ACTA DE CONSTITUCIÓ DEL NOU AJUNTAMENT
Lliçà d’Amunt a 13 de juny de 2015.

A les 12,05 hores, al Pavelló de l’institut d’Ensenyament Secundari de Lliçà d’Amunt,
prèviament habilitat a l’efecte, es reuniren els Regidors electes Srs: Ignasi Simon i
Ortoll, Jordi Juárez i Heredia, Maria del Mar Pedrerol i Villarroya, Lourdes Maria
Estéfano Orozco, Albert Iglesias i Boza, Fran Sánchez Castilla, Joaquim Ferriol i
Tarafa, Iban Martínez Asensio, Míriam Remolà i Elvira, Antoni Albaladejo i Jiménez,
Mercedes Mateo Fiérrez, Miquel Ballester i Draper, Francisco Manuel León i Cuenca,
Antonio Polo Lama, Ángela Roca i Corts, Francisco Javier Millán Vidal i Manel
Busquets i Mateu ; assistits per la Secretària accidental de la Corporació, Sra. Gemma
Navarro i Medialdea.
Concorren a l’objecte de celebrar sessió pública de constitució del nou Ajuntament.
La Sra. Secretària fou l’encarregada de l’obertura formal de l’acte, donant la
benvinguda a tots els assistents i comunicant als regidors electes que tenien a la seva
disposició l’acta d’arqueig i la documentació relativa a l’Inventari Municipal;
assabentats els regidors es procedí tot seguit a la
FORMACIÓ DE LA MESA D’EDAT.
La Sra. Secretaria informà que la Mesa d’Edat, havia d’estar integrada per dos
regidors, el de major i el de menor edat d’entre els presents a l’acte, quedant
constituïda, doncs, per la senyora Ángela Roca i Corts, nascuda el dia 2 d’abril de
1953, com a regidora assistent de major edat, i en qualitat de Presidenta; i per la
senyora Míriam Remolà i Elvira, nascuda el 23 de maig de 1990, com a regidora
assistent de menor edat.
Seguidament les dues membres de la Mesa d’edat procediren a formular el Jurament o
Promesa del càrrec, contestant a la pregunta:
“ ¿ Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor, complir fidelment les
obligacions del càrrec de Regidor de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, amb lleialtat
al Rei, i guardar i fer guardar la Constitució i l’Estatut de Catalunya?”
-

La Regidora Ángela Roca i Corts: “Sí, ho prometo”

-

La Regidora Míriam Remolà i Elvira: “Sí, ho prometo per imperatiu legal”

Una vegada constituïda la Mesa d’edat, la Presidenta dirigí les següents paraules a la
concurrència:
“Com a presidenta de la Mesa de constitució vull donar la benvinguda a tos els
regidors i regidores.
Aquesta és la desena vegada que els regidors escollits pels vilatans de Lliçà
d’Amunt es reuneixen per a nomenar el que ha de ser l’alcalde els propers quatre
anys.
Ara és el moment de reflexionar i decidir quin és el cap de llista que millor pot
presentar el sentir dels disset nous regidors. Un alcalde per a tots, i contra ningú.
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Estem en un nou temps que demana governar amb fermesa i sensibilitat. Fermesa
per a fer tot el que un ha promès al seu programa electoral, però sense perdre de
vista el que puguin suggerir els demés regidors des de l’oposició.
Governar ja no és pels guanyadors, sinó pels que estan disposats a perdre cada
dia, per tornar a començar a lluitar l’endemà. La única victòria serà pel que sàpiga
entendre que tenim un mandat representatiu dels ciutadans que no ens dóna
només poder. És molt més que això, tenim un encàrrec ple de responsabilitat.
Qui sigui capaç de representar millor el que se’ns demana, serà, aleshores el
veritable guanyador.”
Acabada la seva intervenció, cedí de nou la paraula a la Sra. Secretària, per a procedir
a la crida de manera individual, per ordre de la llista més votada i segons el lloc en què
figuraven dins la llista corresponent, per formular-los la següent pregunta:
“ ¿ Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor, complir fidelment les
obligacions del càrrec de Regidor de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, amb lleialtat
al Rei, i guardar i fer guardar la Constitució i l’Estatut de Catalunya ?”
Contestant cadascun:
- Ignasi Simon i Ortoll: “Sí, ho prometo”
- Jordi Juárez i Heredia: “Sí, ho prometo”
- Maria del Mar Pedrerol Villarroya: “Sí, ho prometo”
- Lourdes Maria Estéfano Orozco: “Sí, ho prometo”
- Albert Iglesias Boza; “Sí, ho prometo”
- Fran Sánchez Castilla: “Sí, ho prometo”
- Joaquim Ferriol i Tarafa: “Sí, ho prometo per imperatiu legal”
- Iban Martínez Asensio: “Sí, ho prometo per imperatiu legal”
- Antoni Albaladejo i Jiménez: “Sí, ho prometo per imperatiu legal”
- Mercedes Mateo Fiérrez; “Sí, ho prometo per imperatiu legal”
- Miquel Ballester i Draper: “Sí, ho prometo per imperatiu legal”
- Francisco Manuel León i Cuenca: “Sí, ho prometo per imperatiu legal”
- Antonio Polo Lama: “Sí, ho prometo per imperatiu legal”
- Francisco Javier Millán Vidal: “Sí, ho prometo”
- Manel Busquets Mateu: “Sí, ho prometo”

i com sigui que havia concorregut la majoria absoluta dels Regidors electes, la Mesa
d’Edat: DECLARÀ FORMALMENT CONSTITUÏDA LA CORPORACIÓ MUNICIPAL
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ELECCIÓ DE L’ALCALDE
Acte seguit, un cop formada la Corporació i tots els regidors realitzat la preceptiva
presa de possessió del càrrec, es procedí a l’elecció de l’Alcalde, proposant-se com a
sistema de votació el secret, marcant en una papereta el nom de l’escollit. Com sigui
que ningú no hi tingué res a objectar, la Sra. Secretària explicà el procediment de
l’elecció:
“ De conformitat a l’article 196 de la Llei Orgànica de Règim Electoral General podran
ser candidats tots els regidors electes que encapçalin les respectives candidatures,
resultant proclamat Alcalde electe aquell regidor que hagi obtingut la majoria absoluta
dels vots. O en el seu defecte, el candidat que encapçali la llista que hagi obtingut
major nombre de vots populars”
La Sra. Presidenta de la Mesa preguntà quins regidors d’entre el que encapçalaven les
respectives llistes presentaven la seva candidatura, resultant que serien els següents
regidors:
-

Ignasi Simon i Ortoll, cap de llista del grup del PSC
Joaquim Ferriol i Tarafa, cap del llista del grup d’ERC
Manel Busquets i Mateu, cap de llista del grup de CIU

A continuació, la Sra. Secretària, d’ordre de la Presidenta de la Mesa d’Edat, cità, d’un
en un, als Regidors per a què s’acostessin a la taula per dipositar el seu vot a la urna
preparada a l’efecte.
Acabada la votació, la Mesa d’Edat procedí a l’obertura de la urna i a l’escrutini, que
donà el següent resultat:
Vots emesos: 17
Vots vàlids: 17
Vots nuls:
cap
Les paperetes vàlides es distribuïren de la següent forma:
- Ignasi Simon i Ortoll: 6 vots
- Joaquim Ferriol i Tarafa: 8 vots
- Manel Busquets i Mateu: 1 vot
- Abstencions: 2 vots
Amb aquest resultat -essent disset el nombre de regidors, i nou la majoria absoluta
legal- cap dels candidats ha obtingut la majoria absoluta dels vots, per tant haurà de
ser nomenat com a Alcalde el candidat que va encapçalar la llista que va obtenir major
nombre de vots populars
En conseqüència, la senyora Presidenta de la Mesa formulà la proclamació de
l’Alcalde amb la següent frase:
“Queda proclamat Alcalde de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt el regidor Sr. Ignasi
Simon i Ortoll, de la Llista del Partit dels Socialistes de Catalunya”
I dirigint-se al propi escollit li formulà la següent pregunta: “Accepta vostè el càrrec
d’Alcalde de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt ?” Contestant l’interpel·lat de manera
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afirmativa, i a continuació formulà davant el Ple de la Corporació la Promesa o
Jurament del càrrec, contestant a la següent pregunta que li formulà la Sra. Secretària:
“Jureu o Prometeu, per la vostra consciència i honor, complir fidelment les
obligacions del càrrec d’Alcalde de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, amb lleialtat
al Rei, i guardar i fer guardar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de
Catalunya? ”
amb l’afirmatiu: “Sí, ho prometo”
Acceptat el càrrec i prestada la promesa anterior, l’Ignasi Simon i Ortoll, prengué
possessió i ocupà la Presidència, adreçant-se als assistents, tot concedint la paraula,
per ordre invers al dels vots obtinguts, als caps de llista o representants de les
diferents forces polítiques.
En primer lloc parlà el Sr. Manel Busquets i Mateu, en nom de Convergència i Unió:
“Bon dia a tothom.
En primer lloc volem felicitar a I’Ignasi Simon com a nou alcalde del nostre poble.
La realitat és que, el passat 24 de maig, vam tenir un mal resultat, tant sols hem
sumat 1 dels 17 regidors, aquest fet no ens legitima per decidir l’Alcaldia, no ens
pertoca a nosaltres triar.
A pesar de que aritmèticament el nostre vot podria ser decisiu, entenem que
democràticament no ens pertoca.
Per aquest motiu, hem decidit i hem consensuat amb el nostre partit, que davant
dels resultats obtinguts, per coherència ens votem a nosaltres mateixos, el cap i a la
fi, és el que ha triat el poble democràticament.
Nosaltres, a partir d’ara, estarem amatents a l’acció del futur govern municipal, que
ha de tenir com a eixos bàsics el progrés social i el fet sobiranista. Ja que nosaltres
som un partit sobiranista que treballem i treballarem per el conjunt de tota la
ciutadania del municipi i per la Independència de Catalunya.
Si en algun moment el futur govern abandona algun d’aquests dos eixos, nosaltres
estarem alliberats per emprendre aquelles accions necessàries, dins de la nostra
capacitat d’actuació per redreçar el full de ruta.”
A continuació es dirigí al públic assistent la senyora Ángela Roca i Corts, regidora del
Partit Popular:
“Primer de tot, agrair a les persones que ens han votat, i sobretot aquells que
integraven la candidatura del Partit Popular.
Ara fa quatre anys, el nostre grup municipal començava la segona legislatura en la
qual li va correspondre l’honor de formar equip de govern amb altres formacions
polítiques.
Han estat quatre anys de molta feina. De feina de la bona, doncs, així com altres
ajuntaments porten quasi vuit anys de penúries i retallades, a Lliçà d’Amunt hem fet
la feina necessària per mantenir l’estabilitat econòmic al municipi, la qual cosa ens
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ha permès no tenir que fer retallades, i hem aconseguit finalitzar pràcticament tots
els projectes a què ens vam comprometre l’any 2011.
Esperem que els que vinguin ara finalitzin el que ens ha quedat començat.
Suposo que per tota aquesta feina els veïns han donat més suport al Partit Popular
de Lliçà d’Amunt que a qualsevol altre municipi del Vallès Oriental. La qual cosa
demostra que no sempre governar desgasta. Potser cansa una mica, però al final et
deixa sabor a orgull i il·lusió per fer encara més.
No se m’escapa que són moments dolents pel partit Popular. Ningú no vol pactar
amb nosaltres a molts municipis. Aquí ha estat l’excepció durant vuit anys, encara
que potser ara tot canviï. Ho acceptem democràticament, però estarem atents
perquè el canvi sigui només per a bé, no per fer fora a algú per raons purament
personals.
Gràcies a tots, als companys regidors pel tracte personal, i als ciutadans per la
confiança.”
Tot seguit intervingué el senyor Francisco León Cuenca, regidor del partit d’ICV-EUiA
que felicità al Sr. Ignasi Simon per haver resultat escollit Alcalde de Lliçà d’Amunt i
agraí els que havien confiat en la feina del grup d’ICV-EUiA, des del seu grup polític
impulsarien una política per a les persones de Lliçà d’Amunt, ahir mateix s’havia
aconseguit aturar un desnonament i el partit d’ICV-EUIA estaria sempre per aturar tots
els desnonaments. Continuà dient que sol·licitava noves formes de participació
ciutadana atès que la gent de Lliçà d’Amunt tenia moltes coses a dir, li agradaria
participar amb l’equip de govern per a decidir el futur de Lliçà d’Amunt, perquè els
temps que s’acostaven serien importants.
Seguidament prengué la paraula el Sr. Joaquim Ferriol i Tarafa, en nom dels regidors
d’Esquerra Republicana de Catalunya, que digué:
“Moltes gràcies per ser aquí, per participar d'aquest acte també com a
protagonistes. Som la gent, la ciutadania, els que estem reunits aquí. Tots som
ciutadania, aquí tots som iguals. Els que estem aquí, davant de tots, només som
representants de la societat, i en som part. Com tots vosaltres.
Avui aquí, els representants d'aquesta ciutadania, davant vostre, hem pres una
determinació que afectarà el futur d'aquest poble. I aquest poble ens en passarà
comptes i ens posarà al nostre lloc altra vegada. No hi valen excuses. Les decisions
exposades en aquesta taula afectaran la vida del nostre poble, de tots nosaltres, i
cada vot aquí disposat haurà de respondre'n.
Ens vàrem presentar a les eleccions amb un programa en el que creiem. Amb
determinació i amb capacitat per poder-lo complir. Les eleccions van ratificar que
tenim la força dels vots per intentar-ho, compartint aquest treball amb altres grups.
Doncs bé, si avui no ha estat possible, no renunciem a fer-ho més endavant. Ens
sentim legitimats per la gent. No claudiquem, no ens rendim.
Hem intentat aquests dies formar un govern. Hi hem estat a punt. Vull agrair aquí la
força i la claredat de ICV-EUiA. Honestedat, coherència, democràcia interna i
determinació. Més enllà d'ideologies, amb companys així la política és un art noble,
una eina valuosa al servei de la gent.
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Voldria fer esment també de CDC. Un grup difícil i rocallós, que encara no té prou
seguretat en les seves forces. O potser massa.
Començàvem la campanya parlant d'esperança. Esperança en la nostra societat,
confiança en la gent. No podem deixar de tenir esperança.
No vàrem parlar de la por. La por és un potent antídot de l'esperança i les forces
que mouen avui el món han sembrat molta por entre nosaltres. Una societat amb
por és una societat malalta, dòcil, manipulable, mesquina i egoista.
Per tant, avui aquí, us demano esperança, generositat i valentia. Si aconseguim,
des del nostre lloc, cadascú de nosaltres, aportar una mica d'esperança al nostre
entorn, aconseguirem també una societat millor, més justa i conscient, més lliure.
Aquest 4 anys propers veurem canvis importants. El gegant que crescut a Can
Montcau serà un dels actors del dia a dia de Lliçà. De fet, ja és una realitat
determinant en les decisions polítiques d'aquest poble.
També canviarà el Pla del Tenes, amb la pèrdua de bona part del seu valor i
l'ocupació per edificar i enriquir a quatre promotors.
Al final, el conformisme de la societat acaba donant poder a qui més hi pot guanyar.
I contra això, què hi podem fer?
Treballar, convèncer, estudiar, eixamplar la base, incorporar més gent, col·laborar
amb altres grups, implicar-se. Això hem fet el nostre grup. I això farem a partir d'ara.
Nosaltres només som una eina, qui ens dóna força sou tots vosaltres. Moltes
gràcies al poble de Lliçà per la vostra confiança. Treballarem per fer-nos dignes de
vosaltres.”
Finalment l’Alcalde es dirigí a la concurrència per manifestar que donava les gràcies a
les 1908 persones que els havien votat i que els havien fet guanyar les eleccions, ja
que sense ells hauria estat impossible estar avui aquí. Agraí també al grup del Partit
Popular, soci de govern en l’anterior mandat, el diàleg, el treball i la finalitat que els
havia portat a avançar per a Lliçà d’Amunt. També tingué un detall per al regidor Joan
Valderrama, que durant aquest mandat no seria regidor, i manifestà que havia après
molt d’ell com a treballador i persona. Afirmà que havien estat uns mandats
complicats, en plena crisi i que, tot i així, havien sabut mantenir el municipi sense
recolzament, ni de l’Estat ni de la Generalitat, i que s’havien fet inversions per més de
50 milions d’euros sense cap ajuda, però que encara quedava molta feina. Havien de
treballar tots junts perquè era el que reclamava el poble i es tenien les eines suficients,
les arques sanejades i la mateixa il·lusió. S’havien d’oferir i millorar serveis, protegir els
llocs de treball i millorar la formació. Per tot això intentaria buscar la màxima
complicitat dels grups polítics de l’oposició i asseure’s amb temps per buscar sintonies
amb cada grup polític. Finalitzà dient que havien estat vuit anys d’Alcalde intensos,
amb una responsabilitat increïble, al capdavant d’un govern d’un poble que estimava
però que eren els ciutadans els que dirigien la dinàmica del poble, i que exerciria el
càrrec amb honradesa i humilitat i amb la mateixa il·lusió que ho feia del de l’any 2007.
En aquest punt s’aixecà la sessió essent les 12,45 hores.

L’ALCALDE

LA SECRETÀRIA
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