos centrals d’aquesta 
legislatura que avui encetem passaran per la creació d’ocupació, la formació de 
qualitat i l’habitatge assequible, tres puntals que ja vam començar a aixecar en la 
legislatura passada, ningú no ens regalarà res, caldrà seguir treballant per fer realitat 
projectes que hem impulsat com la construcció d’un polígon logístic, avui finalment i 
feliçment aprovat, que generarà molts llocs de treball per a la gent de Martorell, la 
construcció i posada en marxa del Centre d’excel·lència FP CAT de l’automoció, i la 
urbanització i posterior construcció d’habitatges de protecció oficial als barris de la 
Sínia, Can Bros i La Vila. 
Tenim un projecte agosarat però realista, un projecte que hem anat explicant durant la 
campanya electoral i que ha merescut la confiança dels ciutadans i les ciutadanes de 
Martorell. Un projecte que es va dibuixar amb les aportacions de moltes persones, un 
projecte que està pensat, que té una raó de fons, que al darrere amaga la vitalitat i 
l’energia de tot un poble. Un projecte que ha d’esdevenir un gran motor, un projecte 
que estem disposats a enriquir amb les aportacions positives de tothom. 
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La nostra gestió municipal en aquesta legislatura ens proposem que es caracteritzi 
igual que en l’anterior sobretot per aquestes notes: austeritat, honestedat, cohesió, 
esperit de treball, voluntat de servei, capacitat de prendre decisions, amb un lideratge 
ferm, serè i dialogant. 
Finalment el capítol d’agraïments. En primer lloc al poble de Martorell que m’ha 
permès reiteradament complir el meu somni de servei; a tota la gent que ens ha ajudat 
a aconseguir el nostre objectiu; a les companyes i companys del partit i de la 
Federació; als que han format part de la nostra candidatura; a la meva família.  
Acabo, i ho faig tal com he començat, assumint l’encàrrec del poble de Martorell amb 
emoció, il·lusió i compromís; us animo a tots plegats, a tots els ciutadans i ciutadanes 
de Martorell a compartir aquesta il·lusió i aquest gran projecte que es diu Martorell. 
Moltes, moltes gràcies.    
 
Finalitzat l’acte, el Sr. Alcalde aixeca la sessió quan són les 12 hores i 56 minuts, de la 
qual s’estén la present acta, i com a secretari en dono fe. 

 

 

 

 

 
 


