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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE  DE  L’AJUNTAMENT DEL 

DIA 19 DE MAIG  DE 2015 

 

La Garriga, dinou de maig de dos mil quinze 

 

Essent les vint hores, s’ha reunit a la Casa Consistorial en sessió extraordinària, el Ple de 

l’Ajuntament amb l’assistència dels regidors i regidores ressenyats tot seguit: 

 

Alcaldessa: 

Sra. Meritxell Budó i Pla (CiU) 

Regidors: 

Sr. Josep M Torres i Ardèvol (CiU) 

Sr. Joan Esteban i Sans (CiU) 

Sra. Juliet Grau i Gil (CiU) 

Sra. Maria del Mar Canet i Baños (CiU) 

Sr. Albert  Jiménez i Romaguera (CiU) 

Sra. Neus Marrodán i Torrents (ACORD-AM) 

Sr. Albert Benzekry i Arimon (ACORD-AM) 

Sra. Maria Dolors Castellà i Puig (ACORD-AM) 

Sr. Xavier Bernaldo i Cararach (S.I.) 

Sr. Àlex Valiente i Almazán (PSC-PM) 

Sr. Carlos Martín i Fernández (PSC-PM)  

Sr. Israel Molinero i Blanco (ICV-EUiA-E) 

Sr. Martín Porter i Huerre  (ICV-EUiA-E)  

Sr. Fernando Jiménez i González (PP)  

 

Secretari: Sr. Joaquim Rosell i López 

Interventora: Sra. Sònia López Martínez   

 

Excusen la seva assistència: 

Sr. Vicenç Guiu i Fàbrega (CiU)  

Sr. Josep Oliveras i Cuquet (S.I.)  
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La Presidència declara oberta la sessió, segons el següent, 

 

Ordre del dia: 

 

1. Aprovació de l’acta de l’última sessió. 

La Sra. Alcaldessa diu als senyors/es regidors/res que sobre la taula han trobat un exemplar del 

llibre d’història de la Garriga. És un llibre on s’ha fet una feina molt ben feta i que havien 

pensat entregar en un ple anterior però no hi varen ser a temps. 

Seguidament pregunta si algun membre de la Corporació ha de formular observacions a l’acta 

de la sessió ordinària del dia 29 d’abril de 2015. 

 

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels 15 membres assistents, (6 CiU, 3 AI-AM, 1 S.I., 2 

PSC-PM, 2 ICV-EUiA-E i 1 PP) essent 17 els de dret i de fet de la Corporació, aprova l’acta de 

la sessió ordinària del dia 29 d’abril de 2015. 

 

La Sra. Alcaldessa dóna la paraula als regidors que vulguin dir unes paraules. 

 

INTERVENCIONS 

 

El Sr. Alex Valiente vol donar les gràcies a tots i especialment als quatre regidors que marxen i 

que no repeteixen, el Sr. Martí Porter, el Sr. Albert Jiménez, la Sra. M. del Mar Canet i el Sr. 

Josep Mª Torres. Moltes gràcies a tots. 

 

El Sr. Martí Porter li diu que no ho ha esmentat, que va el 15è a la llista. Diu que vol agrair el 

to general de cordialitat mantingut durant la legislatura i que ell de vegades s’ha contingut 

perquè és més de batalla. Acaba dient “que espera veure a la gent pel poble!”. 

 

El Sr. Albert Jiménez diu “Bona vesprada” perquè és la forma com sempre ha començat les 

seves intervencions i avui ho vol mantenir. Dóna les gràcies al Sr. Valiente i a tots per aquests 

quatre anys. Se’n va content perquè han passat coses i hi ha posat moltes ganes i dedicació i 

s’ho ha passat bé. Ara però per temes familiars i professionals  fa un pas enrere.  

Vol agrair als tècnics de la casa, al Sr. Oscar, i a la gent d’ensenyament, la Sra. Sònia, la Sra. 
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Bea, la Sra.  Maria i  als director de les escoles. Ha treballat molt amb tots ells. 

Diu que ha aprés molt i vol agrair a la Sra. Meritxell Budó i el grup de CiU, el seu suport ja que 

li van donar una empenteta quan li feia falta.  

Per acabar vol donar gràcies a la seva família ja que són, com en tots els casos, els que han patit 

més la seva feina per les hores dedicades. Acaba dient que “ens tornarem a veure!”. 

 

La Sra. Mar Canet vol fer un agraïment general. Recorda quan, fa quatre anys, la va trucar la 

Sra. Meritxell Budó per participar a la llista i està molt agraïda. Ha après molt, coses bones i no 

tant. Ha vist els funcionament de l’administració ja que va entrar perquè volia canviar coses 

però el seu compliment de vegades ha estat complex.  

Vol agrair als tècnics, la Sra. Maria Francisco, el Sr. Oscar, la Sra. Vero, la Sra. Tania, el Sr. 

Carles, ja que han estat moltes hores de treball.  

Reconeix que totes les persones del govern ho han donat tot i han fet moltes hores de vegades 

dies complets amb 12 i 24 hores. Moltes hores de tothom en general. Se’n va contenta. Ara ja no 

hi serà tant perquè ja no està empadronada a la Garriga, recorda que fa 4 anys no pensava estar 

casada. Acaba dient “que us vagi molt bé a tots!”. 

 

El Sr. Josep Maria Torres vol agrair en primer lloc a tot els personal la seva tasca i el suport 

rebut per part de tots a la seva gestió. Diu que l’ha sorprès gratament  l’alt nivell tècnic  i 

d’implicació d’una gran part del personal.  

Agraeix la tasca dels polítics de l’oposició a les diferents  comissions que s’han fet 

conjuntament per l’interès real en sumar en positiu, pensant sempre en el poble.  

També agraeix als regidors d’Acord la seva tasca  perquè amb la seva positiva  col·laboració 

han facilitat la governabilitat de l’ajuntament. 

Finalment vol agrair as seus companys de partit el suport i la bona tasca feta fins ara  

 

La Sra. Neus Marrodán  diu que al seu grup tots eren nous com a regidors  i  vol agrair la  

tasca i col·laboració dels membres del govern i de l’oposició. Ha après molt de tots i de tot, de 

les comissions polítiques de les reunions amb els tècnics. Desitja sort als que es tornaran a veure 

i als que no estiguin en primera línia també els desitja molt sort. 

 

La Sra. Meritxell Budó comença dient que al mes de febrer va començar un porta a porta per 



 

p.e. 19/5/2015 4 

explicar als veïns que estava molt agraïda per haver estat l‘alcaldessa de la Garriga i ara ho fa 

extensiu a tots els regidors, als companys de govern i als de l’oposició.   S’ha fet una bona feina. 

A diferència de la legislatura anterior hi ha hagut molt bon clima polític, i això el poble ho ha 

notat molt. Vol recordar  la situació de l‘anterior legislatura que era més tensa però que al final 

es va anar suavitzant. 

Diu que no tothom pot treballar físicament a l’oposició donat que és molt difícil ja que has de 

treure hores a la teva feina. Reconeix als regidors de l’oposició que sempre han portat els temes 

a ple preparats, que s’han mirat les coses. També fa un reconeixement al grup d’Acord, pels 

quatre anys de govern en comú, s’ha fet molt bona feina per davant de les sigles de cadascú. 

Així mateix vols agrair també la tasca dels tècnics municipals, que sovint fan tasques invisibles 

però necessàries i imprescindibles i ho fa extensiu a tot el personal.  

Acaba agraint a tot el seu grup ja que han fet molt bona feina i creu poden anar junts fins a 

l’infinit.  

Recorda que el diumenge els ciutadans diran qui ha de liderar el poble els propers quatre anys i 

desitja molt bona sort a tots els que continuen. Aquesta tasca política és molt ingrata per la 

percepció general dels polítics que tenen els ciutadans amb els casos de corrupció. Està 

convençuda que la majoria dels electes d’aquest ajuntament han estat servidors públics per 

treballar per la Garriga. 

Acaba desitjant molt sort a tots els diumenge. 

 

No havent-hi més temes a tractar, la Presidència aixeca la sessió quan són les vint hores i vint-i-

sis minuts, de la qual s’estén l’acta present que signen l’alcaldessa i el secretari en prova de 

conformitat. 

 

Vistiplau        

Meritxell Budó i Pla      Joaquim Rosell i López   

Alcaldessa       Secretari 

 


