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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINARIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 
15 DE JUNY DE 2019 

 
Identificació de la sessió:  
Núm.  PLE2019000010  
Caràcter: Sessió Extraordinària 
Data: 15 de juny de 2019 
Hora d’inici: 12:00 h 
Hora de fi: 12:53 h 
Lloc: Sala de Plens 
 
A la Sala de Sessions de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet, sent les dotze 
hores del dia 15 de juny de 2019. 
 
Assisteix com a Secretari accidental el Sr. Lluc Basora i Pascual, i com a Interventor 
accidental el Sr. Antoni Coll i Giménez 
 
Pren la paraula el Secretari accidental: 
Sr. Basora: 
“L’objecte d’aquesta sessió és procedir a la constitució del nou Ajuntament d’aquest 
Municipi, a la vista dels resultats que es van produir en les eleccions municipals el 
passat dia 26 de maig d’enguany, data de la celebració de les votacions per a la 
renovació de la totalitat dels membres de les Corporacions Locals.  
 
El procediment de constitució de l’Ajuntament, en conformitat amb el que disposa la 
legislació electoral vigent, implica la realització de les operacions següents: 
 

a) Constitució de la Mesa d’edat formada ples Regidors o Regidores electes de 
major a menor edat present en aquest acte. 

b) Acreditació dels Regidors i Regidores electes davant la Mesa d’edat, mitjançant 
la presentació de la Credencial expedida per la Junta Electoral de la Zona i el 
Document Nacional d’Identitat 

c) Jurament o promesa del càrrec mitjançant la fórmula legalment prevista 
d’acatament de la Constitució. 

d) Elecció de l’Alcalde o Alcaldessa del municipi. 
 
En aquest acte es troba a disposició de tots els Regidors i Regidores electes la següent 
documentació: l’acta d’arqueig, justificants d’existències en metàl·lic i valors de 
l’Ajuntament, dipositats en la Caixa Municipal i en Entitats Bancàries, així com la 
documentació relativa a l’Inventari del Patrimoni municipal, a efectes de la seva 
comprovació, constància de la qual s’estamparà, mitjançant diligència d’aquesta 
Secretaria, al finalitzar aquesta sessió.  
 
Acte seguit es procedeix a formar la Mesa d’edat presidida per la regidora de més edat, 
la senyora Isabel Pérez i Estrada i la senyora Gisela Pascual i Muñoz, assumit la funció 
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de Vocal de la Mesa com a regidora de menor edat, les dues acreditades amb 
anterioritat” 
 
Sra. Pérez: 
“Bon dia a tothom, primer moltes gràcies per estar-hi aquí. 
Muchas gracias a todos por estar aquí que es vuestra casa, y sin más dilación es 
declara oberta la sessió per la constitució de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet. 
Té la paraula el Sr. Secretari a l’objecte d’anar cridant de forma individualitzada a cada 
Regidor i Regidora a efectes d’acreditar la seva personalitat” 
 
El Secretari accidental va cridant un a un a tots els regidors per ordre d’obtenció de 
majors vots a les eleccions i hauran d’acostar-se a la Mesa d’Estat amb el Document 
Nacional d’Identitat, per tal de comprovar la seva personalitat: 
 
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) 
 
Sra. Adriana Delgado i Herreros 
Sr. Josep Martí i Cano 
Sra. Silvia Oliveras i Giralt 
Sr. Jordi Palma i Sánchez 
 
Junts per Sant Vicenç de Castellet (JUNTS) 
 
Sra. Mª del Carme Jiménez i Fernàndez 
Sr. Daniel Mauriz i Vidal 
Sra. Silvia Vila i López 
Sr. Antoni Calveras i Fulgarolas 
Sra. Eulàlia Sardà i Bonvehí 
 
Partit dels socialistes de Catalunya (PSC- CP) 
 
Sra. Míriam Rubio i Molina 
 
Sant Vicenç en Comú (SVCeC- ECG) 
 
Sr. Joan Baptista Costa i Blazquez 
 
 
Sr. Basora: 
“Un cop s’ha acreditat per tots la seva personalitat i ocupat el seu escó, es comprova el 
nombre d’assistents i s’anuncia acte seguit que existeix el quòrum suficient per a la 
celebració de la sessió.” 
 
Sra. Pérez: 
“Un cop comprovades les credencials de tots els Regidors i Regidores electes, si existeix 
algun Regidor o Regidora a qui afecti alguna de les causes d’incompatibilitat previstes 
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per la Llei Orgànica del Règim Electoral General en els seus articles 202 i 203, i altra 
legislació concordant, ho ha de manifestar en aquest moment. 
 
 
Seguidament, no havent cap Regidor ni Regidora afectat per causa d’incompatibilitat, 
es procedirà a la formulació del jurament o promesa d’acatament de la Constitució 
legalment exigit, per la qual cosa s’invita a tots els Regidors i Regidores a posar-se en 
peu i se sol·licita per part del senyor Secretari accidental es procedeixi a la lectura de la 
fórmula legal de jurament o promesa, llegint a continuació, de forma individualitzada, 
els noms de tots els Regidors i Regidores electes, els quals han de respondre: 
 
“Sí, ho juro” o “Sí, ho prometo” o qualsevol fórmula legal admissible” 
 
Pren la paraula el Secretari accidental, començant per la senyora Adriana Delgado i 
Herreros, i així correlativament segons l’ordre anterior 
 
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) 
 
Sr. Basora: 
“Sra. Adriana Delgado i Herreros: Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor 
complir fidelment les obligacions del càrrec de Regidora de l’Ajuntament de Sant Vicenç 
de Castellet, amb lleialtat al Rei, i respectar i fer respectar la Constitució i l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya?” 
Sra. Delgado: 
“Si prometo, per imperatiu legal, i per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, 
manifesto el ferm compromís  amb els valors del republicanisme i el municipalisme. I 
declaro que continuaré treballant en la construcció d’una Catalunya lliure i un Sant 
Vicenç econòmicament pròsper i socialment just” 
 
Sr. Basora: 
“Sr. Josep Martí i Cano: Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir 
fidelment les obligacions del càrrec de Regidor de l’Ajuntament de Sant Vicenç de 
Castellet, amb lleialtat al Rei, i respectar i fer respectar la Constitució i l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya?” 
Sr. Martí: 
“Si prometo, per imperatiu legal, i per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, 
manifesto el ferm compromís amb els valors del republicanisme i el municipalisme. I 
declaro que continuaré treballant en la construcció d’una Catalunya lliure i un Sant 
Vicenç econòmicament pròsper i socialment just” 
 
Sr. Basora: 
“Sra. Silvia Oliveras i Giralt: Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir 
fidelment les obligacions del càrrec de Regidora de l’Ajuntament de Sant Vicenç de 
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Castellet, amb lleialtat al Rei, i respectar i fer respectar la Constitució i l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya?” 
Sra. Oliveras: 
“Si prometo, per imperatiu legal, i per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, 
manifesto el ferm compromís  amb els valors del republicanisme i el municipalisme. I 
declaro que continuaré treballant en la construcció d’una Catalunya lliure i un Sant 
Vicenç econòmicament pròsper i socialment just” 
 
Sr. Basora: 
“Sr. Jordi Palma i Sànchez: Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir 
fidelment les obligacions del càrrec de Regidor de l’Ajuntament de Sant Vicenç de 
Castellet, amb lleialtat al Rei, i respectar i fer respectar la Constitució i l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya?” 
Sr. Palma: 
“Si ho prometo, per imperatiu legal, i per expressió democràtica de la voluntat 
ciutadana, manifesto el ferm compromís amb els valors del republicanisme i el 
municipalisme. I declaro que continuaré treballant en la construcció d’una Catalunya 
lliure i un Sant Vicenç econòmicament pròsper i socialment just i on tothom pugui 
estimar qui vulgui, com vulgui.” 
 
Sr. Basora: 
“Sra. Gisela Pascual i Muñoz: Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor 
complir fidelment les obligacions del càrrec de Regidora de l’Ajuntament de Sant Vicenç 
de Castellet, amb lleialtat al Rei, i respectar i fer respectar la Constitució i l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya?” 
Sra. Pascual: 
“Si prometo, per imperatiu legal, i per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, 
manifesto el ferm compromís  amb els valors del republicanisme i el municipalisme. I 
declaro que continuaré treballant en la construcció d’una Catalunya lliure i un Sant 
Vicenç econòmicament pròsper i socialment just” 
 
Junts per Sant Vicenç de Castellet (JUNTS) 
 
Sr. Basora: 
“Sra. Mª del Carme Jiménez i Fernàndez: Jureu o prometeu per la vostra consciència i 
honor complir fidelment les obligacions del càrrec de Regidora de l’Ajuntament de Sant 
Vicenç de Castellet, amb lleialtat al Rei, i respectar i fer respectar la Constitució i 
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?” 
Sra. Jiménez: 
“Si, ho prometo” 
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Sr. Basora: 
“Sr. Daniel Mauriz i Vidal: Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir 
fidelment les obligacions del càrrec de Regidor de l’Ajuntament de Sant Vicenç de 
Castellet, amb lleialtat al Rei, i respectar i fer respectar la Constitució i l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya?” 
Sr. Mauriz: 
“Si, ho prometo” 
 
Sr. Basora: 
“Sra. Sílvia Vila i López: Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir 
fidelment les obligacions del càrrec de Regidora de l’Ajuntament de Sant Vicenç de 
Castellet, amb lleialtat al Rei, i respectar i fer respectar la Constitució i l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya?” 
Sra. Vila: 
“Si, ho prometo” 
 
Sr. Basora: 
“Sr. Antoni Calveras i Fulgarolas: Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor 
complir fidelment les obligacions del càrrec de Regidor de l’Ajuntament de Sant Vicenç 
de Castellet, amb lleialtat al Rei, i respectar i fer respectar la Constitució i l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya?” 
Sr. Calveras: 
“Si, ho prometo” 
 
Sr. Basora: 
“Sra. Eulàlia Sardà i Bonvehí: Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor 
complir fidelment les obligacions del càrrec de Regidora de l’Ajuntament de Sant Vicenç 
de Castellet, amb lleialtat al Rei, i respectar i fer respectar la Constitució i l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya?” 
Sra. Sardà: 
“Si, ho prometo” 
 
Partit dels socialistes de Catalunya (PSC- CP) 
 
Sr. Basora: 
“Sra. Míriam Rubio i Molina: Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir 
fidelment les obligacions del càrrec de Regidora de l’Ajuntament de Sant Vicenç de 
Castellet, amb lleialtat al Rei, i respectar i fer respectar la Constitució i l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya?” 
Sra. Rubio: 
“Si, ho prometo” 
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Sr. Basora: 
“Sra. Isabel Pérez i Estrada: Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir 
fidelment les obligacions del càrrec de Regidora de l’Ajuntament de Sant Vicenç de 
Castellet, amb lleialtat al Rei, i respectar i fer respectar la Constitució i l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya?” 
Sra. Pérez: 
“Si, ho prometo” 
 
Sant Vicenç de Comú (SVCeC- ECG) 
 
Sr. Basora: 
“Sr. Joan Baptista Costa i Blazquez: Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor 
complir fidelment les obligacions del càrrec de Regidor de l’Ajuntament de Sant Vicenç 
de Castellet, amb lleialtat al Rei, i respectar i fer respectar la Constitució i l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya?” 
Sr. Costa: 
“Si, prometo per imperatiu legal, i prometo treballar per un poble, un país que es 
responsabilitza de la seva gent.” 
 
Sra. Pérez: 
“Queda constituït el nou Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet. A continuació es 
procedirà a l’elecció de l’Alcalde o Alcaldessa del poble per la qual cosa té la paraula el 
Sr. Secretari accidental amb l’objecte d’explicar el procediment d’aquesta elecció” 
 
Sr. Basora: 
“Seguidament es procedeix a l’Elecció del nou Alcalde o Alcaldessa del poble, en 
conformitat  amb el procediment previst per l’article 196 de la Llei Orgànica del Règim 
Electoral General, mitjançant el sistema de votació secreta, és a dir, mitjançant la 
formulació de votació a través de paperetes per cada Regidor i Regidora, que es 
dipositaran a la urna, sent escollit Alcalde o Alcaldessa el candidat o candidata que 
obtingui la majoria absoluta en la primera votació o, en els seus defectes, qui encapçali 
la llista més votada en les passades eleccions. 
Poden ser candidats tots els regidors i regidores que encapçalin les seves corresponents 
llistes.” 
 
Sra. Perez: 
“Quins Regidors i Regidores que encapçalin les seves corresponents llistes presenten 
candidatura? 
Té la paraula el portaveu d’Esquerra Republicana de Catalunya: Sr. Jordi Palma” 
Sr. Palma: 
“Des del grup municipal d’Esquerra Republicana presentarem la Sra. Adriana Delgado i 
Herreros, la cap de llista del nostre grup” 
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Sra. Pérez: 
“Té la paraula el portaveu de Junts per Sant Vicenç, el Sr. Daniel Mauriz” 
Sr. Mauriz: 
“Bon dia, des del grup municipal de Junts per Sant Vicenç de Castellet presentem com a 
candidata la nostra cap de llista: la Carme Jiménez” 
 
Sra. Pérez: 
“Té la paraula la portaveu del Partit dels Socialistes de Catalunya, la Sra. Miriam 
Rubio” 
Sra. Rubio: 
“Hola, bon dia. Nosaltres, com a portaveu del grup municipal del PSC donarem suport a 
l’Adriana Delgado.” 
 
Sra. Pérez: 
“Té la paraula el portaveu del partit En Comú Podem: Sr. Joan Baptista Costa” 
Sr. Costa:  
“Nosaltres no presentarem cap exercici d’onirisme  polític, no presentarem candidat i 
recolzarem la candidatura d’Esquerra Republicana.”  
 
Sra. Pérez: 
“Entenc que queden proclamades les candidatures següents: la de la Sra. Adriana 
Delgado i la de la Sra. Carme Jiménez. 
 
Seguidament, els Regidors i Regidores podran dipositar el seu vot a la urna, per a la 
qual cosa els anirem cridant i aniran venint aquí i dipositaran el seu vot a la urna.” 
 
Es procedeix a la votació: la senyora Presidenta de la Mesa crida un per un els 
Regidors i Regidores. 
 
Finalitza la votació, es realitza l’escrutini de les paperetes dipositades 
 
Sra. Pérez: 
“Procedim al recompte i que estiguin tots els número correctes: 
Vots a favor de la Sra. Adriana Delgado.................................................................... 8 vots 
Vots a favor de la Sra. Carme Jiménez ...................................................................... 5 vots 
 
Que sumant-los son els 13 regidors que tenim a Sant Vicenç. 
Per lo tant queda proclamada Alcaldessa de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet la 
Regidora Sra. Adriana Delgado i Herreros.” 
(*Aplaudiments) 
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Sra. Pérez: 
“Adriana, accepta vostè el càrrec d’Alcaldessa del poble de Sant Vicenç de Castellet” 
Sra. Delgado: 
“Si l’accepto, amb honor, responsabilitat i compromís.” 
Sra. Pérez: 
“Prego al Sr. Secretari accidental procedeixi a la lectura de la  formula de jurament o 
promesa d’acatament de la Constitució.” 
Sr. Basora: 
“Jureu o prometeu per a la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions 
del càrrec d’Alcaldessa de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet, amb lleialtat al Rei, 
i respecte i fer respectar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?” 
Sra. Delgado: 
“Si, ho prometo per imperatiu legal” 
Sra. Pérez: 
“Pot vostè ocupar la presidència” 
(*Aplaudiments) 
 
Sra. Delgado: 
“Moltes gràcies. 
Bon dia a tothom, bon dia Regidores i Regidors del nou Consistori.  
Molt bon dia a tothom que ens està seguint també.  
 
Com he dit en la promesa accepto el càrrec d’Alcaldessa amb honor, responsabilitat i 
compromís. Dels resultats de les eleccions municipals, entenc que la ciutadania, votant 
majoritàriament a Esquerra, la meva candidatura, va expressar la voluntat que lideri 
aquest nou govern municipal. Gràcies primer de tot per aquest suport. 
 
Vam guanyar les eleccions i ara legítimament governarem l’Ajuntament. El govern que 
encapçalo vull que sigui fort, estable i que reculli el sentir d’aquesta part majoritària de 
la població, però que al mateix temps la representi tota. Crec en el municipalisme com 
l’eina més propera i segurament més útil per la ciutadania, per la proximitat i la 
coneixença, per donar un benestar directe als ciutadans, i crec en el republicanisme a 
tots els nivells que significa igualtat d’oportunitats, llibertat, fraternitat i justícia social.  
 
Aquests conceptes, precisament guiaran la meva manera de fer a l’Alcaldia.  
Crec que ho sap qui em coneix una mica, no em fan por les responsabilitats, ni els 
compromisos, ni la feina per fer. No em fa por aquest repte que assumeixo, això si, amb 
tot el respecte. I és evident que m’equivocaré, com ara mateix, o  podré fer-ho millor en 
un i molts aspectes, i mai serà al grat de tothom, però no serà perquè no ho intentaré, 
amb la major de les il·lusions, humilitat i esforç. 
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Vull liderar un govern honest i transparent que reti comptes a la ciutadania i la faci 
participar. Perquè és amb la gent, és amb cadascun de vostès amb qui volem avançar, 
oferint un altra manera nova de fer les coses, al seu costat, al costat dels santvicentins i 
santvicentines. 
 
I vull governar basant-me en una concepció de les llibertats dels ciutadans i la seva 
participació en els afers públics, i a partir de valors com el treball, el compromís, 
l’honestedat, la convivència i el respecte a els persones, la sostenibilitat i el feminisme 
(aquí faré referència després). 
 
I vull governar, que no manar, des de la cohesió social i la regeneració política, amb 
una actitud positiva i constructiva, amb una manera de fer humil i propera als 
ciutadans, gestionant bé els recursos, i sobre tot fent que la qualitat de vida de la 
ciutadania millori, perquè als ajuntaments comença l’objectiu de garantir això, aquesta 
qualitat de vida per als nostres veïns. Estic convençuda que ho podrem aconseguir amb 
constància  i sobretot vocació de servei públic. 
 
No estic aquí per enumerar un llistat de coses que volem fer sinó perquè aquestes coses 
que volem fer tinguin un efecte real sobre la vida de les persones, posant per davant 
que se satisfacin les necessitats dels santvicentins  i santvicentines, en un poble 
cohesionat, emprenedor i sostenible. Ara més que mai necessitem valentia, empenta i 
una alternativa real d’esquerres.  
 
Amb aquest nou lideratge, amb les persones al centre de les polítiques municipals, 
treballarem per solucionar els problemes de la ciutadania i volem que vagin més enllà 
dels quatre anys de mandat aquestes solucions, que tinguin el màxim de consens, 
evidentment i recorregut. Encara falten equipaments, ho sabem, però sobre tot creiem 
que falta assegurar bons serveis i plantejar-se la solució a temes enquistats o que seran 
transcendentals en aquest poble en poc temps per exemple la falta d’habitatge, 
l’augment de la gent gran o l’estat de la via pública. 
 
Sóc la primera Alcaldessa votada en unes eleccions a Sant Vicenç, és un honor i un 
orgull però evidentment també és una responsabilitat. Per això vull fer esments a altres 
dones que em van precedir, que han obert camí perquè jo avui sigui aquí: A Esquerre, la 
Rosa Camps, la Ramona Grinyó, l’Assumpta Puig, però també dones Regidores d’altres 
partits, com la Rosa Moratones, la Rosa Martín, l’Assumpta Giralt o la Mª Àngels Puig. 
La Gloria també, en el seu moment que també va ser Alcaldessa. I també posar en valor 
que hem estat 3 dones alcaldables de 4, amb mi la Carme Jiménez i la Miriam Rubio. I 
d’altres pioneres però que han estat silenciades per la història heteropatriarcal. 
 
Vull parlar de la Natividad Yarza, segurament molts de vosaltres no saben qui és, molta 
gent no sap qui és. Era una dona senzilla, una mestre rural amb inquietuds polítiques 
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que es va convertir en la primera dona Alcaldessa de Catalunya, i de tot l’Estat 
Espanyol. Nascuda a Valladolid, va guanyar les eleccions municipals el 14 de gener del 
1934 al poble de Bellprat, a l’Anoia. On encapçalava precisament la llista d’Esquerra 
Republicana de Catalunya. Avui dia no tenim ni una tomba on poder-li anar a retre 
homenatge. I evidentment, com a referents no puc deixar de nomenar la Carme 
Forcadell i la Marta Rovira, grans dones; ara una a la presó i l’altre a l’exili per lluitar 
pels seus ideals polítics absolutament legítims. 
 
Vull agrair a Esquerre la seva confiança. Va ser amb l’Alcalde Valentí Carrera que vaig 
començar a col·laborar amb ells, engegaven un canvi també a l’Ajuntament, però no 
van deixar-los treballar ni dos anys. Tot i el poc temps que van ser-hi sé que hi van 
deixar-hi petja, com els companys que van governar en coalició amb Convergència i 
Unió a posteriori i tots aquells amb qui hem picat pedra des de l’oposició. Gràcies al 
Jaume Masats, sempre al costat en els primers temps a la política municipal, que va ser 
mestre, amic, i que segur que avui estaria molt content. 
 
A la Regidora sortint, Sandra Oliva, per les lluites compartides i pel suport i l’amistat, 
també és gràcies a ella que avui som aquí. Als meus actuals companys de grup: el 
Josep, la Sílvia, el Jordi i  la Gisela, crec que és la regidora més jove que ha tingut la 
història de Sant Vicenç a l’Ajuntament. I a tot l’equip Adriana, formiguetes i camàlics 
que sempre van creure que avui seuria aquí, perquè sempre hi sou, treballant, 
empentant, animant, i per cobrir-me al llarg també d’aquests mesos, que a nivell 
personal a sigut bastant intensos pel meu embaràs i pel meu permís per maternitat 
com sabeu. 
 
També vull agrair als socis d’aquest govern que engeguem. L’aposta arriscada i valenta 
que suposa en nou repte amb que ens enfrontem, ganes de treballar, il·lusió no ens en 
falten, i mereixem, com els governs anteriors que se’ns doni un temps de confiança per 
situar-nos a l’Ajuntament i evidentment treballar. A la resta de Regidors també moltes 
gràcies pel seu compromís amb el municipi i amb qui espero que ens entenguem dins 
de la lògica, discrepància política, i ens trobem en qüestions municipals, que segur que 
seran d’entesa comuna. 
 
Per últim, però no menys important, moltes gràcies a la meva família, que sempre hi 
son, ara més que mai, perquè sense la xarxa familiar difícilment podria, com 
lamentablement altres dones no han pogut, tirar endavant amb el projecte familiar i 
professional a l’hora. Tinc molta sort, moltes gràcies. 
 
I de nou gràcies a tothom. Espero que ens facin confiança, que ens deixin treballar i 
amb el temps jutjaran. Per ara ens mereixem aquesta oportunitat, aquesta aventura i 
repte apassionant.  
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I acabo amb una frase de l’escriptora Mª Mercè Marçal: <<A l’atzar agraeixo tres dons: 
haver nascut dona, de classe baixa i de nació oprimida. I al tèrbol atzur de ser tres 
voltes rebel. Espero no perdre mai aquest far ideològic>>. I que aquests valors 
m’acompanyin sempre. Visca Catalunya i Visca Sant Vicenç de Castellet” 
(*Aplaudiments) 
 
La Sra. Alcaldessa dóna la paraula a la resta de portaveus. Comença pel grup municipal 
de Junts per Sant Vicenç. 
Sr. Mauriz: 
“Bon dia a tothom. En primer lloc felicitació a la nova Alcaldessa, i felicitació també 
extensiva al nou equip de govern. Un agraïment també a les 1.391 persones que ens 
van votar a les últimes eleccions municipals. 
 
Comencem una nova legislatura, i aquest cop, i després de 12 anys de govern ho fem 
des de l’oposició. Però abans de comença-la ens agradaria fer una mica de memòria de 
tot el que hem fet: 
Vam arribar a l’any 2007 amb unes finances municipals destrossades literalment que 
arribaven al límit d’endeutament permès legalment. I els nostres primers 4 anys 
compartits amb govern amb Esquerra Republicana els vam centrar en sanejar 
l’Ajuntament i preparar-lo per posteriors comicis. Un cop sanejades les finances 
municipals, i al 2011 governant en coalició en el Partit Socialista, vam poder començar 
a fer moltes inversions: un nou eix cultural, la reforma de la Plaça Clavé, la reforma de 
la Plaça de l’Ajuntament, la construcció d’un nou tanatori... entre d’altres. I va arribar 
el 2015 i vam continuar fent diferents inversions: la urbanització del carrer Via Augusta, 
la rehabilitació de Castellet, donar sortida a dos col·lectors del municipi, fer una nova 
zona d’aparcament, l’espai 1 d’octubre, construir un nou camp de futbol.  
 
Tots i cadascun d’ells eren els compromisos que vam adquirir amb la ciutadania. 
Després de fer diferents processos per efectuar el nostre programa electoral. I tot això 
ha significat unes inversions de prop de 9 milions d’euros en les quals hem assolit un 
nivell d’endeutament d’un 35%. I a més a més congelant taxes i impostos durant 
aquests 12 anys per ajudar a tots els santvicentins i santvicentines en moments de crisi 
econòmica. 
 
Actualment l’estat i la salut financera de l’Ajuntament és impecable amb un 
endeutament, com deia, del 35% i un romanent de Tresoreria positiu. 
Ens hem quedat amb coses a mitges que ens hagués agradat poder acabar, com per 
exemple el que comentàvem de Castellet. I ara durant la propera legislatura s’hauria 
d’intentar acabar les diferents fases que queden perquè l’emblema, la icona del nostre 
municipi tingui el lloc que es mereix. 
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També el tan demanat vial d’accés, on hem deixat un conveni signat ja amb la 
Generalitat de Catalunya a punt, perquè aquesta mateixa institució faci la licitació de 
l’obra i es pugui executar. 
 
També, després de reunions intenses amb Renfe, hem treballat perquè s’executi el pas 
ciutat i així ens han manifestat que ho tiraran endavant el proper any. 
 
Teníem preparats també, si governàvem, d’altres projectes com la construcció d’un nou 
complex esportiu amb piscina coberta, el canvi d’enllumenat de tot el municipi, el talús 
d’accés a la Balconada, fer un nou POUM, la revisió cadastral entre d’altres, etc... però 
no podrà ser així i restarem a l’oposició per seguir construint. Perquè és al nostre ADN, 
perquè nosaltres som de seguir sumant... i ens trobarà Sra. Alcaldessa i equip de 
govern en tots aquests projectes que siguin beneficiosos pel municipi, perquè ens 
estimem el nostre municipi i l’únic que pretenem és que la seva transformació, la 
transformació que va començar al 2007 no s’aturi, que continuem sent l’enveja del 
Bages sud i del Bages en general en el bon sentit de la paraula. 
 
No obstant això ens toca fer oposició, i farem una oposició rigorosa, seriosa i 
minuciosa. És el que ens toca fer com a única força política que restem a la oposició: 
l’única via a través de la qual els santvicentins i santvicentines, entitats o agents 
podran discrepar, si s’escau, amb l’acció de govern. I tot i així, i tot i treure el tercer 
millor resultat electoral en unes eleccions municipals al nostre municipi lluitarem, com 
deia, cada dia des d’avui per recuperar la confiança que haguem pogut perdre en 
aquells ciutadans que potser van decidir votar a un altre formació política. 
 
Només fer un petit retret, però sense molt menys ànim de generar ni molt menys cap 
mena de polèmica, al grup d’Esquerra Republicana: més que res per la consideració des 
de la secció local del que esperàvem com a partit de que poguéssim seure’ns a parlar 
independentment del que després s’hagués originat algun pacte o no. Els tocava a 
vostès com a guanyadors de les eleccions i com a normalitat política en qualsevol 
resultat post electoral, o com a força guanyadora, per intentar  fer una majoria estable 
i suficient. Com així vam fer d’altres a l’any 2007 i 2011, en el qual com dèiem amb 
anterioritat, vam governar en primer lloc amb Esquerra Republicana i en segon lloc 
amb el Partit Socialista de Catalunya, i vam parlar amb ambdues formacions polítiques 
en els dos casos per intentar fer un govern. 
 
Vaig acabant, com deia, seguirem treballant intensament perquè Sant Vicenç de 
Castellet sigui un poble referent, i aquí ens teniu tots els santvicentins i santvicentines 
perquè siguem la vostra veu a dins l’Ajuntament. Hi treballarem perquè al 2023 els 
ciutadans santvicentins confiïn suficientment en nosaltres, tan com per que recuperem 
l’Alcaldia i el govern. Moltíssimes gràcies a tots per tots els missatges de suport i 
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agraïment que encara rebem, aquí estem i aquí ens teniu. Visca Sant Vicenç de 
Castellet.” 
(*Aplaudiments) 
 
A continuació la Sra. Alcaldessa ofereix torn de paraula a la Regidora del grup 
municipal del Partit Socialista de Catalunya:  
Sra. Rubio: 
“Bon dia a tothom, 
Avui crec que és un dia important per tots, i també pels nostres veïns i veïnes de Sant 
Vicenç de Castellet. 
 
En primer lloc, com a regidora socialista de Sant Vicenç de Castellet vull donar les 740 
gràcies a les 740 persones ens vau fer confiança el 26 de maig, i que ha fet possible que 
ara i avui ens trobem en aquesta situació. I sobre tot fer una menció molt especial als 
meus companys i companyes socialistes per l’entrega, l’esforç i la perseverança, per fer 
possible que avui siguem aquí. 
 
En segon lloc, nosaltres hem signat un acord de govern en que donarem suport a 
l’Adriana Delgado. És un acord en el qual, els quatre propers anys juntament amb Sant 
Vicenç de Castellet en Comú. Els socialistes som persones compromeses i de govern. I 
per això volem assumir nous reptes i responsabilitats. Creiem que els veïns i veïnes de 
Sant Vicenç de Castellet van deixar clar el 26 de maig amb el seu vot que volien un 
canvi, un canvi amb polítiques d’esquerres. Encara que la decisió no ha estat fàcil, però 
per la nostra coincidència de programes electorals i les prioritats pels veïns i veïnes de 
Sant Vicenç de Castellet ens han fet prendre aquesta decisió consensuada i aprovada, 
tant des del Partit, com de tots els meus companys i companyes. Vull deixar clar que no 
era només una decisió meva i de la Isabel, nosaltres hem parlat i demanat l’opinió a 
tots i cadascun d’ells. Nosaltres estàvem en una posició que hem cregut que no ens 
havíem d’apropar a ningú, ja que nosaltres, com deien els mitjans, teníem “la clau”, 
però no ens pertocava fer cap mena de moviment fins que no tinguéssim una resposta. 
També tinc que dir que cada vegada que hem rebut una trucada (de tots els grups 
municipals) o ens han proposat fer alguna reunió, mai ens hi hem oposat. Un pacte de 
govern va més enllà de la posició en què estaràs en l’equip de govern. Nosaltres ens 
presentaven en unes eleccions municipals amb una clara intenció, que no és un altre 
que fer de Sant Vicenç de Castellet, el poble el qual ens estimem, un poble amb 
oportunitats, més sostenible i sobre tot ajudar i millorar la vida de tots i totes. 
 
En tercer lloc, m’agradaria recordar la feina ben feta que van fer els nostres companys 
socialistes, entre d’altres la Gloria Torner, el Quim Casajuana i l’Antoni Bacardit. Quan 
hem tingut l’oportunitat d’estar al govern o d’estar governant. 
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I ja per últim, i crec que no és menys important, vull agrair els meus pares, al meu 
home, pel suport rebut, i que quan els he necessitat hi han estat (dia i nit) i per 
aguantar-me en moments que la pressió em sobrepassava. Moltes gràcies i visca Sant 
Vicenç.” 
(*Aplaudiments) 
 
Tot seguit la Sra. Alcaldessa ofereix l’ús de la paraula al portaveu del grup municipal en 
En Comú: 
Sr. Costa: 
“Bon tarda a tots plegats, bon migdia. Com segur deu estar pensant la Sra. Alcaldessa 
no m’aniré més enllà de dos minuts. Com que ja ho ha fet la Sra. Alcaldessa i el cap de 
l’oposició seré breu: 
 
Quan hem acceptat votar l’alcaldia per l’Adriana i formar part d’aquest equip de 
govern per 3-4 anys ho fèiem des de dues perspectives: és un acord ampli en el qual 
nosaltres no sumàvem, és a dir, la suma ja estava feta, però el fet de ser-hi manifesta 
la voluntat d’aquest nou equip de govern d’anar més enllà d’ocupar l’espai polític de 
l’alcaldia de Sant Vicenç de Castellet, i això em sembla important.  
 
Dues: ens hem apuntat a aquesta aventura, que no serà fàcil, perquè volíem posar i 
tots plegats coincidim, que el relat d’aquest nou Ajuntament d’aquests 4 anys que 
venen han de ser la millora de les condicions de la gent de Sant Vicenç de Castellet. 
 
Fa 20 anys, i ens fem vells, acabava en un dia com avui la primera experiència de 
tripartit, en aquells moments encapçalada pel grup Socialista, el Joan Montsec, però 
també encapçalada pel Valentí Carreras i per mi mateix... ens fem vells. Però en canvi, 
jo penso que avui penso que val la pena destacar que és un Ajuntament jove, molt jove, 
i no ho diem per nosaltres tampoc i això em sembla important. 
 
I finalment: és un ajuntament de dones. Dones joves, potents i que aniran... Per tant els 
homes ens haurem de posar les piles per seguir-les. 
 
També he de dir que segurament en els mesos que venen hi haurà moments difícils al 
país, i com hem fet durant aquests quatre anys sabrem cadascú en el nostre lloc i en la 
nostra posició respectant-nos i fer possible la convivència cívica que té la nostra feina 
com a regidores i regidors d’aquest Ajuntament. 
 
També m’agradaria dir que la voluntat manifestada per tots plegats, per tots els nous 
grups de l’equip de govern, és que aquest Ajuntament sigui de 13 persones amb la qual 
cosa vol dir que contem, esperem, desitgem, negociem, parlem amb el grup avui de 
l’oposició. Per què? Perquè té l’experiència. Els anys serveixen per alguna cosa, per tan 
haurem de comptar amb vosaltres des de, evidentment,  la diferència política. És a dir, 
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a l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet, a qualsevol ajuntament es ve a fer política, 
l’acció és fer política per al be d’aquesta ciutat, jo no diré mai del poble. Els objectius i 
les paraules són importants. Anem a fer el millor que puguem perquè Sant Vicenç posi 
a la gent al mig de la política. 
I no podria acabar sense evidentment el reconeixement, 351 persones que han 
considerant que malgrat tot, encara ens mereixem ser a l’Ajuntament, com en 
l’anterior tripartit, també érem els últims, cap problema. 
 
He de destacar la feina, l’esforç, l’empenta, la voluntat, de les companyes i companys 
del grup en moments d’Iniciativa, des de fa ben poc els Sant Vicenç en Comú. Sense ells 
m’hagués anat a casa tranquil·lament. I evidentment no pot faltar el fet de tocar el 
nassos també a l’Alcaldessa, a la família que ha hagut de fer més feines del compte, 
feines que em pertocaven i que no he pogut fer en aquest temps. 
 
I en principi posar-nos a disposició, com deia el Regidor Dani Mauriz, a la disposició de 
tots els santvicentins i santvicentines que puguin en algun moment determinat sentir-
se be, malament, perjudicats o no perjudicats per l’acció de govern. Moltes gràcies.” 
(*Aplaudiments) 
 
Finalment la Sra. Alcaldessa cedeix la paraula al portaveu del grup municipal 
d’Esquerra Republicana: 
Sr. Palma: 
“Bon dia a tots i totes, gràcies per acompanyar-nos en aquest dia tan especial per 
nosaltres. 
 
En primer lloc, i si ens ho permeteu, voldríem felicitar doblement la nova Alcaldessa de 
Sant Vicenç de Castellet: l’Adriana. Primer pel fet d’haver estat escollida nova 
Alcaldessa i en segon lloc perquè avui és el seu aniversari. Així que per molts anys 
Adriana.” 
Sra. Delgado: 
“Moltes gràcies” 
(*Aplaudiments) 
 
Sr. Palma: 
“Be, l’Adriana és una dona forta, valenta i compromesa. Una dona amb una immensa 
capacitat de treball i d’esforç, i és un honor per tots nosaltres acompanyar-la en aquest 
nou camí que avui encetem. 
 
Esquerra Republicana de Catalunya és un partit fundat l’any 1931, un partit amb més 
de 88 anys d’història, un partit d’esquerres, social-demòcrata i republicà, que té com a 
objectiu principal l’assoliment d’una societat més justa i solidària, sense desigualtats 
entre les persones i els territoris. I considerar que la via per fer-ho és aconseguir la 
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independència de Catalunya. 
 
El partit de Francesc Macià, Lluis Companys, Oriol Junqueres, i Marta Rovira. Però 
també el partit de Valentí Carrera, del Jaume Massats, de l’Adriana Delgado i de molts i 
molts d’altres que han treballat, treballem i treballarem per aconseguir aquest objectiu. 
Esquerra Republicana estimem Sant Vicenç, estem orgullosos de viure-hi i gaudir-lo, i 
volem que les nostres famílies i els nostres veïns també ho puguin fer.  
 
Somiem amb un poble on el jovent s’hi pugui quedar a viure i treballar perquè hi troben 
feina i vivenda, o les famílies puguin fer front als pagaments de lloguers; on els 
comerços no hagin de tancar. En definitiva, volem un poble viu, que no sigui un poble 
dormitori.  
 
Somiem amb un municipi equilibrat socialment on tots els barris gaudeixin de la 
mateixa qualitat de vida, de l’espai urbà i dels serveis municipals. Un poble inclusiu on 
totes les persones, independentment del seu nivell de renda, origen, gènere, condició 
social i condició sexual s´hi sentin a casa.   
 
Somiem amb un municipi viu, dinàmic, cohesionat, sostenible, segur i que avanci.  
 
Somiem amb un municipi republicà, on els valors republicans de la llibertat, la igualtat i 
la justícia social no siguin només paraules buides. Aquests conceptes guiaran la nostra 
acció de govern. 
 
A Sant Vicenç, Esquerra Republicana de Catalunya ha guanyat les eleccions del passat 
26 de maig amb gairebé 200 vots de diferència respecte a la segona força política del 
consistori. 1580 vots, 1580 santvicentins a qui agraïm el seu suport. 830 més que fa 4 
anys. 
 
Des del primer moment vam tenir molt clar que volíem la legitimitat, formar govern i 
així ho hem fet. L’equip Adriana fa molts anys que estem treballant per aquest canvi 
que finalment s’ha produït, i la lectura que fem de les eleccions és molt clara: aquest 
canvi l’ha de liderar Esquerra Republicana.  Hem encapçalat les converses per formar 
govern, i hem parlat amb totes les forces polítiques. Aquest canvi s’ha materialitzat 
amb aquest pacte de govern de caire progressista amb els grups de PSC i Sant Vicenç de 
Comú. Un govern d’esquerres, local i de propostes, amb les persones al centre de les 
polítiques, i sent tots tres grups coneixedors de les discrepàncies que podem tenir en 
altres temes fora de l’àmbit local. És per això que el mateix pacte recull la llibertat de 
vot en aquests temes, i cadascú defensarà els seus propis espais polítics, com passa en 
altres municipis. En altres ocasions, altres formacions de Sant Vicenç han decidit pactar 
i deixar Esquerre Republicana a l’oposició, és el lloc democràtic, legítim. i tothom en 
som conscients que accedim a un càrrec públic, res és per sempre. 
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Volem agrair a totes les formacions que integren aquest pacte la cordialitat i al feina 
feta aquests dies que ha culminat amb aquest nou equip de govern. Però un 
ajuntament som tots els regidors, tan de govern com de l’oposició, per això donem per 
tancades totes les discrepàncies de l’anterior legislatura i n’encetem una de nova on el 
diàleg, la cordialitat i la bona entesa tan política com personal  ha d’estar per sobre de 
la discrepància política, i en aquest sentit treballarem en un ple participatiu i de debat, 
en un ple d’entesa i de diàleg. 
 
Els 5 regidors d’Esquerra: l’Adriana, el Josep, la Sílvia, la Gisela i jo mateix, el Jordi, 
oferim a tot el poble de Sant Vicenç humiliat, treball, constància, honestedat, i 
proximitat. Endavant Sant Vicenç, som-hi!. Visca Catalunya i visca Sant Vicenç ” 
(*Aplaudiments) 
 
Sra. Delgado: 
“Be dons, de nou moltes gràcies per acompanyar-nos avui, moltes gràcies pel suport. És 
un honor i un orgull encapçalar aquest Ajuntament en la grandesa de la democràcia, es 
que quan toca, els ciutadans decideixen qui en forma part, perquè aquest ajuntament 
no és de ningú, no és de nosaltres , si no que és de Sant Vicenç de Castellet, de tots i 
totes. Moltes gràcies  ”    
(*Aplaudiments) 
 
 
I no havent més temes a tractar la Presidència aixeca la sessió del tot el qual s’estén 
la present acta que signa l’Il·lma. senyora Alcaldessa, juntament amb mi, el secretari 
accidental que certifico 
 
 
Vist i plau       El secretari-accidental,  
L’alcaldessa Presidenta, 
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