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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE CONSTITUCIÓ DEL NOU 

AJUNTAMENT DEL DIA 13 DE JUNY DE 2015 

 

A la localitat de la Garriga, essent les 12 hores del dia 13 de juny de 2015, en compliment d’allò 

que disposen els articles 195 i 196 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim 

Electoral General i l’article 37 del Reglament d’Organització, Funcionament i règim Jurídic de 

les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, i a l’efecte de 

procedir a celebrar la constitució del nou Ajuntament, atesos els resultats de les Eleccions 

Municipals del dia 24 de maig de 2015, per a la renovació de la totalitat dels membres de les 

Corporacions Locals, es reuneixen els senyors. Regidors Electes seguidament enumerats, 

assistits pel Secretari que dóna fe de l’acte. 

 

Sra. Meritxell Budó Pla (CiU) 

Sr. Vicente Guiu Fabregas (CiU) 

Sra. Montserrat Llobet Llonch (CiU)  

Sr. Joan Esteban Sans (CiU) 

Sra. Júlia Grau Gil (CiU) 

Sr. Jordi Pubill Sauquet (CiU) 

Sra. Meritxell Coma Vernet (CiU) 

Sra. Neus Marrodán Torrents  (Acord ERC-AM) 

Sr. Albert Benzekry Arimon (Acord ERC-AM) 

Sra. Dolors Castellà Puig  (Acord ERC-AM) 

Sr. Lluís Marco Sanclement (Acord ERC-AM) 

Sra. Clara Dachs Bernad (C.U.P.-PA) 

Sr. Roger Prims Vila (C.U.P.-PA) 

Sr. Angel Guillen Deu ( C’s) 

Sr. Alejandro Valiente Almazán (PSC-CP) 

Sr. Josep Oliveras Cuquet (SI-Solidaritat .) 

Sr. Israel Molinero Blanco (ICV-EA) 

 

Secretari: Sr. Joaquim Rosell López 
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1. Formació de la Mesa d’Edat 

 

Tot seguit, una vegada declarada oberta la Sessió, el Secretari de la Corporació llegeix l’article 

195 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General, i atenent allò que 

disposa en aquest article i els següents, es procedeix a constituir la Mesa d’Edat. 

 

A requeriment del secretari de la Corporació, es constitueix la mesa d’edat d’acord amb el que 

disposen els articles. 37.2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el 

Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, i 195 de la Llei 

orgànica 5/1985, de 19 de juny del règim electoral general. La mesa queda integrada pel regidor 

de més edat, Sra. Dolors Castellà Puig  que actuarà com a presidenta, i el de menor edat Sr. 

Jordi Pubill Sauquet, que actuarà com a vocal. Com a secretari hi actua el de la Corporació Sr. 

Joaquim Rosell  López. 

 

La Mesa d’edat queda constituïda en la forma següent: 

 

President: Sra. Dolors Castellà Puig  (Acord ERC-AM) 

Vocal:  Sr. Jordi Pubill Sauquet (CiU) 

Secretari: Sr. Joaquim Rosell  Lópéz 

 

Per part de la secretaria es procedeix a prendre als dos membres de la Mesa d’Edat la promesa 

d’acatament de la Constitució i de l’Estatut. 

 

“Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor, complir amb fidelitat les obligacions del 

càrrec de Regidor de l’Ajuntament de la Garriga, amb lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la 

Constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya com a normes fonamentals de l’Estat i de 

Catalunya”. 

 

La Sra. Dolors Castellà Puig  (Acord ERC-AM) Contesta : “Per imperatiu legal, ho prometo i 

vull que consti en acta que per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, anuncio que 

resto a disposició del nou Parlament, del president i del Govern de la Generalitat de 

Catalunya que sorgeixin de les eleccions del 27 de setembre de 2015, per exercir 
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l’autodeterminació del nostre poble i proclamar, juntament amb totes les institucions, 

L’ESTAT CATALÀ, LLIURE I SOBIRÀ.” 

 

El Sr. Jordi Pubill Sauquet (CiU) contesta: “ Per imperatiu legal, ho prometo i per expressió 

democràtica de la voluntat ciutadana, anuncio que resto a disposició del nou Parlament, 

del president i del Govern de la Generalitat de Catalunya que sorgeixin de les eleccions del 

27 de setembre de 2015, per exercir l’autodeterminació del nostre poble i proclamar, 

juntament amb totes les institucions, L’ESTAT CATALÀ, LLIURE I SOBIRÀ.” 

 

En aquest moment els membres de la Mesa d’Edat queden investits com a regidors de 

l’Ajuntament. 

 

 

2. Comprovacions prèvies a la Constitució de l’Ajuntament. 

 

Constituïda la Mesa d’Edat i després de prendre les mesures precises d’acord amb allò que 

disposa l’article 36.2 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les 

Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, es dóna compte que 

tant la Secretaria com la Intervenció tenen a disposició dels senyors. regidors electes la 

documentació referent als justificants de les existències en metàl·lic i valors propis de la 

Corporació dipositats en la Caixa Municipal i Entitats Bancàries. Així mateix tenen a la seva 

disposició la documentació corresponent a l’inventari del patrimoni de la Corporació. 

 

Seguidament, el President de la Mesa procedeix a la lectura de totes les credencials que li han 

estat lliurades, acreditatives de la personalitat dels Regidors electes, tot procedint a la 

comprovació de les mateixes, i acreditant cada regidor electe la seva personalitat. 

 

A continuació, es comprova que tots els regidors electes han formulat les declaracions referides 

en l’article 75.7 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, i el 

President de la Mesa d’Edat convida els regidors electes a què exposin si els afecta alguna causa 

d’incompatibilitat sobrevinguda amb posterioritat a la seva declaració, sense que per part d’ells 

hi hagi cap manifestació. 
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Tenint en compte que es compleix l’exigència de l’article 195.4 de la Llei Orgànica 5/1985, de 

19 de juny, del Règim Electoral General i 37.4 del Reglament d’Organització, Funcionament i 

Règim Jurídic de les Entitats Locals, i que concorren a aquesta Sessió la majoria absoluta de 

regidors electes, es procedeix al compliment del requisit legal previst en l’article 108.8 de la 

Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General de prestar jurament o 

promesa. 

 

 

3. Presa de possessió o acte de jurament o promesa. 

 

A continuació, d’acord amb allò que disposa el número 8 de l’article 108 de la Llei Orgànica 

5/85, de 19 de juny, del règim electoral general, modificat per la Llei Orgànica 8/1991 de 13 de 

març, en el moment de prendre possessió del càrrec, i per tal d’adquirir la plena condició del 

càrrec de regidor, els candidats electes hauran de jurar o prometre el càrrec d’acatament de la 

constitució i l’estatut d’autonomia de Catalunya. 

 

A continuació el Secretari procedeix a nomenar a cadascun dels regidors electes, llegint la 

fórmula personalment, que es manifesta de la següent manera: 

 

“Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor, complir amb fidelitat les obligacions del 

càrrec de Regidor de l’Ajuntament de la Garriga, amb lleialtat al Rei i guardar i fer guardar la 

Constitució i l’Estatut d’autonomia de Catalunya com a normes fonamentals de l’Estat i de 

Catalunya.” 

 

Contestant: 

 

Sra. Meritxell Budó Pla (CiU) Per imperatiu legal, ho prometo i per expressió democràtica 

de la voluntat ciutadana, anuncio que resto a disposició del nou Parlament, del president i 

del Govern de la Generalitat de Catalunya que sorgeixin de les eleccions del 27 de 

setembre de 2015, per exercir l’autodeterminació del nostre poble i proclamar, juntament 

amb totes les institucions, L’ESTAT CATALÀ, LLIURE I SOBIRÀ 
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Sr. Vicente Guiu Fabregas (CiU) Per imperatiu legal, ho prometo i per expressió 

democràtica de la voluntat ciutadana, anuncio que resto a disposició del nou Parlament, 

del president i del Govern de la Generalitat de Catalunya que sorgeixin de les eleccions del 

27 de setembre de 2015, per exercir l’autodeterminació del nostre poble i proclamar, 

juntament amb totes les institucions, L’ESTAT CATALÀ, LLIURE I SOBIRÀ 

 

Sra. Montserrat Llobet Llonch (CiU)  Per imperatiu legal, ho prometo i per expressió 

democràtica de la voluntat ciutadana, anuncio que resto a disposició del nou Parlament, 

del president i del Govern de la Generalitat de Catalunya que sorgeixin de les eleccions del 

27 de setembre de 2015, per exercir l’autodeterminació del nostre poble i proclamar, 

juntament amb totes les institucions, L’ESTAT CATALÀ, LLIURE I SOBIRÀ 

 

Sr. Joan Esteban Sans (CiU) Per imperatiu legal, ho prometo i per expressió democràtica 

de la voluntat ciutadana, anuncio que resto a disposició del nou Parlament, del president i 

del Govern de la Generalitat de Catalunya que sorgeixin de les eleccions del 27 de 

setembre de 2015, per exercir l’autodeterminació del nostre poble i proclamar, juntament 

amb totes les institucions, L’ESTAT CATALÀ, LLIURE I SOBIRÀ 

 

Sra. Júlia Grau Gil (CiU) Per imperatiu legal, ho prometo i per expressió democràtica 

de la voluntat ciutadana, anuncio que resto a disposició del nou Parlament, del president i 

del Govern de la Generalitat de Catalunya que sorgeixin de les eleccions del 27 de 

setembre de 2015, per exercir l’autodeterminació del nostre poble i proclamar, juntament 

amb totes les institucions, L’ESTAT CATALÀ, LLIURE I SOBIRÀ 

 

Sra. Meritxell Coma Vernet (CiU) Per imperatiu legal, ho prometo i per expressió 

democràtica de la voluntat ciutadana, anuncio que resto a disposició del nou Parlament, 

del president i del Govern de la Generalitat de Catalunya que sorgeixin de les eleccions del 

27 de setembre de 2015, per exercir l’autodeterminació del nostre poble i proclamar, 

juntament amb totes les institucions, L’ESTAT CATALÀ, LLIURE I SOBIRÀ 
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Sra. Neus Marrodán i Torrents  (Acord ERC-AM) Per imperatiu legal, ho prometo i per 

expressió democràtica de la voluntat ciutadana, anuncio que resto a disposició del nou 

Parlament, del president i del Govern de la Generalitat de Catalunya que sorgeixin de les 

eleccions del 27 de setembre de 2015, per exercir l’autodeterminació del nostre poble i 

proclamar, juntament amb totes les institucions, L’ESTAT CATALÀ, LLIURE I SOBIRÀ 

 

Sr. Albert Benzekry i Arimon (Acord ERC-AM) Per imperatiu legal, ho prometo i per 

expressió democràtica de la voluntat ciutadana, anuncio que resto a disposició del nou 

Parlament, del president i del Govern de la Generalitat de Catalunya que sorgeixin de les 

eleccions del 27 de setembre de 2015, per exercir l’autodeterminació del nostre poble i 

proclamar, juntament amb totes les institucions, L’ESTAT CATALÀ, LLIURE I SOBIRÀ 

 

Sr. Lluis Marco i Sanclement (Acord ERC-AM)Per imperatiu legal, ho prometo i per expressió 

democràtica de la voluntat ciutadana, anuncio que resto a disposició del nou Parlament, 

del president i del Govern de la Generalitat de Catalunya que sorgeixin de les eleccions del 

27 de setembre de 2015, per exercir l’autodeterminació del nostre poble i proclamar, 

juntament amb totes les institucions, L’ESTAT CATALÀ, LLURE I SOBIRÀ 

 

Sra. Clara Dachs Bernad (C.U.P.-PA) Si, ho prometo per imperatiu legal i vull que consti en 

acta que ho faig per poder servir al poble que m’ha escollit, únic dipositari de sobirania i sense 

renunciar mai a la construcció d’uns països catalans feministes, socialistes, culturalment plens 

i políticament independents. 

 

Sr. Roger Prims Vila (C.U.P.-PA) Si, ho prometo per imperatiu legal i vull que consti en 

acta que ho faig per poder servir al poble que m’ha escollit, únic dipositari de sobirania i sense 

renunciar mai a la construcció d’uns països catalans feministes, socialistes, culturalment plens 

i políticament independents. 

 

Sr. Angel Guillen Deu ( C’s) Ho  prometo. 

 

Sr. Àlex Valiente Almazán (PSC-CP) Si, prometo 
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Sr. Josep Oliveras Cuquet (SI-Solidaritat .) Per imperatiu legal, ho prometo i per expressió 

democràtica de la voluntat ciutadana, anuncio que resto a disposició del nou Parlament, 

del president i del Govern de la Generalitat de Catalunya que sorgeixin de les eleccions del 

27 de setembre de 2015, per exercir l’autodeterminació del nostre poble i proclamar, 

juntament amb totes les institucions, L’ESTAT CATALÀ, LLIURE I SOBIRÀ 

 

Sr. Israel Molinero Blanco (ICV-EA) Per imperatiu legal, ho prometo i per expressió 

democràtica de la voluntat ciutadana, anuncio que resto a disposició del nou Parlament, 

del president i del Govern de la Generalitat de Catalunya que sorgeixin de les eleccions del 

27 de setembre de 2015, per exercir l’autodeterminació del nostre poble. Visca Catalunya 

lliure!. 

 

Havent donat compliment a allò que disposa l’article 195 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de 

juny, del Règim Electoral General, a les 12,28 hores, el secretari declara constituït l’Ajuntament 

de la Garriga després de les eleccions municipals del dia 24 de maig de 2015, en la forma 

següent: 

 

Regidor/a      Llista electoral 

 

Sra. Meritxell Budó i Pla     CiU 

Sr. Vicente Guiu Fabregas     CiU 

Sra. Montserrat Llobet Llonch    CiU 

Sr. Joan Esteban Sans      CiU 

Sra. Júlia Grau Gil      CiU 

Sr. Jordi Pubill i Sauquet    CiU 

Sra. Mertixell Coma Vernet     CiU 

Sra. Neus Marrodán Torrents    Acord ERC-AM 

Sr. Albert Benzekry Arimon    Acord ERC-AM 

Sra. Dolors Castellà i Puig    Acord ERC-AM 

Sr. Lluis Marco Sanclement    Acord ERC-AM 

Sra. Clara Dachs Bernad    C.U.P-PA 

Sr. Roger Prims  Vila     C.U.P-PA 
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Sr. Ángel Guillen Deu     C’s 

Sr. Àlejandro Valiente Almazán   PSC-CP 

Sr. Josep Oliveras Cuquet     SI-Solidaritat 

Sr. Israel Molinero Blanco     ICV-EUiA-E 

 

 

4. Elecció de l’Alcalde/ssa 

 

Immediatament, el Secretari de l’Ajuntament procedeix a la lectura de l’article 196 de la Llei 

Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General i a l’elecció de l’Alcalde/ssa-

President/a de la Corporació.    

 

a) Proclamació de candidats/ates a l’Alcaldia 

 

Sra. Meritxell Budó i Pla     CiU 

Sra. Neus Marrodán Torrents      Acord ERC-AM 

Sra. Clara Dachs Bernad     C.U.P-PA 

Sr. Ángel Guillen Deu       C’s 

Sr. Alejandro Valiente Almazán    PSC-CP 

Sr. Josep Oliveras Cuquet      SI-Solidaritat 

Sr. Israel Molinero Blanco      ICV-EUiA-E 

 

A continuació es procedeix a la votació secreta per part dels senyors. regidors que són cridats 

pel President de la Mesa d’Edat, dipositant-ne el vot en una urna preparada a l’efecte; els 

integrants de la Mesa d’Edat són els últims en dipositar els seus vots. 

 

Acabada la votació, es procedeix a l’escrutini dels vots emesos que són llegits en veu alta pel 

President de la Mesa d’Edat, amb el resultat següent: 

 

Vots emesos:  17 

Vots vàlids:  17 

Vots en blanc:  5 
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Vots nuls:    - 

 

Les paperetes es distribueixen de la manera següent: 

 

Candidat/a    Llista electoral   Vots 

 

Sra. Meritxell Budó i Pla  CiU    11 

Sra. Neus Marrodán Torrents   Acord ERC-AM  - 

Sra. Clara Dachs Bernad  C.U.P.-PA   - 

Sr. Angel Guillen Deu    C’s    - 

Sr. Alejandro Valiente Almazán PSC-CP   - 

Sr. Josep Oliveras Cuquet   SI-Solidaritat   - 

Sr. Israel Molinero Blanco   ICV-EUiA-E   1 

 

En conseqüència i atès el resultat de la votació i de conformitat amb allò que estableix l’article 

196 de la LOREG, com que el nombre de regidors és de disset, i la majoria absoluta és de nou, 

el President de la Mesa d’Edat procedeix a les 12.38 hores a proclamar Alcaldessa  Presidenta 

de la Corporació a la Sra. Meritxell Budó i Pla, cap de llista de Convergència i Unió, per haver 

obtingut major nombre de vots populars en el municipi. 

 

 

5. Presa de possessió de l’Alcaldessa 

 

A continuació, a proposta de la Presidència de la Mesa d’Edat el Sr. Secretari formula a la Sra. 

Meritxell Budó i Pla la següent pregunta: 

 

“Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor, complir amb fidelitat les obligacions del 

càrrec d’alcaldssa de l’Ajuntament de la Garriga, amb lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar 

la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya com a normes fonamentals de l’Estat i de 

Catalunya”. 

 

Sra. Meritxell Budó i Pla (CiU)   Per imperatiu legal, ho prometo i com 
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alcaldessa vull manifestar que per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, anuncio 

que resto a disposició del nou Parlament, del president i del Govern de la Generalitat de 

Catalunya que sorgeixin de les eleccions del 27 de setembre de 2015, per exercir 

l’autodeterminació del nostre poble i proclamar, juntament amb totes les institucions, 

L’ESTAT CATALÀ, LLIURE I SOBIRÀ. 

 

Tot seguit la Sra. Dolors Castellà Puig, Presidenta de la Mesa d’Edat, entrega el bastó de 

batllessa a la Sra. Meritxell Budó i Pla, com a nova alcaldessa de l’Ajuntament de la Garriga i 

manifesta: “ Com a presidenta de la Mesa d’Edat li faig entrega del bastó de batllia a la Sra. 

Meritxell Budó i Pla, amb els meus millors desitjos i de tots els companys i en el be entès que 

sigui aquesta potser l’última vegada que s’entrega un bastó  en un Estat que no sigui realment 

un Estat català, just i solidari.”  

 

Realitzat el jurament, la Sra. Meritxell Budó i Pla passa a ocupar la presidència de la Sala i es 

dissol la Mesa d’Edat. 

 

 

Parlaments: 

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

Molt bon dia a tots i a totes, Vull agrair, com no pot ser d’una altra manera a tots els 

membres, companys, del consistori per haver-me fet confiança per presidir durant 4 

anys el plenari de la Garriga i ser l’alcaldessa de tots i totes .  

Ara, sense més dilació  obrirem el torn de paraula  per tal que cada cap de llista de les 

formacions polítiques representades en el ple de l’ajuntament de la Garriga puguin fer la 

seva intervenció. 

 

La Sra. Meritxell Budó i Pla, Alcaldessa-Presidenta, cedeix el torn de paraula als representants 

de les diferents forces amb representació en la Corporació Municipal. 

 

El primer en intervenir és el Sr. Israel Molinero Blanco d’Iniciativa per Catalunya Verds: 

Bon dia a tots i totes, els que estem a dins i els que estan a fora. És la primera vegada 
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que em toca iniciar les intervencions, per tant tot i que ja tinc 4 anys d’experiència 

resulta estrany començar. 

És evident que el ple de constitució del govern local sempre crea expectació entre la 

ciutadania que entén que és un moment important, un moment que pot condicionar un 

municipi durant quatre anys. 

És un goig veure aquest auditori ple i una satisfacció comprovar  com s’han resolt els 

problemes tècnics que no permetien obrir -lo a la plaça del Silenci i per tant al poble i 

que es remuntaven a una pila de mesos enrere. 

Tot i que les forces polítiques que tenim menys representació, com Iniciativa per 

Catalunya Verds (ICV), no hem tingut l’oportunitat de formar govern avui tenim 

l’ocasió de deixar clar el nostre posicionament polític. No amagarem que ICV 

ambicionava, abans de les eleccions, poder participar en un govern d’esquerra i és 

evident que els resultats electorals no ens ho han permès, ja que les quatre forces 

d’esquerra, moderada o transformadora, sumem 8 regidors/es enfront dels 9 regidors/es 

de les forces de centre-dreta. Si hagués estat possible, ja us puc garantir que ho 

haguéssim intentat. ICV-EUiA és una força amb una claríssima vocació de governar per 

fer de la Garriga un poble més sostenible, més just socialment i més participatiu. Però 

com la decisió de la ciutadania ha estat una altra només ens ha quedat, durant aquestes 

últimes setmanes, debatre internament en assemblea quin seria el nostre posicionament 

en l’elecció de l’alcaldessa o l’alcalde que hem enfrontat fa un moment.  

La primera tentació ha estat debatre al voltant de les propostes programàtiques que han 

fet les forces polítiques que volen reeditar el pacte de govern . Curiosament ara trobem 

en el programa d’aquestes forces polítiques propostes interessants que uns anys enrere 

pràcticament només fèiem nosaltres i ens congratulem que sigui així, encara que en 

molts casos aquestes propostes hagin estat contradictòries amb l’acció de govern 

d’aquests quatre anys. És, arribat aquest punt, que varem prendre la decisió de basar el 

nostre posicionament d’avui en la trajectòria d’aquesta legislatura passada, donat que 

estem davant, simplement de la reedició d’un pacte entre dos grups que a més a més 

tindrà, majoritàriament, els mateixos protagonistes.  No calia per tant, valorar promeses, 

sinó avaluar l’acció de govern.  

D’entrada dir, que en aquesta legislatura hi ha hagut encerts, alguna nova iniciativa, 

prou reeixida, una bona gestió d’algunes àrees, però també hi ha hagut desencerts en 
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alguns temes importants, deixadesa, de vegades i manca quasi total d’encerts  en 

algunes altres àrees.  

És veritat  que en aquesta legislatura hi ha hagut un vot polític, però no és menys cert 

que per assolir-ho hem posat molt  uns quants regidors i regidores tant del govern com 

de l’oposició, així com la pròpia alcaldessa. Aquest  no ha estat, per tan un èxit només 

de l’equip de govern, ni de lluny.  

És també cert que en alguns moments de la legislatura hem aconseguit un diàleg 

fructífer amb l’equip de govern per aconseguir que es facin realitat propostes d’ICV, 

com la tarifació social o l’obertura de la biblioteca a l’estiu. Però en aquest debat ha 

acabat pesant molt més, discrepàncies, desacords, mancances i falta de diàleg d’altres 

moments. Molts d’aquests desacords han estat en temes importants que han marcat la 

gestió de l’equip de govern  de CiU i ACORD i ara només anomenarem alguns dels més 

rellevants i que han pesat més en la nostra decisió. Primer, la desafortunada decisió 

d’eliminar l’illa de vianants de cap de setmana al carrer Calàbria al començament de la 

legislatura. Segon: la discutible decisió de retornar la doble direcció al carrer dels 

Banys, eliminant moltes places d’aparcament. Tercer: la priorització del cobriment de la 

pista número 2  davant dels equipaments socials necessaris, en un any de retallades i 

com a única inversió municipal. Quart: la renuncia absoluta a tenir en compte el pla 

d’acció de l’Agenda 21, que va ser fruit d’un procés de participació ciutadana, 

referendat per totes les forces polítiques .  

Cinquè: la congelació de tots els impostos municipals, fins i tot d’aquells que són 

clarament progressius. Sisè: la manca absoluta de manteniment del carril bici. Setè: la 

no persecució de l’aparcament indegut al centre i una certa laxitud, en alguns moments, 

permetent el pas de vehicles per l’illa de vianants. Vuitè: el fet de no haver iniciat un 

veritable procés participatiu per definir els usos de can Luna. Novè: el desencert en les 

polítiques de joventut i de vegades fins i tot de les relacions amb les entitats juvenils. 

Desè: la manca d’oposició, que intuïm, a projectes urbanístics discutibles com el de Ca 

l’Espargueró. Onzè. La manca quasi total d’iniciatives per avançar en una democràcia 

més participativa i dotzè: la manca de voluntat per a consensuar propostes en el moment 

d’elaborar els pressupostos. Com es veu tenim una llista llarga de discrepàncies que per 

honradesa no ens ha permès votar favorablement. 

Havent sortit escollida alcaldessa, com era previsible,  la Sra. Meritxell, li desitgem 
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molts encerts, tant a ella com al seu equip de govern i tot i no donar-li recolzament, com 

ja s’ha vist, avanço que li garantim la nostra extrema voluntat de diàleg i la nostra 

predisposició a mantenir el bon to polític. Des de l’oposició continuarem proposant, 

proposant i proposant. 

Com el reglament no ens permetia votar en contra i sent plenament conscients que la 

ciutadania no ens ha atorgat la força per ser alternativa, hem decidit des de l’assemblea 

local d’ICV- EUiA, que em voti jo mateix com a alcalde, que és la fórmula que ens 

deixen fer i que és assimilable al vot negatiu. Així és com s‘ha d’entendre el nostre 

sentit del vot. 

 
Intervé el Sr. Josep Oliveras Cuquet de Solidaritat per la Independència: 

Bon dia a tothom. Jo no he preparat cap escrit perquè, digueu-me innocent, però 

comptàvem amb que encara hi havia obertes moltes possibilitats a l’hora de formar 

govern. Finalment no hi hagut sorpreses, serà un govern continuista. Felicitem a la Sra. 

Meritxell Budó, com a nova alcaldessa i li desitgem molta sort. 

Com a SI la Garriga, certament amb menys força que fa 4 anys, seguirem treballant per 

la Garriga, pel nostre poble i per continuar defensant les nostres idees. Sabem que no 

serà, ni ha estat fàcil, i des d’aquí demanem als components del govern entrant obrir les 

portes als que estem a l’oposició perquè tenim moltes coses a aportar, en tenim ganes i 

no ens les podeu fer perdre i certament si treballem tots junts la Garriga en sortirà 

beneficiada. Res més, desitjar-vos sort i sapigueu que seguirem treballant, ens teniu a mi 

i al nostre grup per estar a l’aguait, per estar al vostre costat quan sigui necessari i per 

fer-vos reflexionar quan calgui. Gràcies. 

 

Intervé el Sr. Alejandro Valiente Almazán del Partit  dels Socialistes de Catalunya-Candidatura 

de Progrès: 

 Al ser el ple d’investidura la nostra intervenció va en aquest sentit.  

Iniciem la desena  legislatura i abans de tot voldria felicitar als 17 regidors que hem 

estat escollits i que hem de treballar pel municipi perquè així ho ha volgut la ciutadania.  

Voldria felicitar, naturalment, i desitjar molta sort a la nova alcaldessa ( nova no, perquè 

repeteix), la Sra. Meritxell Budó.  

Quan ens varem presentar a les eleccions, jo  ho vaig fer amb una campanya agosarada 

que deia que volia ser l’alcalde més valent i a  la vegada també volia ser l’alcalde més 
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responsable. En aquest sentit, nosaltres el dia després de les eleccions ja teníem clara 

una cosa i és que com la ciutadania no ens havia donat el seu recolzament, al ple 

d’investidura no ens votaríem a nosaltres mateixos  i així hem treballat.  S’obrien tres 

possibilitats. Fer una oposició constructiva, com hem fet durant l’anterior legislatura i 

pensem seguir treballant en aquest sentit. Volíem actuar amb responsabilitat i hi havia 3 

opcions , una el vot el blanc, que vam demanar el senyor secretari si era viable, un altre 

donar el nostre recolzament  a la Sra. Budó com a candidata de Convergència i Unió, 

perquè així ho havia volgut la ciutadania i també donar recolzament a la candidata 

d’Esquerra Republicana, la senyora Neus Marrodán. Aquestes eren les 3 opcions que hi 

havia sobre la taula i sobre això hem treballat. 

Volem agrair el primer contacte que varem tenir amb la candidata de Convergència i 

Unió, tot i que després veient-ho des de la llunyania entenem que va ser una primera 

reunió de cortesia, perquè en aquell moment vam començar a plantejar una sèrie de 

línies vermelles a les que no s’ha donat continuïtat i entenem que hi havia un treball 

darrera fons amb ACORD com s’acaba de manifestar en aquests moments.  

Per altra banda volem fer un toc d’atenció a Esquerra Republicana, ACORD, perquè 

també van manifestar que es volien reunir amb nosaltres, per parlar de present i futur. 

Primer a través d’una companya del meu equip que em va anunciar que la candidata es 

volia posar en contacte amb mi, no ho va fer i després diverses persones del seu grup em 

van manifestar que es colia fer una reunió que no es va fer i finalment la mateixa 

candidata va demanar-me una reunió que tampoc es va dur a terme. És com les series de 

Telecinco. Molts anuncis que generen expectació però finalment el resultat ens deixa 

una mica neguitosos i finalment les  que treuen d’emissió ràpidament. 

Tot i la manca de diàleg, esperem i desitgem que no sigui la tònica de la legislatura., 

així ho vam manifestar. La nostra aposta era que volíem un govern de consens, un 

govern .en positiu i així vam manifestar que seria si la Sra. Meritxell Budó i el seu grup 

ho volien ., que nosaltres apostàvem per un govern en minoria i donant acords puntuals 

als diferents grups municipals, en aspectes concrets.  

En definitiva aquesta ha de ser una legislatura que s’obri definitivament a la ciutadania i 

que la ciutadania prengui un paper rellevant. 

Per anar acabant vull també fer l’apartat d’agraïments; en primer lloc a la ciutadania que 

ens ha donat recolzament i que tot i que nosaltres esperàvem més, entenem que la 
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ciutadania ha apostat per altres forces polítiques , però de tota manera els volem donar 

les gràcies per tota la implicació que han tingut. 

També a la meva agrupació i al meu equip que m’han recolzat durant molt de temps,  no 

són només els quinze dies de campanya.  

A la meva família que suportarà que no estigui molt a casa, i tingui moltes reunions. 

I a dos persones molt importants. A la Neus de la que he aprés tot en la política, que ha 

estat una mestra per mi i al Carlos Martin que m’ha acompanyat durant molt de temps i 

és un gran  lluitador de les politiques municipals, que ha treballat molt pel municipi i 

que em sap molt greu que avui no estigui aquí acompanyant-nos i li volia donar les 

gràcies públicament. Gràcies. 

 

Intervé el Sr. Ángel Guillen Deu  de Ciutadans-Partido de la Ciudadania: 

Bon dia a tothom; buenos días a todos. 

Comença una legislatura que serà molt important i que ens planteja grans reptes per al 

nostre poble. Comença la primera legislatura en què  Ciutadans tenim l’oportunitat 

d’estar al  Consistori. 

Serà una legislatura on demanarem a l'equip de govern atreviment. Atreviment per 

emprendre sense dilacions tots aquells projectes que transformin la Garriga 

positivament: des de Can Luna a la reactivació econòmica passant pel foment de 

l'ocupació, des de les polítiques socials a un urbanisme més humanitzat com 

reclamàvem durant la campanya electoral, des de millors i majors espais per als nostres 

infants, al desenvolupament d'activitats per la nostra gent gran sense oblidar als nostres 

joves, com no pot ser d’una altra manera.  

En totes les polítiques encaminades cap a aquesta positiva transformació trobaran a 

Ciutadans i el seu regidor posant en valor el que ens uneix: la idea de millorar la Garriga 

amb indiferència dels nostres colors polítics i sempre des del nostre àmbit competencial. 

Lamentablement, no ens trobaran en la desunió, en obsessions per atribuir-se 

competències que per llei no tenen com la de voler separar-nos d'Espanya i en 

conseqüència de la UE, en saltar-se el marc de convivència que ens dóna el nostre Estat 

Social i de Dret emparat per la Constitució que tot just fa un moment  acaben de 

prometre guardar i fer guardar". Per aquest motiu des del nostre grup no hem recolzat la 

seva investidura atès que el seu programa conté unes línies vermelles que nosaltres com 
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a partit constitucionalista no podem traspassar. Com partit constitucionalista que ha fet 

del lema "Millor Units -Mejor Unidos" una de les seves senyes d'identitat. 

Dit això, sort i encerts en aquesta legislatura que ara comença, com hem deixat clar a la 

Sra. alcaldessa en una reunió prèvia tenim  la voluntat ferma de ser escoltats i de 

proposar sempre constructivament des de l'oposició. 

Moltes gràcies; muchas gracias. 

  

Intervé la Sra. Clara Dachs Bernad de la Candidatura d’Unitat Popular–Poble Actiu: 

Bon dia a tothom, com a regidora electe i representant de la Candidatura d’Unitat 

Popular de la Garriga i en nom de l’assemblea volem donar les gràcies a les 852 

persones que ens van donar suport a les eleccions municipals del passat 24 de maig i 

han permès que haguem entrat a l’Ajuntament. 

Com ja hem esmentat al jurament del nostre càrrec, treballarem al servei del nostre 

municipi, tant per les persones que ens han votat com les que no, prometem, per 

voluntat pròpia, fer una política municipal basada en els sis eixos del nostre programa 

polític: Fer que les institucions estiguin al servei del poble, fer  un model de poble 

pensat per a tothom, per unes relacions laborals justes, perquè l’educació esdevingui 

eina de transformació social, per una cultura participativa a l’abast de tothom i perquè 

els drets socials siguin una realitat i la diferència sigui oportunitat, no desigualtat. 

Posarem les persones al centre de la nostra acció municipal, farem polítiques basades en 

la igualtat, la justícia social, la millora de les condicions de vida i del benestar de les 

persones. Ens basarem en la radicalització democràtica en les formes de participació 

política i treballarem per la Independència i la construcció nacional dels Països 

Catalans. 

La CUP no formem part del  govern, farem una oposició constructiva, farem servir la 

força de la paraula, serem oberts i dialogants, discutirem punt per punt i arribarem a 

acords sobre la base del nostre programa polític. Serem l’altaveu d’aquells col·lectius 

que treballen per millorar la Garriga, i l’altaveu crític contra el sistema capitalista i 

patriarcal salvatge que genera pobresa i discriminació. 

El nostre vot ha estat l’abstenció, però una abstenció que no està buida de contingut. 

La Candidatura d'Unitat Popular planteja un projecte polític diferencial, un projecte que 

té la intenció de governar amb el poble, i fins ara, el govern que ens ha precedit, no ha 
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demostrat, que treballi colze a colze amb tot el poble. 

Tot i així, i donant legitimitat al que s'ha expressat a les urnes el passat 24 de maig, ens 

hem abstingut en la votació de l’alcaldessa de la Garriga, representant de la llista més 

votada. 

Des de la CUP volem avançar que, a partir d’ara, farem una oposició que no serà 

destructiva: ens sentim amb l’entusiasme, la força i la intel·ligència per iniciar una 

legislatura d'oposició per la millora del nostre poble, la Garriga. Moltes gràcies. 

 

Intervé la Sra. Neus Marrodán Torrents d’Acord Independentista per la Garriga-Esquerra 

Republicana De Catalunya-Acord Municipal: 

Bon dia tothom. Avui encetem un nou mandat. Comencem amb l’experiència de l’etapa 

anterior i amb il·lusió pels quatre anys apassionants que ens esperen. Els regidors 

electes d’ACORD i d’ERC volem traslladar el nostre agraïment a la gent que el 24 de 

maig vareu reconèixer la feina feta i  vareu fer confiança a la nostra candidatura. Amb el 

vostre suport ara som 4 els regidors que tenim l’honor d’ocupar aquest lloc i ser 

representants del poble de la Garriga. Una feina privilegiada. Volem felicitar els 

representants de CiU, la Sra. alcaldessa, saludar els companys de S.I., d’ICV, del PSC a 

qui retrobem en aquesta legislatura i també volem saludar els nous regidors de la C.U.P 

i  de Ciutadans.  

Veient-nos aquí representats semblaria que les opcions majoritàries dels garriguencs no 

han canviat gaire, però realment es mostra una Garriga diferent a la d’aquests quatre 

anys enrere. La gent d’ACORD i d’ERC hem interpretat que a la Garriga, a les urnes, 

s’ha decidit més independència, més sobirania per Catalunya, més justícia social i més 

proximitat amb la ciutadania i també ha decidit noves pràctiques a les institucions, 

estabilitat al govern i consens en les accions. D’aquí surt el nostre suport a l’opció més 

votada, a la llista de CiU. Tornem a pactar amb CiU, ara amb objectius més ambiciosos. 

Hem fet balanç dels darrers quatre anys, hem analitzat les coses que han anat bé i hem 

posat èmfasi en les que es poden millorar, a partir d’aquí hem posat sobre la taula uns 

nous paràmetres que comprenen tan el funcionament intern del pacte i la gestió 

municipal com l’acció de govern. En aquest mandat hi haurà més empremta i més 

programa d’ACORD i d’ERC. 

Com a regidors ens comprometem a complir amb l’encàrrec que ens heu fet. 
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Administrarem amb responsabilitat i sentit de poble els recursos de la Garriga, posarem 

la participació al capdavant de la nostra  gestió, tindrem en primer terme la igualtat 

d’oportunitats i la justícia social. Creiem   que podem millorar el poble per millorar la 

qualitat de vida de la gent. Traurem el màxim profit dels nostre valors de poble, del 

talent dels professionals i els emprenedors, de l’entorn natural, del patrimoni, de les 

nostres tradicions. 

Ens esmerçarem per dur a terme el projecte d’acció municipal amb les propostes del 

nostre projecte i les assumides a l’acord de suport al govern . Aquest seran els grans 

eixos de la tasca dels quatre regidors d’ACORD i ERC amb consens amb els socis . 

Tot just a l’inici d’aquest mandat tenim al davant les eleccions al Parlament de 

Catalunya del 27 de setembre, els regidors d’ACORD i ERC tornem a manifestar que 

ens comprometem a assumir les directives del Parlament i del Govern catalans sorgits 

d’aquest plebiscit i si així ho vol la ciutadania, a implantar des de l’ajuntament els 

canvis institucionals que es produiran per la restauració de la República Catalana. 

Sabem , a més, que la Garriga no estarem sols en aquest compromís, ens arriba un 

període de grans canvis  i esperem que la nostra fermesa i determinació inspiri la 

màxima confiança als ciutadans . Per tot això som aquí. No iniciem una segona part, ni 

una continuació, ni allarguem un cicle, a partir d’avui tot comença de nou a la Garriga. 

Que tots plegats tinguem sort, seny i il·lusió per fer un poble millor. Visca la Garriga!. 

 

Intervé la Sra. alcaldessa Meritxell Budó: 

Per acabar el torn de paraules permeteu-me que em dirigeixi a tots vosaltres . En primer 

lloc, voldria traslladar una afectuosa salutació als garriguencs i garriguenques que avui 

ens acompanyeu, als que esteu aquí, que us estic donant la cara i als que els estic donant 

l’esquena, als que ens escolten a través de Radio Silenci , a les persones vingudes 

d’altres indrets així com als ex-alcaldes, als ex-regidors i regidores avui aquí presents i a 

les persones il·lustres de la Garriga que es troben entre nosaltres. 

Ara fa 4 anys, en aquest mateix indret, vaig ser escollida Alcaldessa de la Garriga. Vull 

dir-vos que per a mi ha estat un honor. I avui torno a tenir aquest honor. Un honor 

carregat de responsabilitat i de compromís amb el nostre poble i especialment amb la 

seva gent. Enceto aquet nou mandat amb la mateixa il·lusió que el primer dia, però amb 

més coneixement i més estimació per la Garriga. I és per això que també vull agrair 
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públicament la confiança de la ciutadania per seguir liderant políticament el nostre 

poble. Ho vaig dir fa 4 anys i ho torno a dir avui: treballaré amb el ferm propòsit  de que 

tothom, sense exclusió, reconegui en mi a la seva alcaldessa i no vegi tan sols a la 

candidata de Convergència i Unió. 

Vull aprofitar per felicitar als regidors i regidores que han estat escollits per voluntat 

democràtica del poble de la Garriga i que m’acompanyaran aquest 4 anys. Som 17 

persones que conformem políticament l’ajuntament, i que representem plegats el nostre 

poble. Disset de gairebé setze mil. No és una època fàcil pels que ens dediquem a la 

política, i sense cap mena de dubte durant aquest mandat haurem de debatre qüestions 

importants. I és per això que ja des d’ara ofereixo diàleg a tots els grups polítics per tal 

de buscar consensos que permetin el millor per la Garriga. Els garriguencs i 

garriguenques esperen que amb la nostra actitud contribuïm a la dignificació de la 

política i que treballem amb honestedat al servei de la Garriga. 

Són molts els reptes que com a poble haurem d’afrontar en aquests propers quatre anys i 

estic convençuda del gran potencial del nostre poble i que amb esforç, perseverança i 

treball serem capaços d’assolir els objectius que entre tots determinem d’ara en 

endavant.  

La Garriga és un poble singular, és, en definitiva, el nostre poble, el poble que estimem i 

és precisament l’estimació pel nostre poble el que ens ha de permetre ser un referent a la 

nostra comarca i per què no, ser un referent social, econòmic i cultural en el nostre país.  

Els hi deia que són molts els reptes que com a poble haurem d’afrontar en aquests 

propers quatre anys. Vull manifestar públicament que la nostra principal prioritat,el 

nostre principal compromís seguiran sent les persones i famílies que ho estan passant 

malament fruit de la crisi econòmica, em preocupa l’atur i em preocupa assegurar a la 

Garriga l’estat del benestar propi d’una societat moderna que té cura de les persones i 

d’aquells col·lectius que mereixen una especial atenció. Seguirem, per tant, prioritzant 

les polítiques socials com a eix vertebrador del nostre poble i com a garantia de cohesió 

social, i intensificarem la col·laboració amb les entitats socials de la Garriga per arribar 

més i millor a tothom. 

Aquests darrers 4 anys a la Garriga hem assolit una pau social i política necessàries per 

avançar com a individus i també com a col·lectivitat. Per mi això ha estat molt 
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important, ho hem fet plegat, però ha estat molt important  i em marco com a objectiu 

prioritari que segueixi sent així. 

Durant aquestes darreres setmanes, en campanya i després del 24 de maig ,  he pogut 

constatar, per part de totes les  forces polítiques representades en aquest nou consistori, 

un to i un esperit constructiu que penso són la clau per que la Garriga pugui avançar cap 

a un futur millor. Amb aquest mateix esperit constructiu voldria adreçar-me breument 

als meus companys i companyes de consistori. 

Al Sr. Molinero, representant de ICV,  que ha començat el discurs dient que uns 

estàvem a dins i uns a fora i jo prefereixo pensar que estem tots a dins, probablement 

amb diferents responsabilitats, però els disset regidors i regidores que  formem part del 

plenari som els hem de tirar endavant el poble de la Garriga. Jo prefereixo veure el got 

mig ple i dir que som tots a dins. 

Al Sr. Oliveras, reprsentant de Solidaritat catalana per la independència li vull agrair les 

seves paraules i el seu compromís amb el nostre país i el seu futur de llibertat. No li 

farem perdre les ganes, Sr. Oliveras, d’això en pot estar ben segur!. 

Al Sr. Valiente representant del PSC li vull agrair el to positiu i constructiu, no només 

d’avui sinó que ja l’ha caracteritzar els darrers anys de finals del mandat passat i agrair-

li el fet que avui es comprometi a seguir amb quest to de compromís constructiu i 

positiu. 

Al Sr. Guillen, representant de Ciutadans dir-li que tal i com ja ho vam manifestar quan 

ens vam trobar, políticament estem a les antípodes, sobretot en el tema de país, però en 

tot cas estic segura que podrem treballar plegats amb la resta de formacions polítiques 

en temes del poble, com així vostè mateix ha manifestat. 

A la Sra. Dachs i el Sr. Prims representants de la CUP, voldria traslladar-los que durant 

aquests dies hem pogut parlar i estic segura que podem compartir punts en comú i si tots 

plegats ens esforcem tinc el ple convenciment que podrem trobar coincidències en els 

grans temes de poble. 

Per últim, amb els nostres companys d’Acord Independentista per la Garriga-ERC, com 

bé ha comentat la Sra. Marrodán, amb els que hem arribat a un pacte polític per a seguir 

formant part plegats d’un govern estable per a la Garriga. Un pacte que presentarem el 

proper dilluns al vespre, perquè hem considerat que avui no era el moment més idoni de 

presentar el pacte i per tant ho farem en un acte el proper dilluns al vespre.  
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A l’hora d’arribar a aquest pacte varem entendre que calia prioritzar la formació de 

govern amb la segona formació política amb més representació pel que fa al nombre de 

regidors, però sobretot varem prioritzar per part de Convergència i Unió el fet que ja 

havíem treballat quatre anys plegats i nosaltres n’hem fet una valoració positiva. 

Aquesta ha estat la nostra aposta per arribar a aquest pacte, valorar la feina positiva que 

junts hem dut a terme aquests darrers quatre anys.  

Vull destacar el treball honest i generós que han dut a terme les dues formacions 

polítiques i les persones que ens han representat en aquests dies de negociacions  per tal 

que aquest pacte sigui possible. Gràcies molt especialment a la Sra. Neus Marrodán, al 

Sr. Albert Benzekry, a la Sra. Dolors Castellà, al Sr. Lluís Marco , al Sr. Vicenç Guiu, a 

la Sra.  Montse Llobet, al Sr. Joan Esteban, la Sra. Juliet Grau, el Sr. Jordi Pubill i la 

Sra. Meritxell Coma. Permeteu-me que us  demani que la vostra tasca com a regidors de 

govern sigui un exemple d’honestedat i generositat envers els altres. 

Crec sincerament que ha arribat el moment de fer més passes endavant. En aquest nou 

mandat, ho vaig dir públicament i ara ho torno a repetir,  ens comprometem a deixar de 

governar per les persones , perquè volem governar amb les persones. 

Per assolir-ho crec que la co-responsabilitat serà indispensable. L’exercici dels drets 

dels ciutadans comporten també uns deures. Tots i totes som i fem  la Garriga i ho 

haurem de fer plegats. 

No voldria acabar sense parlar del país. Des de la Garriga hem estat i volem seguir sent 

pioners en la defensa del nostre país i de la nostra llibertat. Des del govern que avui 

mateix encetem vull manifestar el ple suport al procés que ha de dur al nostre país a 

assolir els anhels de llibertat de la seva gent per tal d’esdevenir un país lliure i sobirà. 

Finalment permeteu-me uns agraïments. En primer lloc vull expressar el meu agraïment 

als companys i companyes de federació de Convergència i Unió que van creure en mí 

per a seguir encapçalant el nostre projecte polític per la Garriga, renovant-me la 

confiança altre vegada. 

També a  totes aquelles persones que heu estat al meu costat de forma incondicional, dia 

rere dia, des del primer dia, i a tots els que hi heu estat aquests darrers mesos, sense la 

vostra feina i sense la vostra implicació això no hauria estat possible. A tots els que 

formeu part de la nostra candidatura, des del primer al darrer. Gràcies per ser-hi i 

gràcies pel vostre compromís a seguir sent-hi  
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Molt especialment un agraïment  a la meva família, a tots, per permetre’m continuar el 

meu treball al capdavant de l’ajuntament. Sobretot a en Xavi i a l’Ignasi, sense el seu 

suport i la seva comprensió això no seria possible. 

Moltes gràcies la Garriga,  per la confiança que el dia 24 la ciutadania ens va renovar 

mitjançant les urnes  i la que avui tots vostès dipositen en mi , espero estar a l’alçada de 

les circumstàncies i servir al poble tal i com aquest es mereix. 

Moltes gràcies, visca la Garriga i visca Catalunya. 

 

Finalitzat l’acte, la Presidència aixeca la sessió a les tretze hores i disset minuts, s’estén l’acta 

present que es sotmet a la consideració i signatura dels cridats per la Llei a subscriure-la, la qual 

cosa certifico. 

 

 

Meritxell Budó i Pla     Joaquim Rosell i López 

Alcaldessa      Secretari. 

 

 

 
 


