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FV/ac 

 

ACTA DE LA SESSIÓ DEL DIA 11 DE JUNY DE DOS MIL ONZE CONSTITUTIVA DE 

L’AJUNTAMENT 

 

A la Sala de Sessions de la Casa Consistorial, a les 12 hores, del dia 11 de juny de 2011, 

en compliment del que disposa l’article 195 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny,  

del Règim Electoral General, i als efectes de celebrar la sessió constitutiva de 

l’Ajuntament i procedir a l’elecció d’alcalde, es reuneixen els regidors electes en les 

últimes eleccions municipals que a continuació es relacionen: 

 

 Sr. Marc Almendro i Campillo (ERC-SxA-AM) 

 Sr. Jose Bardes Conesa (Gd’A) 

 Sr. Francisco Javier Berzosa Hergueta (P.P.) 

 Sra. Ana Fernández i Amela (ERC-SxA-AM) 

 Sr. Andreu Francisco i Roger (ERC-SxA-AM) 

 Sr. Benjamí Izquierdo i Albella (CiU) 

 Sr. Vicenç Llorca i Berrocal (CiU) 

 Sra. Glòria Mans Cervantes (PSC-PM) 

 Sra. Mercedes Marzo Gómez (Gd’A) 

 Sra. Maria Isabel Nonell i Torras (ERC-SxA-AM) 

 Sr. Frederic Salas i Mañas (ERC-SxA-AM) 

 Sra. Maria Teresa Vilaró i Comas (ERC-SxA-AM) 

 Sra. Cristina Xatart i Alzina (CiU)  

 

Queda formada la mesa d’edat integrada pel Sr. Benjamí Izquierdo i Albella, de 61 anys 

d’edat, que presideix la sessió, i pel Sr. Marc Almendro i Campillo, de 22 anys, regidors 

electes de major i menor edat, respectivament. 
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Actua com a secretari el que ho és de la Corporació, el Sr. Félix-José Valdés Conde. 

 

Comprovades per la mesa les credencials presentades pels regidors i essent aquestes 

credencials conformes, per ordre de la Presidència el Sr. secretari procedeix a donar 

lectura a la fórmula de jurament o promesa que per a la presa de possessió dels càrrecs 

estableix el Reial Decret 707/1979, de 5 d’abril. Manifestant, en conseqüència, el Sr. 

secretari: “ Srs. regidors electes, jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir 

fidelment les obligacions del càrrec de regidor amb lleialtat al Rei, guardar i fer guardar la 

Constitució, com a norma fonamental de l’Estat?” 

 

Contestant els regidors/es en la forma que a continuació s’indica: 

 

Sr. Marc Almendro i Campillo: “Per imperatiu legal, sí, prometo, i que defensaré els 

interessos dels alellencs i alellenques i seguiré lluitant per la llibertat dels països 

catalans.” 

Sr. José Bardes Conesa: “Sí, prometo i juro, i faré el possible per fer el màxim per  

Alella.” 

Sr. Francisco Javier Berzosa Hergueta: “Sí, juro.” 

Sra. Ana Fernández i Amela: “Sí, juro.” 

Sr. Andreu Francisco i Roger: “Per imperatiu legal, sí, prometo.” 

Sr. Benjamí Izquierdo i Albella: “Per imperatiu legal, sí, prometo.” 

Sr. Vicenç Llorca i Berrocal: “Sí, prometo, amb orgull i amb il·lusió de treballar per 

aquest poble que m’estimo tant.” 

Sra. Glòria Mans Cervantes: “Sí, prometo.” 



 3 

Sra. Mercedes Marzo Gómez: “Sí, prometo treballar per tots els alellencs i 

alellenques.” 

Sra. Maria Isabel Nonell i Torras:  “Sí, per imperatiu legal, prometo.” 

Sr. Frederic Salas i Mañas: “Sí, per imperatiu legal, prometo.” 

Sra. Maria Teresa Vilaró i Comas: “Sí, ho prometo.” 

Sra. Cristina Xatart Alzina: “Sí, prometo.” 

 

A continuació, havent concorregut a l’acte la totalitat de regidors/es electes i prestat el 

corresponent jurament o promesa del càrrec, la mesa declara legalment constituïda la 

Corporació. 

 

Acte seguit, i en compliment del que disposa l’article 196 de la Llei Orgànica 5/1985, de 

19 de juny, la Presidència manifesta que es procedirà a l’elecció d’alcalde, atorgant-se un 

torn d’explicació de vot de tres minuts per a cada grup polític que desitgi utilitzar-lo. 

 

Pren la paraula la regidora Sra. Glòria Mans Cervantes: 

“ Bon dia a tothom. Abans de començar, m’agradaria donar el nostre agraïment a tots 

els ciutadans i ciutadanes d’Alella que ens han fet confiança en aquestes darreres 

eleccions. És avui i gràcies a ells que podem conformar aquest nou govern. També vull 

felicitar a la resta de formacions polítiques i a Gent d’Alella pels resultats obtinguts. 

Des d’aquí, vull fer-los arribar la meva predisposició a establir una bona comunicació i 

una bona entesa amb tots ells. Bé, durant aquests dies s’ha estat especulant sobre 

quin govern es formaria, qui portaria una àrea o una altra, i nosaltres no ens 

amagarem de les converses mantingudes dies abans amb el grup Esquerra Republicana 

– Sumem per Alella per tal de poder donar continuïtat a un govern d’esquerres ja 

engegat fa set anys enrera i que amb l’acord que vàrem signar el passat dia 7 de juny, 

entenem que s’ha de poder prosseguir en la línia d’avançar com un govern de progrés, 

tenint en compte les persones i tot allò que les envolta, i, sobretot, reactivant la seva 
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participació en les grans decisions del poble. Tot i això, sabem que el camí no és fàcil. 

Que el context socioeconòmic no ens acompanya, i que, per tant, haurem de ser molt 

curosos en la gestió dels nostres recursos. A banda d’això, però, m’agradaria fer un 

petit incís. Ara mateix jo sóc novell a l’Ajuntament, però no dins la política en la qual 

porto ja un temps treballant-hi i us ben puc assegurar que la meva actitud a l’hora de 

gestionar aquest Ajuntament serà en tot moment constructiva, rigorosa, propositiva, 

oberta a escoltar als altres i conseqüent amb tot allò que es digui i que es faci. Per 

tant, no entraré en divagacions sobre què fan els uns o els altres. Aquí venim a 

treballar pels nostres ciutadans i ciutadanes i donar-los el millor de nosaltres, no em 

cansaré de recordar-ho no fos cas que algú se n’oblidés com alguna vegada ha succeït. 

Bé, dit això, només em resta dir-vos que el nostre grup municipal donarà el seu vot a 

l’alcaldable d’Esquerra Republicana-Sumem per Alella, el Sr. Andreu Francisco. Moltes 

gràcies.” 

 

Pren la paraula el regidor Sr. Francisco Javier Berzosa Hergueta: 

“Bon dia a tothom. En el mandat municipal que avui iniciem amb la constitució del 

Ple de la Corporació local, la nostra prioritat ha de ser sortir de la crisi econòmica 

sense deixar enrera ningú. Això vol dir que la prioritat en l’ús dels recursos municipals 

han de ser tots aquells programes que contribueixin a la creació d’ocupació i a fer 

front a al vessant social de la crisi econòmica. Hem d’atendre amb especial cura totes 

aquelles persones i famílies que més durament estan patint la crisi econòmica. Per 

assolir aquest objectiu és imprescindible que gestioni amb austeritat les finances 

municipals a l’hora que practiquem una política fiscal de contenció i de rebaixa 

d’impostos i taxes. Avui més que mai és l’hora de les prioritats i no dur a terme tota 

aquella despesa innecessària que no contribueixi a l’assoliment de la prioritat que 

hem definit i que no és altra que la sortida de la crisi econòmica. Avui, més que mai, 

els governs municipals han d’encertar en les seves prioritats ja que els recursos són 

escassos i des dels ajuntaments tenim l’obligació de garantir els serveis bàsics 

essencials que garanteixin un mínim benestar als nostres veïns. La necessitat de sortir 

de la crisi econòmica, de fer front al seu vessant social, l’objectiu compartit de 
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generar oportunitats i ocupació, no poden esdevenir lemes buits de continguts. Totes 

aquelles voluntats s’han de reflectir en el pressupost municipal sobre la base de 

programes i actuacions concretes. El Partit Popular votarà avui en aquesta sessió 

constitutiva pel canvi, tal i com ho hauria fet d’haver tret més representació, 

corresponent així a la confiança que ens han dipositat en el nostre projecte els veïns 

que ens van votar en les passades eleccions municipals. Els veïns que els varen votar, 

van decidir que la seva aposta era un canvi i, avui, a través de la votació que faran es 

tornen a expressar en aquest mateix sentit. Des de la nostra visió, en aquest mandat 

municipal, entenem que com a municipi hem d’afrontar, hem d’abordar projectes que 

realment siguin necessaris i tinguin un pla econòmic de viabilitat i que no suposi més 

endeutament per al municipi. Creiem que són importants la creació d’un pla local de 

seguretat, la creació d’oficines empresarials amb recursos per als nous emprenedors, el 

manteniment dels nuclis i barris del nostre poble, la simplificació del nostre 

ajuntament, la gratuïtat definitiva ja del nostre peatge d’Alella, l’adequació de la 

riera, la implantació total de la xarxa de fibra òptica, l’ampliació de la biblioteca. 

Però tot això no es pot dur a terme sense recursos. Nosaltres hem proposat quatre 

esmenes als pressupostos de la Generalitat per tal que el cost de part d’aquestes 

inversions sigui finançat per la Generalitat. En els actuals pressupostos, Alella només 

té prevista una inversió de 601€ per a la redacció del projecte de millora de l’aigua 

calenta de l’institut. Aquesta és la inversió prevista gràcies als seus esforços. I creiem 

nosaltres que Alella mereix més atenció per part de la resta d’administracions 

públiques. El Partit Popular, amb la resta de grups, exercirà una oposició constructiva 

sobre la base dels compromisos amb els nostres votants, que es recullen en el nostre 

programa electoral. Exercirem la nostra funció de control i de fiscalització de l’acció de 

l’alcalde i del govern municipal. Aquesta és la funció que ens han assignat els veïns, 

els ciutadans, i l’exercirem amb dedicació, claredat i lleialtat, però a l’hora seguint 

també les indicacions dels nostres votants i de la resta de la ciutadania, tindrem una 

actitud oberta al diàleg. I oberta també a impulsar aquells projectes que el nostre 

municipi realment necessiti. I també formularem propostes concretes per millorar la 

gestió municipal i en benefici del nostre municipi. Propostes, totes aquelles que ja 
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s’han recollit en el nostre programa electoral i totes aquelles altres que siguin 

necessàries perquè el nostre municipi pugui sortir al més aviat possible de la crisi 

econòmica i els nostres veïns puguin recuperar el seu benestar i la seva qualitat de 

vida. No volem acabar sense felicitar el nou alcalde. El felicitem per aquesta 

responsabilitat, però li demanem que escolti de veritat, que estudi les propostes que 

des de l’oposició podem fer la resta de grups municipals, que escolti els veïns, de 

veritat. I volem assenyalar que tots els regidors, govern i oposició, tenim un gran 

repte, un repte amb dificultats, davant de nosaltres. L’actuació del Partit Popular i de 

tota l’oposició en aquest Consistori, en aquest mandat, estarà a l’alçada de les 

especials i difícils circumstàncies en què hem de desenvolupar la nostra tasca 

municipal. Moltes gràcies.”  

 

Pren la paraula la regidora Sra. Mercedes Marzo Gómez: 

“En aquest acte, en primer lloc, vull felicitar a Esquerra Republicana i a Andreu 

Francisco, per ser la llista més votada, ja el va felicitar al pati de l’escola Fabra la nit 

de les eleccions. Li desitjo el millor en l’inici d’aquest mandat, el seu tercer mandat. 

Com a portaveu de Gent d’Alella, vull agrair a totes les persones que ens han votat, 

que ens han fet confiança, i des d’ara mateix em poso a la seva disposició i a la de la 

resta dels homes i dones d’Alella, per treballar per al poble. Tant jo, com en Josep 

Bardes que a partir d’ara també serà regidor de ple dret d’aquest ajuntament, vull 

recordar que Gent d’Alella és el primer grup independent que accedeix al Consistori 

com a agrupació electoral i no com a partit polític, és a dir, demanant signatures a la 

gent per poder-nos presentar. I això és un fet democràtic molt important. És el primer 

independent que repeteix, que està en un segon mandat i que, a més, ho està amb 

dos regidors, cosa que tampoc havia passat mai. Per això ens sentim molts orgullosos 

i molt satisfets i volem agrair els resultats a tot el poble d’Alella. Tenim la base per 

créixer i ens espera, pensem, un futur encoratjador. Creiem que les nostres formes de 

fer política, respectuoses amb tothom, amb un missatge de proximitat ben articulat 

entorn a un determinat model de poble, ens ha permès obtenir els resultats que hem 

assolit. Treballarem de valent per aportar el millor, i això estem convençuts que també 
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és possible des de l’oposició. Quins han estat els resultats a Alella? L’abstenció amb el 

40%, prop de 3.000 alellencs no han votat. És la força més votada i torna a guanyar 

les eleccions aquí a Alella i a arreu. Ara, més que mai, amb el moviment dels 

indignats es constata l’esgotament de l’actual sistema de partits i la necessitat de 

canviar la llei electoral. Hem d’introduir llistes obertes, limitació de mandats i tantes 

altres coses per millorar la nostra democràcia. Pel que fa a l’exercici del vot, la 

ciutadania hem de lluitar per un sistema alternatiu, que sigui més just i més senzill, i 

que a més fomenti la participació. És ja massa evident que cap partit té pressa per fer 

aquesta nova llei electoral, perquè el Parlament ja té un projecte de llei, avalat per 

més de vuitanta mil signatures i no avança. Tornant a Alella, com a realitat objectiva, 

Esquerra es manté amb sis regidors, tot i perdre suport ciutadà per la pèrdua 

percentual de vots. Per contra, Gent d’Alella ha doblat el nombre de vots i passa a ser 

la tercera força política. És evident que Andreu Francisco ha guanyat i Gent d’Alella ha 

obtingut un triomf. Hem guanyat amb prestigi i posicionament en aquestes eleccions. 

Lamentem novament l’absència d’Iniciativa-Catalunya Els Verds i esperem que el COR 

recuperi la seva força. Tot i la possibilitat d’Esquerra per fer un govern molt més 

representatiu i plural, es quedarà amb el suport del PSC, que avui, ara per ara, és en 

vots la força més feble d’aquest Consistori. Amb Gent d’Alella no compta, com no hi 

ha comptat aquests darrers quatre anys. Potser som incòmodes, però a vegades opinar 

diferent és un valor democràtic que enriqueix i potencia un poble, i és un dret. Per 

part de Gent d’Alella no existeixen raons personals contra ningú. Ara ja no ens podem 

permetre el luxe de dubtar sobre els nostres interessos i menys sobre la nostra 

legitimitat. Per tant, votarem per la forma de fer política que hem reclamat durant 

aquests quatre anys: diàleg, treballar en equip i participació de tots els grups 

municipals, però també de la ciutadania. Volem que s’escolti tothom i volem treballar 

plegats durant aquest mandat. Volem que es busqui el suport i la col·laboració de la 

societat civil, del comerç i de tots els agents econòmics. En aquest context en què la 

ciutadania pren el carrer i els independents també les institucions, ens prepararem 

durant aquests quatre anys per assolir l’alcaldia d’Alella i no votarem avui la 

candidatura d’Andreu Francisco. Creiem en una oposició forta i ben construïda que 
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suma uns dos mil vots. Ens il·lusiona Alella. Creiem en el nostre programa i projecte 

de poble. Creiem en la gent. Creiem en les persones. Creiem en el treball conjunt, en 

la pluralitat d’idees, en el contrast de les accions. Creiem en el diàleg compartit, en el 

debat, en la cultura de l’error i a saber rectificar. Creiem en la construcció d’Alella des 

de l’oposició. No creiem en l’insult ni en la manca de respecte com a estratègia 

política. La porta de Gent d’Alella sempre està oberta per a l’esforç i el treball conjunt. 

Creiem en Alella i les nostres possibilitats. Moltes gràcies.”   

 

Pren la paraula la regidora Sra. Cristina Xatart Alzina: 

“Bon dia a tothom. Som aquí per constituir el nou Ajuntament sortit de les urnes el 

passat 22 de maig i elegir qui serà el proper alcalde d’Alella. Esquerra Republicana de 

Catalunya ha repetit els resultats del 2007 en obtenir sis regidors i tornarà a governar 

gràcies a la reedició del seu pacte amb el Partit Socialista de Catalunya, pacte que, 

com sabem, estava cuinat molt abans de les eleccions. Felicitem sincerament el 

guanyador de les eleccions i amb tota seguretat el futur alcalde d’Alella, el Sr. Andreu 

Francisco, desitjant-li tota mena d’encerts en la seva propera gestió al capdavant de 

l’Ajuntament. L’oposició queda conformada pels tres regidors de Convergència i Unió, 

els dos regidors de Gent d’Alella i el regidor del Partit Popular de Catalunya. Estic avui 

aquí en disposició d’expressar que la nostra voluntat conjunta és sumar esforços des 

de l’oposició per poder prestar la màxima col·laboració i suport polític a l’acció de 

govern amb independència o per damunt de qualsevol altra consideració. Però de la 

mateixa manera que ens oferim per treballar amb o des del govern perquè creiem que 

és el que responsablement correspon fer en les actuals circumstàncies, sabem molt bé 

que, avui per avui, l’alcalde no vol cap mena d’entesa ni col·laboració amb l’oposició. 

En la mateixa línia emmarcada en els darrers anys de govern, les seves paraules i 

gestos no han estat fins avui en absolut sincers. I això és un error molt greu que cal 

rectificar. En cap moment, el candidat de la formació guanyadora no ha tingut cap 

interès a dialogar políticament amb ningú, ni molt menys cap voluntat per intentar fer 

un govern el més ampli i sòlid possible. Un govern que permeti afrontar en les millors 

condicions per a Alella els anys de grans dificultats que se’ns presenten. Durant el 
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passat mandat,  l’alcalde no va voler escoltar ni dialogar amb ningú que no estigués 

disposat d’entrada a acceptar tot allò que plantejava. Mai no va tenir cap intenció de 

treballar buscant un ampli consens de fons respecte els principals reptes que tenim 

plantejats. I aquesta manera excloent de governar, de marginar i d’actuar contra 

l’oposició no és en absolut atribuïble a diferències ideològiques insalvables, que a 

nivell del nostre poble no hi són. No hi ha cap incompatibilitat o impediment que en 

el passat hagi pogut enterbolir el diàleg polític fins a aquest extrem, perquè no n’hi 

ha hagut cap. Aquesta manera de governar és un greu error que ha tingut un cost 

important per al poble. Cal que el futur govern municipal rectifiqui les seves formes 

d’actuar respecte del passat. És evident que l’Ajuntament haurà de fer sacrificis, 

començant per contenir la seva despesa estructural, intentant-la reduir de la forma 

que sigui menys traumàtica, que encara si és a temps. Tenim una estructura 

desproporcionada per la nostra capacitat financera i, aquest problema, l’hem creat 

nosaltres mateixos. El govern dels darrers vuit anys i nosaltres, tots nosaltres l’hem de 

resoldre, gestionant amb austeritat i rigor. No podem de cap manera passar al ciutadà 

la factura de la nostra imprevisió. Lluny de pujar la pressió fiscal, s’han d’estudiar i 

aplicar incentius per fomentar l’activitat econòmica i ajudar els emprenedors. S’haurà 

de revisar a l’alça els ajuts socials. S’haurà d’invertir en projectes que aportin valor al 

poble d’acord amb el nou ordre de prioritats que la crisi ens imposa. Projectes que, a 

més de ser objectivament necessaris, responguin a l’interès general. Han de ser 

financerament sostenibles. I tot això, insistim, ho haurem de fer amb menys recursos. 

Acabo la intervenció reiterant la nostra felicitació al futur alcalde i juntament amb 

l’oferta de col·laboració que avui, formalment, li fem tots els grups de l’oposició, i 

que volem mantenir al llarg del nou mandat. Demanem a l’alcalde que rectifiqui la 

seva forma de fer política, que escolti de veritat, que estigui atent i no rebutgi per 

principi les aportacions que li fem des de l’oposició. Que entengui que la labor de 

l’oposició, en termes democràtics, és tan important o més que la del propi govern. Si 

entén tot això, segur que governarà molt millor en benefici de tots i sense exclusions. 

Gràcies.” 
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Pren la paraula el regidor Sr. Andreu Francisco i Roger: 

“Bon dia a tothom. El passat 22 de maig el poble d’Alella va parlar. El poble d’Alella 

va refermar la decisió que ja havia pres l’any 2007 i el 2003, de donar la confiança 

per guiar els propers quatre anys del nostre poble a la força que jo encapçalo. Mil 

cinc-centes vuitanta-vuit persones ens varen donar suport en els que avui són els 

regidors i regidores d’Esquerra Republicana de Catalunya i Sumem per Alella, per tal 

d’entomar aquesta responsabilitat i portar aquest proper mandat el nostre poble a bon 

port com ho hem estat fent aquests darrers vuit anys. Davant d’una conjuntura 

general molt desfavorable per les formacions progressistes, per a les formacions 

d’esquerra i només cal mirar al nostre entorn més immediat, aquí, a Alella, una part 

important del nostre poble, va donar suport a la nostra formació per tal que seguim 

treballant per tots ells i elles pensant en les persones i en la seva millora o en la 

millora continuada de la seva qualitat de vida. Vull manifestar el meu agraïment al 

grup dels Socialistes de Catalunya per la seva bona predisposició i la voluntat d’entesa 

per tal de fer un govern sòlid. Per això mateix, aquí, li agraeixo i estic convençut que 

aquests propers quatre anys podrem treballar tots com un únic equip. Vull manifestar 

el meu agraïment per totes aquelles persones que avui em donaran el seu suport per 

poder ser el proper alcalde d’Alella. Moltíssimes gràcies.”  

 

A continuació es procedeix a efectuar la votació per a l’elecció d’alcalde mitjançant 

papereta secreta. Conclosa aquesta votació i recomptats els vots emesos s’obté el següent 

resultat: 

 

- Sr. Andreu Francisco i Roger 

 cap de la llista presentada per Esquerra Republicana de Catalunya -  

 Sumem per Alella – Acord Municipal ................................................ 7 vots 

 

- Sra. Cristina Xatart i Alzina 

 cap de la llista presentada per Convergència i Unió ........................... 6 vots 
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 Total de vots emesos................................................................... 13 vots 

 

Havent obtingut el candidat, cap de la llista d’Esquerra Republicana de Catalunya - 

Sumem per Alella – Acord Municipal, Sr. Andreu Francisco i Roger, la majoria absoluta 

legal, conformement al previst per l’apartat b) de l’article 196 de la Llei Orgànica 5/1985, 

del Règim Electoral General, el President el proclama alcalde electe, i als efectes de la 

presa de possessió del càrrec ordena al Sr. secretari que doni lectura a la fórmula 

establerta pel Reial Decret 707/1979, de 5 d’abril. Manifestant el Sr. secretari: “Sr. 

Andreu Francisco, jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les 

obligacions del càrrec d’alcalde d’Alella amb lleialtat al Rei, guardar i fer guardar la 

Constitució, com a norma fonamental de l’Estat?”, contestant el Sr. Andreu Francisco i 

Roger: “Per imperatiu legal, sí, prometo”. 

 

El Sr. president dóna possessió del càrrec d’alcalde de l’Ajuntament d’Alella al Sr. Andreu 

Francisco i Roger, qui passa a presidir la sessió dirigint-se als assistents amb les següents 

paraules: 

 

“Bon dia de nou a totes i a tots. Moltíssimes gràcies a tots els que en aquesta sala i 

a tota la gent del nostre poble que ha permès que avui torni a ser reelegit alcalde 

per tercera vegada. Primer de tot voldria fer uns agraïments. El primer de tots és per 

la meva família, pel seu suport al llarg d’aquests vuit anys, pel seu acompanyament 

i pel seu sacrifici personal. No és fàcil viure i acompanyar a un representant del 

poble, en aquest cas a l’alcalde, durant ja tots aquests anys. És, de vegades, com us 

deia, difícil que allà on tu vius per qüestions alienes a la teva persona apareguin 

interferències. Per això els vull donar el meu agraïment. El segon és per tot l’equip 

de persones, treballadores i treballadors d’aquest ajuntament, gent de la meva 

confiança, a tots els regidors i regidores que han estat treballant amb mi aquests 

darrers quatre anys. Algunes d’aquestes persones han demostrat el seu compromís 

fins el darrer dia i han treballat pel nostre poble per aconseguir canviar-lo, i bé que 

ho hem fet. També vull donar les gràcies a totes les persones que varen creure en el 
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nostre projecte ara ja fa un grapat de mesos. Un projecte renovat per tal de 

continuar fent avançar el nostre poble. I aquí em refereixo a totes les persones, 

militants del meu partit, d’Esquerra Republicana de Catalunya, i a tots aquells que 

sota el nom de Sumem per Alella varen decidir donar una passa endavant i implicar-

se encara més amb el destí del seu poble. Però també aquelles persones que han 

estat col·laborant durant tots aquests mesos des de l’ombra, des de darrera la 

càmera per tal que avui poguéssim arribar aquí. I per últim vull agrair a tota la 

ciutadania que ens ha donat el seu suport, però també tota la ciutadania que el 22 

de maig va anar a votar. És importantíssima la implicació de tots i totes en el futur 

de la nostra comunitat, sigui en aquest cas el nostre poble o pugui ser el nostre 

país. No si val a dir que no ens hi va res i decidir de no votar. Les eleccions són el 

moment per passar comptes i per rendir comptes dels representants polítics amb la 

ciutadania i de la ciutadania amb els seus representants. I hi hagi o no alguna 

alternativa que ens agradi, és importantíssim que no ens quedem a casa dient o 

pensant que allò no va amb nosaltres, perquè allò va amb tots nosaltres. I del que 

surti en unes eleccions ens hi va a tots el futur. I, per tant, agraeixo a tota la 

ciutadania que el dia 22 de maig va anar a votar a qualsevol opció, però que va 

anar a votar. És per a mi un gran honor, una grandíssima responsabilitat i un orgull 

haver estat elegit avui alcalde per tercera vegada. El meu compromís amb el nostre 

poble ha estat i serà de la màxima dedicació i la total voluntat perquè el nostre 

poble, les seves persones, puguin tenir una vida millor en allò que des de 

l’Ajuntament podem influir. Vull també destacar la qualitat de les persones que 

m’acompanyaran en aquests quatre anys en el govern del nostre poble. Són 

persones, que, totes i cadascuna d’elles, han demostrat de ja fa temps el seu amor 

pel nostre poble, i amb ell, des de diferents àmbits, des de dintre de l’Ajuntament, 

des del món de les associacions, des de l’àmbit de les escoles, hi han estat deixant 

hores per fer un poble millor. També vull, aquí, i abans no ho he fet a propòsit, 

parlar de l’oposició, dels diferents representants dels grups polítics que en aquests 

moments no estaran o no entren en aquest govern. És importantíssim que basem la 

nostra relació en el respecte per part de totes les parts. I estan oberts a aconseguir 
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els consensos més amplis en els projectes de poble, i estan disposats a escoltar i 

estaran encantats d’escoltar les seves propostes. Al llarg d’aquests vuit anys hem 

construït un poble més sostenible, més participatiu, amb major suport a les 

persones, tant com a persones com a entitats en les quals s’agrupen. I, aquesta 

voluntat de trebal,l hi continua sent. I, per tant, em comprometo davant de la gent 

que està en aquesta sala d’intentar d’establir unes relacions el més cordials 

possibles que facin que tots aquells projectes que siguin estratègics per al nostre 

poble puguin gaudir del màxim consens. La conjuntura econòmica i social no és 

senzilla, però ja no ho era fa tres anys. La crisi econòmica, que ataca a molts dels 

nostres veïns i veïnes, ja fa uns quants anys que dura. I, contra aquesta crisi, des 

de l’Ajuntament d’Alella hi han estat treballant. I hi han estat treballant també 

duent a terme una bona gestió econòmica. L’Ajuntament d’Alella restava a mercè del 

proper govern d’una sanejada situació econòmica i financera amb un únic 

endeutament vinculat a un conveni de la Generalitat del qual ja n’ha retornat el 

quaranta per cent del seu compromís, en temps i forma, i en una situació 

econòmica, amb el que s’anomena o es diu tècnicament, un romanent de tresoreria 

per despesa general net de 850.000€ perquè el proper govern municipal pugui 

ampliar la dotació de recursos del pressupost si així ho creu convenient. I una gestió 

econòmica que ens ha portat que, fins a data d’avui i al llarg d’aquests vuit anys, 

totes les liquidacions pressupostàries hagin estat en positiu. I, tot això, permet 

afrontar aquests quatre anys de manera segura. S’ha de continuar treballant i 

ajustant i reduint algunes despeses per tal de poder destinar recursos a altres 

qüestions de més suport a la ciutadania i per a qüestions estratègiques. El nostre 

compromís en els serveis i l’atenció a les persones es referma aquí per als propers 

quatre anys davant de tota la ciutadania i continuarem fent un poble més viu, 

ajudant en tot allò que sigui possible en l’àmbit de l’educació, promovent la cultura, 

així com l’educació, com a pilars bàsics per al desenvolupament de la nostra 

comunitat. I donarem suport als emprenedors i aquells que necessitin un cop de mà 

per tal de recuperar el seu lloc de treball. Però també cal ser valents i hi ha 

projectes estratègics que s’han de dur fins al seu bon port. Parlo primer del POUM, 
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del planejament urbanístic. Tenim el compromís que aquest document que garanteix 

que Alella d’aquí vint anys es pugui continuar, o ens hi puguem continuar referint 

com a poble, estigui aprovat dintre de la primera meitat d’aquest mandat, o que la 

dotació del nou Casal d’Alella, compromís pel qual hem estat treballant des de fa ja 

més de set anys, pugui ser una realitat també aquest mandat. O l’estesa de la fibra 

òptica, perquè abans que finalitzi aquest mandat pugui arribar fins a totes les llars i 

puguem passar al capdavant dels municipis de tot el nostre país pel que fa a 

aquesta tecnologia i, per tant, a l’accés ràpid a Internet. O a desenvolupar 

l’habitatge públic de l’entorn o de la finca de la fàbrica de pintures i deixar-ho tot 

preparat, perquè, si s’aconsegueixen nous recursos, la biblioteca pugui començar a 

ser una realitat dintre d’aquest mandat. Són projectes ambiciosos, sí. Però creiem 

que estan en disposició de reeixir-los en aquests quatre anys. Us puc ben garantir 

que amb l’experiència acumulada i amb la il·lusió de totes les persones que 

conformaran el meu nou equip de govern, aconseguirem que d’aquí quatre anys el 

balanç que pugui fer la nostra gent, la gent, els veïns i veïnes d’Alella, d’aquest 

mandat, sigui més que positiu. Estem aquí per servir els nostres veïns i veïnes. 

Moltíssimes gràcies.” 

 

 

Seguidament el Sr. alcalde alça la sessió, essent les 12 hores i 45 minuts, de la qual 

s’estén aquesta acta que, com a secretari, CERTIFICO. 
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