ACTA DE CONSTITUCIÓ DEL NOU AJUNTAMENT
Lliçà d’Amunt a 15 de juny de 2019.

A les 12,00 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, Maria del Mar Pedrerol i Villarroya, Fran Sánchez Castilla, Lourdes Maria
Estéfano Orozco, Albert Iglesias i Boza, David Morales Campos, Maria Lourdes Martín
Montero, Felicita Romero Olivares, Marc Palet Rodríguez, Iban Martínez Asensio,
Josep Nogués i Miras, Manuela Nieves Garrido Marín, Juana Maria Morata López,
Antonio Polo Lama, Josep Oriol Vera Brau i Manel Busquets i Mateu; assistits per la
Secretària accidental de la Corporació, Sra. Gemma Navarro i Medialdea. S’ha
excusat la Regidora Míriam Remolà i Elvira.
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 o regidores, el de major i el de menor edat d’entre els presents a l’acte,
quedant constituïda, doncs, per la senyora Felicita Romero Olivares, nascuda el dia 10
d’octubre de 1962, com a regidora assistent de major edat, i en qualitat de Presidenta;
i pel senyor David Morales Campos, nascut el 19 de març de 1992, com a regidor
assistent de menor edat.
Seguidament el 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/a 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 Felicita Romero Olivares: “Sí, ho prometo”

-

El Regidor David Morales Campos: “Sí, ho prometo”

Una vegada constituïda la Mesa d’edat, la Presidenta dirigí les següents paraules a la
concurrència:
“Membres de la Corporació Municipal. Familiares y amigos. Lliçanencs i
lliçanenques,
Bon dia, sigueu benvinguts a aquest acte solemne de constitució de l’Ajuntament de
Lliçà d’Amunt.
La voluntad ciudadana, expresada en las urnas, queda plasmada en la composición
de los y las representantes del Pleno Municipal de la población de Lliçà d’Amunt
que constituimos en el día de hoy.
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Regidores y regidoras, debemos corresponder a esta responsabilidad poniendo
siempre, por encima de todo, los intereses de Lliçà d’Amunt. Este Pleno debe
asumir con responsabilidad y porque no, también con ilusión, los intereses de
nuestro municipio, por encima de los intereses particulares y partidistas, Lliçà
d’Amunt siempre por encima de todo.
Ante la ciudadanía debemos asumir nuestra responsabilidad de ser concejales y
concejalas de todo el municipio de Lliçà d’Amunt. De los que nos votaron el pasado
26 de mayo como los que optaron por otras formaciones políticas. No hay mayor
perversión de la democracia que la confusión entre las instituciones, que son de
todos, y los partidos políticos, que aglutinan personas con una visión compartida de
la sociedad, pero que reflejan una parte, no el todo.
En este año 2019 se celebran los 40 años de las primeras elecciones municipales
democráticas. Hablar de Ayuntamientos es hacerlo de la primera línea política, de
cercanía, de atención directa de las demandas vecinales, de ilusiones colectivas
etc. Pero sobre todo, son sinónimo de compromiso y dedicación, en muchas
ocasiones, recurriendo a la imaginación ante la carencia de recursos. La
transformación de nuestro pueblo es una realidad primaria. Hace 40 años partíamos
de una situación de desventaja y desigualdad. Fue entonces cuando personas
anónimas dieron el paso de implicarse en una tarea política que no buscaba mayor
pretensión que trabajar por el progreso de su pueblo, para hacer realidad
cuestiones tan básicas como el alumbrado público o la pavimentación de las calles.
Hoy, con los retos del presente, podemos afirmar que Lliçà d’Amunt tiene mucha
vida.
Es momento de dedicar un recuerdo a todos los concejales que ocuparon estos
puestos en el pasado, y en especial, a quienes lo han hecho durante los últimos
cuatro años. Y con el adiós de unos, la bienvenida a otros: a los que ejerceremos
funciones de Gobierno o de Oposición, porque ambas son igual de honrosas,
debemos hacerlo desde el respeto y la crítica constructiva.
Hemos de estar a la altura de la confianza que la ciudadanía nos ha otorgado con
responsabilidad, humildad honestidad y cercanía.
Muchas gracias. Moltes gràcies.”

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”
- Maria del Mar Pedrerol Villarroya: “Sí, ho prometo”
- Fran Sánchez Castilla: “Sí, ho prometo”
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- Lourdes Maria Estéfano Orozco: “Sí, ho prometo”
- Albert Iglesias Boza; “Sí, ho prometo”
- Maria Lourdes Martín Montero: “Sí, ho prometo”
- Marc Palet Rodríguez: “Sí, ho prometo”
- Iban Martínez Asensio: “Sí, ho prometo per imperatiu legal”
- Josep Nogués i Miras: “Sí, ho prometo per imperatiu legal”
- Manuela Nieves Garrido Marín: “Sí, ho prometo per imperatiu legal”
- Juana Maria Morata López: “Sí, ho prometo per imperatiu legal”
- Antonio Polo Lama: “Sí, ho prometo per imperatiu legal”
- Josep Oriol Vera Brau: “Sí, ho juro”
- Manel Busquets Mateu: “Sí, ho prometo, per imperatiu legal, amb lleialtat al mandat
democràtic i al poble de Catalunya i amb la meva solidaritat i suport als presos i preses
polítics i als exiliats i exiliades, manifesto el meu ferm compromís amb la igualtat i la
llibertat i declaro que continuaré treballant en la construcció d’una Catalunya
políticament lliure, socialment justa, econòmicament pròspera i territorialment
equilibrada.”
I com sigui que havia concorregut la majoria absoluta dels Regidors electes, la Mesa
d’Edat: DECLARÀ FORMALMENT CONSTITUÏDA LA CORPORACIÓ MUNICIPAL
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
Iban Martínez Asensio, cap del llista del grup d’ERC
Josep Oriol Vera Brau, cap de llista del grup Ciudadanos de Lliçà d’Amunt
Manel Busquets i Mateu, cap de llista del grup de Junts per Lliçà d’Amunt
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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: 16
Vots vàlids: 16
Vots nuls:
cap
Les paperetes vàlides es distribuïren de la següent forma:
- Ignasi Simon i Ortoll: 9 vots
- Iban Martínez Asensio. 4 vots
- Josep Oriol Vera Brau: 1 vot
- Manel Busquets i Mateu: 1 vot
- Abstencions: 1 vot
Amb aquest resultat -essent disset el nombre de regidors, i nou la majoria absoluta
legal- resulta que el candidat Ignasi Simon i Ortoll ha obtingut la majoria absoluta dels
vots, per tant haurà de ser nomenat com a Alcalde
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
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, la Presidenta de la Mesa d’edat lliurà
al senyor Ignasi Simon i Ortoll el pin i la vara de comandament, i el ja Alcalde prengué
possessió i ocupà la Presidència, adreçant-se als assistents, amb les següents
paraules:
“Bona tarda a tothom, la veritat és que aquest acte solemne, per molts anys que
puguin passar, emociona, i per sort li he de cedir la paraula al Sr. Manel Busquets”
Prengué la paraula el Sr. Manel Busquets i Mateu, en nom de Junts per Lliçà d’Amunt:
“Vull agrair a les persones que el dia 26 de maig van anar a votar i en especial a les
que ens van votar a nosaltres, no han estat els resultats esperats, però seguirem
treballant per no decebre-us.
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Hem estat tres anys al govern i és per això que primer de tot vull donar les gràcies a
tots els treballadors municipals per la feina feta durant aquest període, n’hem fet
molta i hem tirat endavant molts projectes.
En segon lloc, a les persones que han format part de les meves regidories; Esports,
Mobilitat, Companyies i serveis, a qui segur he marejat molt amb les meves ànsies
de fer coses i nous projectes, però el resultat ha estat molt bo, i sense vosaltres
evidentment no hagués estat possible.
En tercer lloc als regidors que ho deixen i als que continuen, han estat 4 anys de
converses i feina, sempre amb l’objectiu de millorar Lliçà d’Amunt.
Donar les gràcies també, al meu partit i a la meva llista, en especial al Jesús Vidal,
per la seva tasca titànica al capdavant del partit.
Com no, a la Montse, sempre en segon pla, sempre incondicional, sempre animant.
Al Marçal i al Martí, als fills que sempre són els que reben més el ritme frenètic
d’aquests anys.
I per últim, i no menys important; donar les gràcies a tots els veïns i veïnes, en
especial a les entitats esportives, a les quals estic molt agraït, i amb qui sempre he
trobat col·laboració i suport dins les responsabilitats que he tingut fins ara en el
govern municipal; fins i tot en els moments difícils per ambdues parts
La voluntat popular, s’ha expressat en la composició d’aquest nou consistori,
felicitar doncs a tots els membres que el formem, i en especial al PSC, clar
guanyador de les eleccions municipals amb majoria absoluta. Ara teniu una gran
responsabilitat, heu de demostrar que sou dignes d’aquesta confiança que us ha
donat el poble, nosaltres us estarem vigilant, com hem estat fent fins ara, però des
de l’oposició.
El nostre compromís, no és altre que continuar treballant per Lliçà d’Amunt, fer del
nostre municipi un poble unit, amb identitat, amb valors afegits, en el que la gent es
senti orgullosa de viure-hi i de pertànyer-hi.
A Junts per Lliçà d’Amunt, hem fet molta feina que han capitalitzat altres, ara volem
mantenir la confiança dels nostres veïns i veïnes, amb el treball de sempre, amb
proximitat i amb més participació, us volem escoltar encara més.
Com diu el filòsof Vasc Daniel Inneranity: “davant la mala política s’ha de fer bona
política, i davant els mals partits, bons partits. L’antipolítica no és la solució “
Per tant: Alcalde, regidores i regidors d’aquest consistori, fem-nos dignes tots
plegats de la voluntat del nostre municipi que representem i fem bona política per tal
de tenir bons partits.
Moltes gràcies.”

A continuació es dirigí al públic assistent el senyor Josep Oriol Vera Brau, regidor de
Ciudadanos de Lliçà d’Amunt:
"Queremos dar las gracias a todos los vecinos/as que apostaron por nosotros.
No ha sido fácil ya que salimos de unas elecciones con mucho empuje y eso se
ha visto reflejado en las urnas. Nuestro partido es sinónimo de crecimiento
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electoral y esta vez, aquí en Lliçà, lo hemos vuelto a ser.
Podéis estar seguros de que defenderemos nuestros valores liberales y
constitucionalistas.
A partir de ahora trabajaremos para el pueblo desde dentro, un hecho que se
va a notar en nuestro día a día. Haremos una oposición serena y respetuosa
pero también firme en nuestras convicciones e ideales.
Serem el vostre altaveu en aquest Ajuntament socialista i estarem molt atents a
tot el que s’aprovi, si hi ha o no consens. Sabem que tenen el 40% dels vots,
majoria absoluta, però això no vol dir que permetem que apliquin sense cap
mena de miraments aquesta majoria, a un poble que es de tots i totes, també
d’aquests que no els van votar.
Tenim un programa electoral i som a l’Ajuntament per complir-lo, el defensarem
i per això seguirem necessitant el vostre suport.
Gràcies! Endavant Ciutadans!!"

Tot seguit intervingué el senyor Antonio Polo Lama, regidor del grup Lliçà d’Amunt en
Comú Podem – En Comú Guanyem:
“En primer lugar desearle suerte a Nacho Simón en su reelección como Alcalde de
nuestro pueblo, así como a todas las personas que han sido escogidas como
representantes de la ciudadanía.
Por otra parte, queremos dar la gracias a las 603 personas que han apostado y
confiado en nuestro proyecto político en estas últimas elecciones.
Los últimos resultados han dejado de manifiesto que la ciudadanía ha quedado
satisfecha de la acción de gobierno llevada a cabo, prueba de ello es la nueva
mayoría absoluta otorgada al PSC, pero obviamente no ha valorado como a
nosotros nos hubiera gustado, nuestra labor dentro de este gobierno.
A pesar de ello, nosotros creemos que hemos sido actores fundamentales para
mejorar, a través de diferentes proyectos, nuestro municipio: Proyectos como:
-

El plan agrario
La reconversión de tierras a cultivo ecológico
La fira Tenes
Nuestra visión sobre el futuro centro urbano
L’Espai Can Malé (con les diferentes proyectos sociales, económicos,
formativos, asociativos y municipales)
Nuestra visión de las tres centralidades, tomando como puntos de referencia
los centros cívicos, para una mayor cohesión.
El plan de Acogida Municipal
O el impulso a la ocupación que le hemos querido dar, exigiéndoles a las
empresas de nueva implantación la contratación de personas desocupadas de
nuestro municipio.

Por ello, también nos gustaría dar las gracias a todas las personas que han
colaborado con nosotros en esta etapa de gobierno municipal, y en especial, a ese
gran equipo técnico y humano con el que nuestro Ayuntamiento tiene la suerte de
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contar. Grandes profesionales que ante nuestros retos y propuestas, siempre han
respondido con entusiasmo, trabajo e ilusión. Muchas gracias.
Ahora comenzamos una nueva legislatura y un nuevo proyecto con el grupo
municipal de Lliçà d’Amunt en Comú Podem. Después de los últimos resultados
electorales, nuestro sitio está en la oposición; desde donde seguiremos trabajando
y tratando de que se culminen los diferentes proyectos iniciados conjuntamente, así
como los puntos de nuestro programa electoral.
Creemos que en esta próxima legislatura es imprescindible cortar con la
especulación sobre el precio de la vivienda, haciendo efectivo el proyecto de
vivienda protegida proyectada en el centro urbano. También vemos imprescindible
la creación de un centro de día, que tan necesario es en nuestro pueblo; al igual
que desarrollar nuestro proyecto de cohesión social en convivencia con la tres
centralidades, Todo ello, sin olvidarnos de nuestro pilares fundamentales: LA
IGUALDAD Y LA JUSTICIA SOCIAL.
Por ello, haremos una oposición constructiva, pero a la vez firme i exigente. No
seremos de NO por el NO, ni del SÍ por el SÍ. Todas nuestras decisiones estarán
basadas, en razones objetivas de nuestro proyecto político desarrollado en nuestro
programa electoral.
Por último, dejar un mensaje de ánimo a nuestro electorado y nuestra militancia: en
contra de viento y marea seguimos siendo la tercera fuerza de este municipio, y la
única que representa a la izquierda transformadora en él. Por ello, y pese haber
bajado nuestra representatividad, no vamos a desfallecer en nuestro intento de
crear un Lliçà d’Amunt más cohesionado, sin ciudadanos de primera y segunda,
más justo, más solidario y que no deje a nadie atrás. Hemos sido importantes en el
último equipo de gobierno y seguiremos siéndolo ahora en la oposición, que no os
quepa ninguna duda.
Gracias!”

Seguidament prengué la paraula el Sr. Iban Martínez Asensio en nom dels regidors
d’Esquerra Republicana de Catalunya, que digué:
“Agraïment al nostre equip, a tots els regidors, el que comencen i als que en el
passat han defensat aquestes sigles i les nostres polítiques, agraïments als
apoderats que ens van donar un cop de ma el passat dia 26, i agraïment especial a
tothom que va donar suport, d’alguna manera, ja sigui posant un vot a la urna o
donant ànims al carrer, i com no a la meva família perquè sense ella avui no podria
estar aquí amb vosaltres. De l’equip, un agraïment especial al Quim Ferriol exalcalde i portaveu d’aquest grup durant els darrers anys, que ens deixa el llistó molt
alt que costarà assolir i sobrepassar. Felicitacions a tos els electes que ens
trobarem en els propers plens i en especial als nous, als que donem la benvinguda
a la política municipal, política que pot fer que et passis deu o dotze anys treballant i
acabis a l’oposició treballant pel teu municipi.
Ens creiem el que fem i ens agrada el que fem, per això fem política municipal
perquè la veiem com l’eina per a que la gent tingui el que necessita. La nostra tasca
com a oposició serà important en els propers anys, l’Ignasi i els seu equip ens
tindran al seu costat sempre que sigui per defensar els drets civils, la justícia social,
i les necessitats de la gent, però ens tindran davant com un mur frontal sempre que
sigui per tirar endavant polítiques que no ens agraden. No volem un poble dormitori,
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per tant continuarem treballant per reduir les construccions, per millorar la mobilitat i
que la gent de Lliçà d’Amunt pugui viure millor, ens trobaran davant també en temes
com Can Malé i de desenvolupament si no ens posem d’acord. Farem una oposició
on podrem parlar sempre que sigui de polítiques que creiem que son bones, sinó
fiscalitzarem i vetllarem per a que el que feu estigui ben fet.
Heu aconseguit una majoria, tot i que les matemàtiques són molt curioses i us han
donat majoria absoluta sense arribar a més del 50% dels vots, en ocasions
anteriors amb el mateix percentatge de vots es tenien menys regidors.
Per acabar, molta sort a tothom. Visca Lliçà i visca Catalunya.

Finalment l’Alcalde es dirigí a la concurrència per manifestar.
“ Avui és un dia d’agraïments, agrair les paraules de tots els representants dels
grups polítics en un dia tan especial com el del Ple de constitució, agrair a tos els
militants i simpatitzants per haver confiat amb nosaltres i en la meva persona per
encapçalar el projecte del PSC, són dotze anys i a vegades calen canvis, i en canvi
des del primer dia els simpatitzants i militants em van demanar que seguís. Gràcies
per la vostra confiança.
També un agraïment molt especial a la meva família, sense el recolzament dels
meus fills i sobretot de la meva dona, no estaria aquí, hem donat a la meva dona
diferents ensurts, tant jo com la nostra filla, i els hem anat superant i avui podem
estar aquí, Gràcies Àngels.
També agrair a les 2.864 persones que ens van votar, que ens han donat la
confiança, aquest 40% del que parlava l’Iban Martínez, i que a nosaltres ens ha
donat la majoria absoluta, que representa una doble o triple responsabilitat, abans
quan treballàvem amb els socis de l’equip de govern la responsabilitat era
compartida, ara ja no, ara la responsabilitat serà només nostra, del grup del PSC.
Tenim formació, experiència i renovades il·lusions i estic convençut que
continuarem fent de Lliçà d’Amunt aquest poble per viure.
Tenim grans projectes entre mans, el Centre de Dia, el desenvolupament del
Centre, Can Malé.... projectes que transformaran el poble, molt importants i per als
que cal el màxim de consens, i tot i tenir majoria absoluta, el nostre esforç serà, i
així ho he transmès a tots els meus regidors, de buscar el màxim consens possible,
i aquesta serà la nostra filosofia.
Hem treballat durant dotze anys amb pacte, i pel camí es van sumant amics amb
els que he treballat conjuntament que els tinc al cor i els considero amics nostres.
El nostre compromís és continuar treballant per a Lliçà d’Amunt, dotar-lo de millors
infraestructures, serveis, avançant en els drets i justícia social dels nostres
ciutadans, i continuarem treballant amb humilitat i transparència, aquí no s’amaga
res, som un dels municipis de la comarca amb màxima transparència i continuarem
treballant per mantenir la màxima informació a tos els ciutadans i als regidors, com
és la nostra obligació.
Per últim, destacar, com han fet els altres portaveus, la tasca realitzada pels nostres
treballadors, tenim un equip humà de professionals i això ajuda a ser en molts dels
projectes que hem tirat endavant un poble referent, un poble que ha muntat coses
de programa pilot, de les escoles bressol, quan se’n parla es diu que són de les
millors, de la policia local igual, dels serveis socials ens consulten com fem els
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projectes, hem fet coses que no es fan enlloc, repartiments de menjar social, el
projecte Creix... I això no és gràcies als polítics que estan davant i marquen els
objectius, sinó al gran grup professional que és un privilegi per a nosaltres. Els
treballadors marquen la qualitat i la diferència amb altres municipis de la comarca, i
fins i tot de Catalunya. El millor transport de Catalunya per una població de quinze
mil habitants és el nostre, i podia posar molts exemples, però no val la pena, agrair,
ja que tenim aquí a personal de diferents departaments, comunicació, protocol,
secretaria... un fort aplaudiment per ells, perquè s’ho mereixen.
Per la meva part, res més, felicitar a tots els regidors, esperem que es treballi a
consciència, cadascú en la seva faceta, perquè al final el que surti guanyant sigui
Lliçà d’Amunt.
Gràcies a tots.”

En aquest punt s’aixecà la sessió essent les 12,40 hores.

L’ALCALDE

LA SECRETÀRIA
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