SESSIÓ PÚBLICA DE CONSTITUCIÓ DE LA NOVA CORPORACIÓ
MUNICIPAL, CELEBRADA EL DIA 13 DE JUNY DE 2015

A Palau-solità i Plegamans, quan són les 12’02 hores del dia 13 de juny de
2015, es reuneixen al saló de sessions d’aquest Ajuntament, amb convocatòria
prèvia, de conformitat amb l’article 195 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de
juny, del Règim Electoral General, en concordança amb l’article 37.1 del
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals,
aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre i l’Ordre 88/2011 de
19 de maig del Departament de Governació i Relacions Institucionals, els
regidors que el passat dia 3 de juny de 2011, foren proclamats electes per la
Junta Electoral de Zona com a conseqüència dels resultats de les últimes
eleccions municipals, convocades per Reial Decret 233/2015, de 30 de març,
que a continuació es relacionen, que constitueixen la totalitat dels regidors
electes d’aquesta Corporació, amb la finalitat de celebrar la sessió pública
extraordinària de constitució de l’Ajuntament, assistits per mi, la Secretària de
la Corporació, que dono fe de l’acte.

Regidors electes assistents:
Sra. TERESA PADRÓS CASAÑAS (PSC-CP)
Sra. MARIA CARME CABEZA NIETO (PSC-CP)
Sr. MIQUEL ROVIRA BADIA (PSC-CP)
Sra. MARIA DEL CARME SANZ CABERO (PSC-CP)
Sr. MARC SANABRIA ROBLEDO (PSC-CP)
Sr. MIQUEL TRUYOLS i ROCABRUNA (REGIDOR NO ADSCRIT) *
Sr. JORDI PLAZA i NUALART (ERC-AM)
Sra. MARIA ÀNGELS MARCUELLO MARTINEZ (ICV-E)
Sr. JUAN MARTÍNEZ NIETO (C’s)
Sr. ANDRÉS MARTÍNEZ PALACIO (C’s)
Sr. JAUME OLIVERAS MALLA (CIU)

Sr. JORDI PUJOL LOZANO (CiU)
Sra. LAURA NAVARRO CEBALLOS (CiU)
Sr. JORDI MÉNDEZ CORDOBÉS (CUP-CAV-PA)
Sr. JOSÉ LUIS HERAS MARCOS (GANEMOS PALAU)
Sra. LUISA FERNÁNDEZ GARCÍA (GANEMOS PALAU)
Sra. MERCEDES RODRIGUEZ BAEZA (PP)

*(electe per la candidatura ERC-AM i que amb anterioritat a l’acte ha sol·licitat
la seva baixa de l’esmentada formació política, segons comunicació efectuada a
la Corporació)
Secretària
Sra. MARIA ASSUMPCIÓ RODRÍGUEZ MARÍN
Interventor
Sr. ESAÚ SOTO MARTÍNEZ
La Secretària i l’Interventor, funcionaris, assisteixen amb la documentació a que
es refereix l’article 36.2 del Reglament d’organització, funcionament i règim
jurídic de les corporacions locals.
Declarada oberta la sessió, per la Secretària es procedeix a cridar als Regidors
electes de major i menor edat amb l’objecte de constituir la mesa d’edat, la
qual, de conformitat amb els articles 195.2 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de
juny, del Règim Electoral General, en la seva redacció actual, i l’article 37.2 del
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions
Locals, estarà constituïda pel Regidor electe de major edat, Sr. JUAN MARTÍNEZ
NIETO, que actuarà com a President, pel Regidor electe de menor edat, Sr.
MARC SANABRIA ROBLEDO, i per la Secretària General de la Corporació, que
els convida a que pugin a l’estrada i ocupin els llocs destinats a l’efecte,
quedant així constituïda la Mesa d’Edat.

Per ordre del Sr. President de la Mesa d’Edat, la Secretària General dóna lectura
a les disposicions aplicables a la constitució dels nous Ajuntaments, establertes
als articles 194 i següents de la Llei orgànica del règim electoral general
5/1985, en la seva redacció actual, en concordança amb l’article 37 del
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.
A continuació, la Secretària General, procedeix a la lectura del nom i cognom de
cadascun dels Regidors electes que assisteixen a la sessió que, un a un, es
dirigeixen a la Presidència, i per part dels membres de la Mesa d’ Edat es
manifesta que s’ha procedit a la comprovació de les credencials i acreditacions
de la personalitat de cada un dels regidors.
Comprovat que tots els Regidors electes han formulat les declaracions a les
quals es refereix l’article 75.7 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases de Règim Local, pel Sr. President de la Mesa d’Edat, s’actua conforme
s’estableix als articles 177 i 178, de la Llei 5/1986, de 19 de juny i altre
legislació aplicable.
Acte seguit el Sr. President de la Mesa d’Edat sol·licita que per la Secretària es
procedeixi a la lectura de la fórmula de jurament o promesa establerta pel Reial
Decret 707/79, de 5 d’abril, el text literal de la qual és el següent:
“Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment
les obligacions del càrrec de regidor de l’Ajuntament de Palau-solità i
Plegamans, amb lleialtat al Rei, i respectar i fer respectar la
Constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?
A continuació la Secretària General procedeix a nomenar a cada un dels
Regidors, els quals, un a un, emeten jurament o promesa de respecte a la
Constitució i a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, de la manera següent:

TERESA PADRÓS CASAÑAS

Sí, prometo

MARIA CARME CABEZA NIETO

Sí, prometo

MIQUEL ROVIRA BADIA

Sí, prometo

MªCARMEN SANZ CABERO

Sí, prometo

MARC SANABRIA ROBLEDO
JAUME OLIVERAS MALLA

Sí, prometo
Prometo per imperatiu
legal i

fins que Catalunya

assoleixi la plena
independència
JORDI PUJOL LOZANO

Prometo
legal i

per

imperatiu

fins que Catalunya

assoleixi la plena
Independència
LAURA NAVARRO CEBALLOS

Prometo
legal i

per

imperatiu

fins que Catalunya

assoleixi la plena
Independència
JOSÉ LUIS HERAS MARCOS

Sí, prometo

LUISA FERNANDEZ GARCIA

Sí, prometo

JUAN MARTÍNEZ NIETO

Sí, prometo

ANDRÉS MARTÍNEZ PALACIOS

Sí, prometo

MIQUEL TRUYOLS ROCABRUNA

Sí, prometo, per imperatiu
legal

i fins que Catalunya

recuperi la seva sobirania i
pugui

iniciar

processos

constituents
JORDI PLAZA NUALART

Sí, prometo, per imperatiu
legal i fins que Catalunya
assoleixi

la seva plena

llibertat i progrés social

JORDI MÉNDEZ CORDOBÉS

Sí, prometo
legal

i

sotmès

per imperatiu

prometo
únicament

estar
a

la

voluntat popular dels veïns
i

veïnes de Palau-solità i

Plegamans,

així

com

treballar

pel

benestar ,

igualtat,

independència

i

justícia social dels Països
Catalans
MªANGELS MARCUELLO MARTINEZ

Sí, prometo

MERCEDES RODRIGUEZ BAEZA

Sí, juro

Seguidament el senyor President de la Mesa d’Edat declara constituïda la
Corporació, i assenyala que tot seguit es procedirà a l’elecció de l’Alcalde del
municipi entre els membres de la corporació que encapçalin les seves
corresponents llistes.
Acte seguit, el senyor President de la Mesa d’Edat dóna la paraula a la
Secretària General, que explica que es realitzarà mitjançant el procediment de
votació ordinària conforme al consensuat amb anterioritat a l’acte, sent elegit
Alcalde/ssa, de conformitat amb el que disposa l’article 196, de la Llei Orgànica
5/1986, de 19 de juny, del règim electoral general, el candidat que obtingui la
majoria absoluta a la primera votació, i, en el seu defecte, el candidat de la
llista que hagi obtingut més vots en les eleccions.
Després i a requeriment de la Presidència de la Mesa d’Edat, es presenten com
candidats a l’Alcaldia els Regidors que seguidament s’indiquen, i que
encapçalen les seves corresponents llistes.

CANDIDATS
TERESA PADRÓS CASAÑAS
JUAN MARTÍNEZ NIETO
JORDI MÉNDEZ CORDOBÉS
MERCEDES RODRIGUEZ BAEZA

LLISTA ELECTORAL
PSC-CP
C’s
CUP-CAV-PA
PP

Voten a favor de la candidatura del PSC-CP de la Sra. TERESA PADRÓS CASAÑAS,
els regidors TERESA PADRÓS CASAÑAS, MARIA CARME CABEZA NIETO, MIQUEL
ROVIRA BADIA, MARIA DEL CARMEN SANZ CABERO, MARC SANABRIA ROBLEDO,
JAUME OLIVERAS MALLA, JORDI PUJOL LOZANO, LAURA NAVARRO CEBALLOS,
JOSÉ LUIS HERAS MARCOS i LUISA FERNANDEZ GARCIA. Voten a favor de la
candidatura de C’s del Sr. JUAN MARTINEZ NIETO, els regidors JUAN MARTINEZ
NIETO i ANDRES MARTINEZ PALACIOS. Vota a favor de la candidatura de la CUPCAV-PA del Sr. JORDI MENDEZ CORDOBES, el regidor JORDI MENDEZ
CORDOBES. Vota a favor de la candidatura del PP de la Sra. MERCEDES
RODRIGUEZ BAEZA la regidora MERCEDES RODRIGUEZ BAEZA.
S’abstenen els regidors MIQUEL TRUYOLS ROCABRUNA, JORDI PLAZA NUALART i
MªANGELS MARCUELLO MARTINEZ.
Per tant, té lloc el resultat següent:

CANDIDATS
TERESA PADRÓS CASAÑAS
JUAN MARTINEZ NIETO
JORDI MÉNDEZ CORDOBÉS
MERCEDES RODRIGUEZ BAEZA

VOTS OBTINGUTS
En lletra
En números
Deu
10
Dos
2
Un
1
Un
1

Essent el nombre de vots dels Regidors el de disset ( 17) ha obtingut la majoria la
candidata Sra. TERESA PADRÓS CASAÑAS, de conformitat amb l'article 196 de la
Llei Orgànica núm. 5/1985, de 19 de juny.

A la vista del resultat de la votació el senyor President de la Mesa d’Edat
proclama Alcaldessa electa de l'Ajuntament a la Sra. TERESA PADRÓS
CASAÑAS que encapçala la llista presentada per PSC-CP i li pregunta si accepta
el càrrec d’Alcaldessa de Palau-solità i Plegamans, sent la resposta la següent:

- Sí, accepto
A continuació i prèvia acceptació del càrrec d’Alcaldessa per part de la Sra.
TERESA PADRÓS i CASAÑAS, la Secretària a instància del senyor President de la
Mesa d’Edat procedeix a la lectura de la fórmula d’acatament de la Constitució
legalment establerta, el text literal del qual és el següent:
“Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment
les obligacions del càrrec d’Alcaldessa de l’Ajuntament de Palau-solità
i Plegamans, amb lleialtat al Rei, i respectar i fer respectar la
Constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?”
Tot seguit, l’Alcaldessa, Sra. TERESA PADROS CASAÑAS, emet la seva promesa
de respecte a la Constitució i a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, mitjançant
la següent manifestació:
“Sí, prometo”
Després d’això, el President de la Mesa d’Edat, Sr. JUAN MARTINEZ NIETO
invita a la Sra. Alcaldessa a ocupar la seva butaca presidencial i, en
conseqüència, queda dissolta la Mesa d’Edat.

Per part de la Secretària s’informa que d’acord amb el que assenyala la
normativa vigent, a la nova Corporació que s’ha constituït i a l’Alcaldia, es fa el
lliurament de l’inventari municipal a més a més de l’arqueig extraordinari, per
tal que es procedeixi a la seva comprovació, recepció i signatura.
Un cop acabada la votació i proclamada Alcaldessa la Sra. Teresa Padrós i
Casañas, aquesta dóna la paraula als portaveus dels diferents grups per al torn
d’intervencions.
Inicia el seu torn el regidor no adscrit , Sr. Miquel Truyols, felicitant en
primer lloc l’Alcaldessa i afegeix que desitja poder continuar amb la bona
manera de fer d’aquests darrers quatre anys; que sigui un mandat apacible i
expressa el desig que tots els regidors, tant els que repeteixen com els que
s’incorporen de nou, treballin pel bé del municipi.
Tot seguit, l’Alcaldessa dóna la paraula a la regidora del grup municipal
popular, Sra. Mercedes Rodríguez, qui comença la seva intervenció agraint als

votants la confiança dipositada a la seva candidatura i en el seu projecte de
futur. Agrega que el Partit Popular de Palau defensa el diàleg i l’esperit
constructiu per assolir acords per millorar el municipi. Manifesta també la
intenció d’arribar a pactes puntuals per aconseguir que les propostes del seu
programa es puguin consensuar entre tots.
Afegeix que el PSC ha decidit pactar amb CiU, un partit amb idees secesionistes
i sobiranistes, per la qual cosa -conclou- i essent coherents i honestos amb la
seva paraula de no pactar amb partits independentistes, fa palesa la seva
disconformitat. Finalitza agraint a totes aquelles persones que formen part de
l’equip del Partit Popular a Palau la seva desinteressada dedicació per intentar
millorar la qualitat de vida dels habitants del municipi.
Finalitzada la intervenció del grup municipal popular, l’Alcaldessa dóna el torn
de paraula a la representant d’IC-Verds, Sra. Mª Àngels Marcuello, qui
comença la seva intervenció agraint a tothom que està present al Ple i a
aquells que l’estan escoltant per la ràdio. Seguidament felicita l’Alcaldessa pels
resultats obtinguts el dia 24 de maig. Continua argumentant la seva abstenció
en la votació. Diu que els resultats electorals han deixat un escenari inusual,
que requerirà un tarannà obert i dialogant per part de tots els partits. Afirma
que aquests darrers dies ha trobat a faltar aquest tarannà, així com també
l’energia suficient per assolir objectius clars.
Agrega que la ciutadania ha parlat i demana altres fórmules polítiques, un
Ajuntament rigorós i amb parets de vidre, on es puguin trobar respostes a les
seves demandes, necessitats i expectatives.
Apunta a continuació que la ciutadania ha volgut un Ajuntament plural i
clarament d’esquerres. Per tant – conclou – com el seu grup ( IC-Verds)
considera que no s’han fet prou esforços per arribar a acords i no té garanties
que s’estigui escoltant el vot de la ciutadania, i com tampoc tenen clar que
les propostes del seu grup puguin prosperar, han decidit no recolzar cap
candidatura de les presentades a l’Alcaldia, així com tampoc afegir-se al pacte
de govern signat ahir entre PSC i CiU, sense descartar, però, incorporar-s’hi en
un futur si els seus objectius són objecte d’un compromís ferm. Per últim,
afegeix que el seu partit governarà des de l’oposició per tal que els projectes
de gestió que han quedat pendents puguin ser finalitzats. Reitera la regidora
que vol que quedi constància de la seva voluntat de continuar treballant amb
la mateixa energia dels darrers quatre anys.
Tot seguit, l’Alcaldessa dóna la paraula al Sr. Jordi Méndez, en representació de
la CUP-CAV-PA, qui inicia la seva exposició agraint als votants la confiança
dipositada. Comenta que el seu grup municipal té la intenció de fer una oposició

constructiva, tot fent propostes i presentant alternatives. Afegeix que si estan
on són és per aconseguir una millora pel poble, no per aconseguir una millora
a nivell personal, i que entre tots els grups hi ha diferents punts de vista sobre
el que és el millor pel poble i sobre les formes d’assolir les millores que Palau
necessita, per això el grup municipal que representa voldrà tenir un paper actiu
i sempre constructiu. També però, es mostraran crítics quan ho considerin
necessari. Argumenta que des del municipi és des d’on es pot començar a ser
l’altaveu de les lluites socials, l’altaveu del malestar que el sistema capitalista
actual genera a les classes populars, i per tant, és des del municipi des d’on
es pot començar a canviar el sistema.
Destaca el moment històric que es viu com a país, que finalitzarà amb les
eleccions plebiscitàries del 27-S que –segons remarca- portaran Catalunya a la
plena sobirania. Per finalitzar, fa una defensa dels treballadors de l’empresa
Movistar, que fan una vaga en defensa dels seus drets laborals.
Finalitzada l’exposició del regidor, l’Alcaldessa dóna la paraula al Sr. Joan
Martínez, que en representació de CIUTADANS agraeix a totes les persones que
s’han presentat al Ple i als seus votants per la confiança dipositada en el partit
que representa. Afegeix que el seu grup vol defensar els interessos de tots els
ciutadans. Felicita a tots els regidors electes i demana coherència i sentit comú
pel benefici de Palau.
Acabat el torn de Ciutadans, la Sra. Alcaldessa dóna la paraula al regidor Sr.
José Luis Heras, en representació de GANEMOS PALAU, el qual també inicia el
seu parlament amb un agraïment a tots els qui han fet possible que el seu
grup tingui representació a l’Ajuntament; agraïment a les famílies per suportar
les absències; felicita l’Alcaldessa pel seu triomf i comenta que el seu grup està
per col·laborar en la transparència de l’Ajuntament i –conclou- per ajudar a
qui més ho necessita.
A continuació, pren la paraula el Sr. Jordi Plaza, representant d’ ERC, que inicia
la seva elocució tot felicitant la Sra. Alcaldessa pel càrrec obtingut. Agraeix a
tothom que els ha fet confiança i a totes aquelles persones que els han
recolzat. Continua dient que avui es constitueix un Ajuntament atípic, de la
mateixa manera que és atípic presentar-se a un Ple amb una gralla i una
estelada. Explica el regidor que ho fa pel simbolisme implícit, ja que ha estat
una setmana difícil pel seu partit, donat que hi ha hagut qui ha fet burla
dels símbols de país que per ERC són importants.
Comenta que l’estelada representa els anhels de llibertat d’un país i la gralla
les tradicions d’un poble. Finalitza sol·licitant al regidor Sr. Truyols que torni

l’acta de regidor, i demana que no es traspassi el debat intern de partit a
l’àmbit personal.
Seguidament, parla el Sr. Jaume Oliveras, en representació de CiU qui inicia el
torn felicitant l’Alcaldessa i mostrant el seu agraïment a totes les persones
que han donat suport al seu grup. Comenta que el seu equip ha treballat
amb l’objectiu d’assolir l’Alcaldia i que va ser decebedor no aconseguir-ho.
Fa esment de la pluralitat política que ha volgut tenir el poble de Palau. Afirma
que hi ha gran diversitat d’idees per treballar pel municipi. Continua dient
que de les tres opcions que es van plantejar com a grup ( mantenir-se a
l’oposició, cercar aliances amb altres grups, la qual cosa van tenir clar des del
dia 1 que no es faria, o arribar a un acord amb qui havia guanyat legítimament
les eleccions), va ser aquesta última la que l’Assemblea de CiU va acordar fer.
Intentar arribar a un acord amb qui havia guanyat les eleccions per tal de
juntar forces per treballar per Palau. Continua explicant que l’acord signat
estableix els punts comuns dels dos programes, tals com el procés participatiu
per fer una piscina, la construcció d’una biblioteca, convertir l’Avgda. Catalunya
en un eix urbà i d’altres projectes.
Segueix explicant que treballaran amb humilitat, generositat, valentia i
persistència i explica tot seguit que la humilitat l’han demostrada acceptant els
resultats electorals; la generositat i valentia estan en voler treballar amb un
partit polític que sempre ha estat “etern rival” pel bé de la vila, i la persistència
de la feina diària per demostrar del que són capaços.
Remarca el regidor Sr. Oliveras la qüestió sobiranista, el full de ruta cap a la
independència. CiU no renúncia a aquest objectiu. El Pacte amb el PSC de Palau
consta de propostes per millorar el municipi; i vol fer palès que cada partit
tindrà plena llibertat per defensar les seves idees en l’àmbit sobiranista.
Finalitza desitjant sort a l’equip de govern i a qui s’hi vulgui incorporar per
treballar amb fermesa pel bé del municipi.
Finalment, pren la paraula la Sra. Teresa Padrós, Alcaldessa qui inicia el seu
parlament agraint als regidors de l’anterior mandat el bon tarannà demostrat.
Fa un breu relat de l’època complicada (degut a la crisi econòmica) que ha
tocat i està tocant passar; i demana dedicació, diàleg i compromís amb qui
passa dificultats, respecte per totes les opinions, més fermesa institucional per
defensar els interessos de la ciutadania de Palau i la màxima sensibilitat envers
els problemes socials. Afegeix que s’ha d’actuar amb immediatesa.
Finalitza fent un agraïment als companys/es que li han donat suport en
moments personals difícils, així com un exprés reconeixement als seus familiars.

Finalment es fa lliurament del bastó de comandament a la Sra. TERESA
PADRÓS CASAÑAS i a tots els regidors que composen la Corporació d’un PIN
amb l’escut del municipi.

S’aixeca la sessió a les 12 hores i 56 minuts, de la qual s’estén la present acta,
que jo, la Secretària General, certifico.

