
  

 
 

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE CONSTITUCIÓ DEL NOU 
AJUNTAMENT CELEBRADA EL DIA 16 DE JUNY DE 2007 

 
 
 
 
 
 
Sant Celoni, 16 de juny de 2007 
 
Essent les 12:00 hores del migdia, es reuneixen al saló de sessions de l'Ajuntament 
de Sant Celoni: les senyores Josefa Lechuga Garcia, Laura Costa Olivé, Magalí 
Miracle Rigalós, Julia de la Encarnación Gómez i Montserrat Vinyets Pagès, i els 
senyors Francesc Deulofeu Fontanillas, Jordi Cuminal Roquet, Carles Mas Lloveras, 
Miquel Negre Sánchez, Marià Perapoch Valls, Joan Castaño Augé, Jordi Arenas Vilà, 
Josep Capote Martín, Josep Manuel Bueno Martínez, Raül Casado Jiménez, Miquel 
Vega Vega i Albert Ventura Rovira, tots ells regidors electes a les darreres Eleccions 
Municipals celebrades el dia 27 de maig d’enguany, convocades per Reial Decret 
444/2007, de 2 d’abril. 
  
Són assistits pel secretari de la Corporació, el senyor José Luis González Leal. 
  
Pren la paraula el Sr. secretari i explica que l’objecte de la sessió és el de procedir a 
la constitució del nou Ajuntament de Sant Celoni, a la vista dels resultats que es 
van produir el passat dia 27 de maig de 2007, data de celebració de les votacions 
per a la renovació de la totalitat dels membres de les corporacions locals. 
 
D’acord amb allò establert a la Llei Orgànica 5/1985 del règim electoral general, al 
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals i al 
Reglament d’organització i funcionament de l’Ajuntament de Sant Celoni, cal 
procedir en primer lloc a la constitució de la Mesa d'Edat, integrada pels regidors 
electes de major i menor edat presents a la sala, que serà presidida pel de major 
edat, actuant com a secretari el de la Corporació.  
 
Correspon aquesta designació als senyors Marià Perapoch Valls i Albert Ventura 
Rovira, nascuts els anys 1939 i 1981 respectivament, que són cridats pel Sr. 
secretari per a que, tal i com està legalment previst, formulin el jurament o 
promesa de complir les obligacions del càrrec de regidor. 
 
El Sr. Perapoch diu textualment: 
 

“Per imperatiu legal i sense renunciar al dret a l’autodeterminació de 
Catalunya, prometo per la meva consciència i honor complir fidelment amb 
les obligacions del càrrec de regidor d’aquesta Corporació, amb lleialtat al 
Rei, i guardar i fer guardar la Constitució, com a norma fonamental de 
l’Estat, així com l’Estatut de Catalunya”. 
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El Sr. Ventura diu així: 
 

“Sotmès únicament a la voluntat popular dels veïns i veïnes de Sant Celoni 
i la Batllòria, em comprometo a treballar pel benestar i la igualtat del 
poble, sense renunciar a la independència i la justícia social plena dels 
Països Catalans i, per això, acato i, per imperatiu legal, prometo per la 
meva consciència i honor complir fidelment amb les obligacions del càrrec de 
regidor d’aquesta Corporació, amb lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la 
Constitució, com a norma fonamental de l’Estat, així com l’Estatut de 
Catalunya”. 

 
Després d’aquestes promeses, la Mesa d'Edat resta constituïda de la següent 
forma: 
 

MESA D’EDAT
 
- President: Marià Perapoch Valls, regidor assistent de major edat. 
- Regidor: Albert Ventura Rovira, regidor assistent de menor edat. 
- Secretari: José Luis González Leal, secretari de la Corporació. 
 
 
Acte seguit, el Sr. Perapoch declara oberta la sessió per a la constitució del nou 
Ajuntament de Sant Celoni i dóna la paraula al Sr. secretari, a l’objecte d’anar 
cridant de forma individualitzada els regidors electes per a que cada un d’ells 
llegeixi la fórmula de jurament o promesa abans referida, continguda a l’acta de 
presa de possessió. 
 
Un per un, i cridats per ordre alfabètic, formulen la seva promesa: Jordi Arenas 
Vilà, Josep Manuel Bueno Martínez, Josep Capote Martín, Raül Casado Jiménez, 
Joan Castaño Augé, Laura Costa Olivé, Jordi Cuminal Roquet, Julia de la 
Encarnación Gómez, Francesc Deulofeu Fontanillas, Josefa Lechuga Garcia, Carles 
Mas Lloveras, Magalí Miracle Rigalós, Miquel Negre Sánchez, Miquel Vega Vega i 
Montserrat Vinyets Pagès. 
 
Es fa constar que les Sres. Costa i Lechuga i els Srs. Cuminal, Deulofeu, Mas i 
Negre han fet la seva promesa “per imperatiu legal i sense renunciar al dret a 
l’autodeterminació de Catalunya...”. 
 
Així mateix, la Sra. Vinyets ha formulat la seva promesa, encapçalada per les 
següents paraules: “Sotmesa únicament a la voluntat popular dels veïns i veïnes 
de Sant Celoni i la Batllòria, em comprometo a treballar pel benestar i la igualtat 
del poble, sense renunciar a la independència i la justícia social plena dels Països 
Catalans i, per això, acato i, per imperatiu legal, prometo ...”. 
 
A continuació, i atès que els candidats electes han formulat declaració prèvia sobre 
els seus béns patrimonials i sobre causes de possible incompatibilitat i aquelles 
activitats que els proporcionin ingressos econòmics, el Sr. Perapoch declara 
constituït el nou Ajuntament de Sant Celoni, que queda integrat pels següents 
regidors: 
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Nom Llista electoral 
Arenas Vilà, Jordi PSC 
Bueno Martínez, Josep Manuel PSC 
Capote Martín, Josep PSC 
Casado Jiménez, Raul PSC 
Castaño Augé, Joan PSC 
Costa Olivé, Laura CiU 
Cuminal Roquet, Jordi CiU 
De la Encarnación Gómez, Julia PSC 
Deulofeu Fontanillas, Francesc CiU 
Lechuga Garcia, Josefa CiU 
Mas Lloveras, Carles CiU 
Miracle Rigalós, Magalí PSC 
Negre Sánchez, Miquel CiU 
Perapoch Valls Marià CiU 
Vega Vega, Miquel PSC 
Ventura Rovira Albert CUP 
Vinyets Pagès, Montserrat CUP 

 
    

ELECCIÓ D’ALCALDE 
 
El Sr. Perapoch explica que a continuació es procedirà a l’elecció de l’alcalde de la 
Vila, de conformitat amb el procediment de votació secreta previst a l’article 196 de 
la Llei Orgànica 5/1985 del règim electoral general, és a dir, a través de paperetes 
que es dipositaran en una urna, essent escollit alcalde el candidat que obtingui la 
majoria absoluta en la primera votació o, de no haver-n’hi, el qui encapçali la llista 
més votada en les Eleccions Municipals del passat 27 de maig. Poden ser candidats 
tots els regidors que encapçalin les corresponents llistes.  
 
Per tal que cada llista presenti la seva candidatura, el Sr. Perapoch dóna la paraula 
els portaveus de les tres formacions polítiques representades al consistori: 
 
 
Per la CUP pren la paraula la Sra. Montserrat Vinyets Pagès: 
 
<< Bon dia. La CUP es va presentar a les eleccions municipals de Sant Celoni 
per dues raons fonamentals. 
 
En primer lloc, perquè la gent que integra la llista i aquells que li donen suport, 
són persones que des de fa anys participen i treballen en el teixit associatiu del 
poble, i ara han considerat que podien aportar a l’Ajuntament l'experiència 
adquirida després d'anys de treball al carrer. La CUP, com s'ha assenyalat abans, 
considera clau participar en tots els espais en els quals es treballi per millorar els 
assumptes públics i per un millor benestar. 

 
I la segona raó per la qual es presenta la CUP respon a l'anquilosament dels 
partits polítics convencionals. Les raons de partit, les quotes de poder, les 
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misèries partidistes, l'amiguisme i d'altres xacres s'han convertit en la raó de ser 
d'aquests partits. La CUP no respon a aquest tarannà, sinó que la gent que 
integra la candidatura són voluntàries i voluntaris que creuen en el projecte, que 
fa anys que hi dediquen moltes hores i que ara han preparat una campanya i 
s’han presentat a unes eleccions amb molt pocs recursos, però amb molt de 
treball. En resum, ens presentem per canviar la política, perquè pensem 
fermament que Sant Celoni està socialment, culturalment i políticament estancat 
i creiem que cal una regeneració a fons. 
 
Som persones que volem obrir l’Ajuntament al poble i retornar el poder allà on 
mai no hauria d’haver sortit: els veïns i les veïnes de Sant Celoni. Per això 
presentem un ampli ventall de propostes per avançar decididament cap a la 
democràcia participativa, buscant formes noves i més democràtiques per 
prendre les decisions col·lectivament. Per això, volem potenciar el teixit 
associatiu del poble i que s’autoorganitzi. I no volem més “polítiques 
d’aparador”, perquè volem canviar les maneres de fer política. 
 
I som persones que també volem canviar les polítiques concretes que es fan a la 
nostra vila. Per un Sant Celoni realment participatiu, socialment integrador i 
igualitari, que treballi per aconseguir la igualtat de drets i que garanteixi l’accés 
als serveis públics i unes condicions de treball dignes a tota la seva ciutadania. 
Per un Sant Celoni amb un habitatge digne per a tothom i que tingui un 
desenvolupament econòmic, social i territorial realment sostenible, que tingui 
com a referència un model de territori equilibrat. Per un Sant Celoni compromès 
amb la construcció nacional dels Països Catalans i amb les polítiques en defensa 
de la llengua, la cultura i la identitat. >> 
 
Preguntada pel Sr. president si presenta la seva candidatura a alcaldessa, la Sra. 
Vinyets respon negativament. 
 
 
Per CiU pren la paraula el Sr. Francesc Deulofeu Fontanillas: 
 
<< Bon dia a tots i a totes. En primer lloc voldria agrair a les més de 2.700 
persones que ens heu votat i amb això hem aconseguit els millors resultats de la 
història de CiU a Sant Celoni. Vull agrair també a tots els que mai heu deixat 
d’ajudar-nos, donant-nos suport durant tot aquest temps i en aquesta darrera 
campanya. Vull agrair també a l’Emili Bosch, que amb el seu lideratge va permetre 
en la darrera legislatura trencar la majoria absoluta de tres legislatures, exercint 
una oposició constructiva i positiva, que no vol dir tova.  
 
Hem mirat de fer una campanya original, creativa, alegre i rigorosa, amb la 
voluntat de transmetre aquests valors, que són els que ens justifiquen. Estem molt 
contents de la sana competència de totes les opcions que s’hi presentaven, l’esforç 
de totes elles per arribar al fons del poble i la voluntat real d’incidir-hi. És 
responsabilitat dels polítics dignificar la política i per això cal eradicar els 
tacticismes partidistes i enfocar totes les accions i decisions exclusivament en 
l’interès del poble. 
 

 4



  

Resultats electorals. La seva anàlisi: dóna la veu al poble. I hem de fer-ne cas. La 
nostra lectura ens indica clarament la voluntat majoritària per un canvi de govern. 
Tot i ser el PSC la llista més votada, ha sofert una significativa pèrdua  de suport 
electoral. El tripartit que ha estat governant els darrers quatre anys ha tingut una 
pèrdua de més de mil vots. Per tant, una part molt significativa de la gent de Sant 
Celoni, de la gent del poble, ha valorat negativament l’acció de govern. 
 
En canvi, ha premiat l’acció de l’oposició, que han exercit CiU i la CUP, que han 
estat els dos únics partits que han augmentat amb suport electoral. Coincidència, 
per tant, en la voluntat i la necessitat de canvi, i una nova manera de fer i 
entendre el servei al poble, honesta, transparent, sincera i amb una entrega 
incondicional.  
 
Les negociacions en aquestes dues darreres setmanes han permès arribar a un 
acord de governabilitat amb sis eixos principals, que ens han de permetre afrontar 
els reptes de futur i millorar el benestar de la gent: 
 
1r. Garantir els serveis públics de qualitat, com la llar d’infants, temes d’educació, 
atenció a la dependència, formació professional, serveis socials, sanitat... 
2n. Garantir l’accés a l’habitatge digne, amb tota una llista d’accions concretes per 
assolir-ho.  
3r. Garantir una ordenació territorial sostenible i que doni qualitat de vida en els 
aspectes de mobilitat, mediambientals... 
4t. Garantir transparència, participació i qualitat democràtica. És en aquest àmbit 
que calen canvis d’estil més radicals, i sols podrà ser possible des de la lleialtat i la 
voluntat de servei.  
5è. El model de cultura i d’educació; serà possible, entenem, si som capaços 
d’assolir els canvis d’estil que acabo d’anomenar.  
6è. Una economia productiva, respectuosa amb els drets dels treballadors i 
treballadores que ha de permetre prosperar i ofertar llocs de treball al municipi. 
 
Estem molt contents de l’acord de governabilitat i de tot el procés negociador. Un 
procés que ha estat enriquidor, amb l’únic interès per a les dues bandes de millorar 
la qualitat de vida de la gent de Sant Celoni i de la Batllòria. El nostre és un 
compromís per un bon govern, recuperant el prestigi de la democràcia, per un joc 
democràtic net, un compromís amb Catalunya, el nostre país, i ho hem de fer des 
dels pobles, ho hem de fer des de Sant Celoni. És un compromís amb la seguretat, 
amb la convivència, amb el civisme, un compromís amb el progrés social, amb la 
prosperitat, un compromís amb la terra i el nostre entorn emblemàtic entre el 
Montseny i el Montnegre. Per fer-ho possible, el meu compromís personal és 
treballar, treballar i treballar. D’altra forma, no podrem assolir els objectius que ens 
hem fixat. I cal fer-ho amb honestedat i amb ètica, escoltant a la gent, amb la 
gent. Tot plegat amb molta il·lusió i, per aquests motius, presento la meva 
candidatura. >>   
 
 
Pel PSC pren la paraula el Sr. Jordi Arenas Vilà: 
 
<< Bon dia a totes i a tots. Si alguna cosa defineix el socialisme català és la 
seva vocació municipal. El municipalisme vol dir una cosa molt senzilla: que ens 
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mirem les coses, les problemàtiques i les possibles solucions, des de baix, al 
costat de la gent, en favor de les persones, trobant respostes concretes, 
properes, des del territori. 
 
Perquè és en l’àmbit local on es certifica si les polítiques funcionen o no, si van 
en la bona direcció o no. I, per tant, són els ajuntaments els primers en conèixer 
les inquietuds i les preocupacions dels ciutadans. 
 
Com sabeu, tots aquests anys hem hagut de donar resposta a problemes d’una 
magnitud enorme perquè l’herència de la dreta ens va deixar una realitat social 
difícil i un entorn urbà desestructurat, desvertebrat i incoherent. L’esforç ha 
estat gran i la transformació i millora certament extraordinària. Avui, però, la 
realitat que nosaltres hem ajudat a canviar també s’ha modificat com a resultat 
de molts processos. I el resultat és que avui tenim una societat més diversa, 
més complexa i amb noves necessitats. 
 
Ara, les noves realitats socials en obliguen a redoblar esforços en favor d’un 
seguit de polítiques com ara: 
 
- La integració social i urbana. 
- La millora de la qualitat de les prestacions socials i assistencials bàsiques. 
- La materialització d’un dret social bàsic com és l’habitatge, especialment per 
als joves. 
- El suport a les famílies per atendre la igualtat d’oportunitats, els drets de les 
dones i la conciliació laboral. 
- I l’aposta decidida per un espai públic de qualitat, compartit amb civisme i 
gestionat amb autoritat, que afavoreixi la convivència. 
 
Els socialistes disposem d’un candidat que ha liderat fins avui el municipi, en 
Joan Castaño. I ho fa fet des de l’ambició perquè Sant Celoni i la Batllòria 
segueixin mirant lluny, però alhora treballant a prop de la gent, sent al costat de 
les persones i fent de la cohesió social, la convivència i el progrés econòmic els 
seus pilars majors. 
 
Ara en el segle XXI aquest municipi ha d’encarar nous reptes. Els d’una societat 
que canvia, una societat més complexa i diversa que s’enfronta a noves fonts de 
desigualtat. 
 

• Un municipi que requereix una nova lectura.  
• Uns ulls amb experiència que el mirin i el reinterpretin.  
• Un poble que necessita seguir amb un lideratge que alimenti la seva 

confiança en els inicis del segle XXI. 
• I aquesta persona, la que nosaltres proposem, és en Joan Castaño. 

Coneixeu la seva empenta i el seu compromís per Sant Celoni.  
 
Aquests dies s’ha parlat molt sobre el canvi i la voluntat de la gent de Sant 
Celoni i la Batllòria. Mireu, els que creiem en la democràcia sabem que les 
eleccions són la màxima expressió de participació de la gent, no l’única, però si 
la més important. I, si fem cas dels vots emesos les coses són ben clares: 
 

 6



  

Vots a favor del canvi: els del PP, CiU i ,curiosament, de la CUP, TOTAL = 3.696 
 
Vots que han apostat per un govern progressista i d’esquerres a Sant Celoni, els 
del PSC, ERC i IC =  3.811. 
 
Els números són clars i tothom haurà de fer la seva reflexió. 
 
Aquest és un argument de pes, però no és un argument que qüestioni la 
legitimitat democràtica del que avui passarà aquí. No cometrem aquest error. Un 
error que ja va cometre no fa gaires mesos un dels dos partits, el més gran, 
però mai el més votat, dels que faran avui el govern de Sant Celoni. 
 
Som la força política municipal més votada, més d’un 40% de la gent que va 
anar a votar va escollir la nostra opció. Som el primer grup municipal a 
l’Ajuntament de Sant Celoni, tenim un projecte i un model de poble i tenim qui el 
pot seguir liderant. 
 
Per tots aquests motius, nosaltres, el grup municipal del PSC demanem el vot 
per al nostre candidat. Perquè creiem que és, de llarg, la millor opció. Demanem 
el vot per en Joan Castaño. Moltes gràcies.>> 
 
 
Finalitzades aquestes intervencions el Sr. Perapoch declara proclamades les dues 
candidatures següents: 
 
 Joan Castaño Augé (PSC) 
 Francesc Deulofeu Fontanillas (CiU) 
  
El Sr. Perapoch explica que cada regidor disposa d’un joc de paperetes amb els 
noms dels dos candidats i que cadascú haurà de dipositar la papereta escollida a 
l’urna. 
 
Seguidament, els regidors procedeixen ordenadament a introduir el seu vot a 
l’urna.  
 
En acabar la votació, es procedeix a fer l’escrutini dels vots, obtenint-se els 
següents resultats: 
  
 NÚMERO DE VOTANTS 17 
 VOTS VÀLIDS 17 
 VOTS A CANDIDATS 17 
 VOTS EN BLANC 0  
 
 CANDIDATS VOTS 
 Joan Castaño Augé  8  
 Francesc Deulofeu Fontanillas 9  
      
A la vista dels resultats obtinguts, el Sr. Perapoch anuncia que queda proclamat 
alcalde de l’Ajuntament de Sant Celoni el Sr. Francesc Deulofeu Fontanillas, que 
encapçala la llista presentada per CiU.  
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PRESA DE POSSESSIÓ
 
Acte seguit el Sr. Perapoch prega al Sr. Deulofeu que es dirigeixi a la Mesa i li 
formula la següent pregunta: “Accepta vostè el càrrec d’alcalde de la Vila de Sant 
Celoni?” 
 
El Sr. Deulofeu contesta que sí accepta i procedeix a formular el jurament o 
promesa de complir les obligacions del càrrec d’alcalde, tot pronunciant la fórmula 
legal següent: 
 

“ Jo, Francesc Deulofeu Fontanillas, per imperatiu legal i sense renunciar al 
dret a l’autodeterminació de Catalunya, prometo per la meva consciència i 
honor complir fidelment amb les obligacions del càrrec d’alcalde Sant Celoni i 
d’aquesta Corporació, amb lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la 
Constitució, com a norma fonamental de l’Estat, així com l’Estatut de 
Catalunya”. 
 

En aquest moment el Sr. Perapoch lliura al Sr. Deulofeu el bastó d’alcalde i li 
ofereix el lloc de la presidència, dirigint-se els membres de la Mesa d’Edat als seus 
respectius escons.  
 
I després del compliment de la normativa legal per a la constitució de la Corporació 
i elecció del seu alcalde i president, el Sr. Deulofeu dóna la paraula a la Sra. 
Vinyets per a que pugui explicar la justificació del seu vot: 
 
 
Pren la paraula la Sra. Vinyets en representació de la CUP:  
 
<< La ideologia, la manera de fer i la cultura política de la CUP és clarament 
diferent i allunyada de la que defensen tant el PSC-PSOE, com CiU. No obstant 
això, la CUP de Sant Celoni no podia desaprofitar l’oportunitat que els celonins i 
les celonines li van atorgar per fer valer la seva veu i intentar que les propostes 
programàtiques clau de la CUP s’executin.  
 
És per això que després de saber-se els resultats electorals, la CUP va 
consensuar un document de treball que contenia les mesures innegociables que 
el PSC-PSOE o CiU havien d’acceptar per poder signar un acord d’investidura i 
governabilitat. Aquest document és el que s’ha negociat els darrers dies i alhora 
ha servit de base per a l’acord final.  
 
Tots dos partits van acceptar i comprometre’s a dur a terme la majoria 
d’actuacions proposades per la CUP i el teixit associatiu celoní. Davant d’aquest 
escenari de relativa igualtat programàtica, la raó que ha decantat el 
posicionament de la CUP ha estat apostar per trencar cercles de poder molt 
consolidats i enquistats, perquè creiem que la perpetuació en uns mateixos0 
càrrecs genera dinàmiques d’acomodament al poder i allunya els polítics de les 
necessitats reals de la majoria del poble; dos vicis que no ajuden a fer avançar 
les societats. La CUP sosté que la majoria de celonins i celonines comparteixen 
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aquesta diagnosi perquè els dos únics partits que han augmentat de vots han 
estat els dos que no formaven part de l’equip de govern i que tenien alguna 
possibilitat real de canviar la situació política. 
 
Tot i això, i tal com ja es va anunciar la setmana passada, la CUP no ha volgut 
entrar a l’equip de govern, perquè pot ser més útil a tots els veïns i veïnes de 
Sant Celoni des del carrer, ja que així podrà realitzar un seguiment transversal i 
complet de totes les actuacions i iniciatives de l’equip de govern i no només de 
l’àrea que hagués pogut ocupar. I perquè considerem clau mantenir la nostra 
independència. La CUP vol executar íntegrament el seu programa quan els 
celonins i celonines ens confiïn prou suport per fer-ho amb força. Ara, només 
disposem de dos regidors. A més, com que als membres de la CUP no ens 
mouen sous ni càrrecs, preferim exigir l’aplicació de més i millors mesures de 
caràcter social o participatiu, que no ocupar quotes de poder. 
 
L’acord que s’ha signat amb CiU inclou dues comissions de seguiment: una de 
tècnica, que es reunirà setmanalment, i una de política, de caràcter bimensual. 
Alhora, l’acord també inclou una clàusula final on s’especifica clarament que 
l’incompliment polític o pressupostari en provocarà el trencament.  
 
I aquesta seria la justificació del per què la CUP ha votat pel Sr. Deulofeu.>> 
 
 
A continuació pren la paraula el Sr. Castaño en representació del PSC: 
 
<< Molt bon dia. El primer que vull fer és donar les gràcies a tothom i 
especialment a les més de 3.000 persones que ens han donat el seu suport en 
aquestes Eleccions Municipals. Tots ells i el conjunt de persones de Sant Celoni i la 
Batllòria han de saber que no els defraudarem. 
 
També vull donar les gràcies als regidors i les regidores que m’han donat suport. 
Amb ells formem i formarem un equip sòlid, ben preparat i amb molta capacitat de 
treball. 
 
A dia d’avui deixem un munt de projectes a punt d’enfilar que dibuixen el futur més 
immediat del nostre poble. En vull destacar alguns de fonamentals que ens 
beneficien a tots: 
 

- El nou Hospital, més gran, amb més serveis. 
- L’ampliació del CAP. 
- O la nova residència per a la gent gran. 
 

En el terreny del desenvolupament sostenible i el creixement econòmic del nostre 
poble també hi ha moltes coses en marxa: 
 

- Aviat iniciarem les obres per millorar l’entrada a Sant Celoni per carrer 
Doctor Trueta. 

- Es faran les rotondes a la comarcal, la de les Torres i l’altra a la carretera de 
Gualba.  

- Estan a punt d’adjudicar-se els passos soterrats a la via del tren. 
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- La creació de nous llocs de treball al centre lúdic comercial i a la nova zona 
industrial de can Pàmias. 

- També projectes més petits, però igual d’importants: el carrer Breda de la 
Batllòria o el carrer Mossèn Jacint Verdaguer, ja estan adjudicats. Només 
per citar-ne alguns exemples. 

 
I en el terreny de l’educació i la formació, que són essencials perquè tothom tingui 
les mateixes oportunitats, també deixem les coses ben encarades: 
 

- La nova escola bressol, el nou institut, el nou CEIP... 
 
Hi ha molts projectes endegats i tots tenen un denominador comú: fer un poble 
cohesionat socialment i això no es pot malmetre. També n’explicaré alguns: 
 

- Habitatge: ara se n’estan acabant 60 (de lloguer i de compra). N’hem 
planificat més de 200 i tot per aconseguir habitatge assequible per a 
tothom, especialment per als joves que es volen emancipar, per a la gent 
gran, per a la gent amb menys recursos... 

- Hem projectat un nou pavelló, una piscina descoberta. 
- A la zona de la Forestal, a més de construir-hi habitatges, s’han planificat 

una escola i zones verdes. 
- El nou pàrquing soterrat a la plaça del Comte del Montseny és a punt... 
 

Són alguns dels projectes que estan en marxa o damunt la taula. Ho he dit des de 
fa mesos: Sant Celoni no es pot parar. No podem tornar enrere. Tothom sap el que 
ens ha costat arribar fins on som. 
 
I s’haurà de treballar força. Amb seny, rigor i mirant que mai perdem una cosa 
essencial: treballar per a la gent de Sant Celoni i la Batllòria, per a tota la gent... 
Nosaltres ho farem. Els propers anys són decisius. Nosaltres hem posat les bases 
fonamentals que han de servir per construir aquest futur. 
 
Els nous projectes sanitaris, assistencials, educatius, en habitatge, les 
infraestructures... ens han de permetre de fer front a les noves necessitats de la 
gent de Sant Celoni i la Batllòria. 
 
Per tot això, ens convé un govern fort, un govern amb empenta, un govern sense 
hipoteques i, malauradament, crec que no estem davant d’aquesta situació. 
 
Ara, a nosaltres ens pertoca un altre paper, el de fer d’oposició. Els ciutadans i les 
ciutadanes de Sant Celoni i la Batllòria han de saber que ho farem amb 
responsabilitat, la mateixa que hem tingut els anys que hem liderat la gran 
transformació del nostre municipi i, no tingueu cap dubte, seguirem sent fidels a la 
gent. 
 
Durant la campanya vaig dir que, després de la meva família, no tinc cap altra 
prioritat que Sant Celoni. No hi ha res més que em distregui, ni res més que 
m’ocupi i així ho seguiré fent. 
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Caldrà treballar de valent. Representem més del 40% de la gent de Sant Celoni i la 
Batllòria. Som la força política més important del nostre poble perquè representem 
la majoria de la gent i aquesta gent ha de saber que no els defraudarem. 
 
I la gent també ha de saber que som aquí, que seguim aquí i que seguirem aquí 
per a respondre a les seves demandes i a les seves necessitats, que seguirem 
treballant per Sant Celoni i la Batllòria, en defensa de l’interès general, de la 
comunitat i que ens oposarem fermament a tot allò que no respongui a aquest 
objectiu. 
 
La nova majoria de govern de CiU i la CUP ha de saber que treballarem, com 
sempre, amb un respecte escrupolós de les normes democràtiques, amb la mà 
estesa per als grans temes que té davant Sant Celoni i la seva gent, amb 
responsabilitat i rigor, però també amb fermesa i energia. Aquestes seran les 
pautes del nostre comportament, les mateixes que hem tingut fins avui. 
 
Moltes gràcies a tothom i visca Sant Celoni! >> 
 
 
Finalment pren la paraula el nou alcalde de la Corporació, el Sr. Francesc 
Deulofeu Fontanillas: 
 
<< Molt bé, en primer lloc vull agrair el suport rebut en aquesta investidura per 
part de la CUP, però també voldria agrair a tots els companys de partit, militants, 
simpatitzants i votants, el seu suport. Gràcies també a tots els assistents que avui 
ens acompanyeu. Avui és un dia molt especial per a mi. Ser l’alcalde del meu poble 
és un honor que em permetrà servir als meus veïns i veïnes i poder posar el meu 
gra de sorra en el progrés de Sant Celoni. 
 
Aquestes eleccions han estat com un terratrèmol, han sacsejat de forma 
considerable la configuració política de l’Ajuntament. Hem de ser capaços 
d’entendre el que la gent ens ha dit. I crec que hi ha dues coses a ressaltar. La 
primera és el canvi i, en aquest sentit, és un moment històric després de 17 anys. 
En segon lloc, cal una nova manera de relacionar-se, de participar i per això la 
meva actuació personal vull que s’allunyi del tacticisme partidista, com ja he dit 
abans. Per tant, tots tenim una oportunitat de reaprendre a escoltar des de la 
política.  
 
Reconeixem la feina feta pels qui ens donen el relleu i esperem que segueixin 
col·laborant en favor de l’acompliment d’aquesta tasca tan noble que ens ha 
atorgat el poble i la responsabilitat que tenim envers ell. Perquè només si estem 
units, fins i tot en els nostres desacords, podrem fer avançar el nostre municipi.  
 
En aquest moment tan especial també vull parlar de CiU. Vull fer menció de dos 
companys de partit que m’han precedit en aquesta tasca que avui inicio: la Teresa 
Rossell, que ja no és entre nosaltres, i l’Antoni Pujol. Gràcies també per la tasca 
que vau realitzar i pels projectes que vau deixar preparats. Moltes gràcies. 
 
La situació de Sant Celoni és poc corrent al país. Tenim l’oportunitat de tornar a la 
gent la il·lusió per la política, hem de reaprendre a escoltar. És una oportunitat per 
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a tots els regidors i regidores, i estic segur que el Pacte de governabilitat que hem 
signat amb la CUP, amb la seva visió i aportació, ens ho farà possible. De la 
mateixa manera que els darrers quatre anys de legislatura, des de l’oposició hem 
estat oberts als diàleg amb esperit constructiu i d’aportar valor, oferim diàleg i 
participació. Volem ser conseqüents amb tot allò que hem denunciat com a 
oposició, i farem que no es produeixi ara. 
 
Del PSC esperem una oposició lleial, sense oblidar el pes que té en el consistori i en 
el conjunt del país. Sant Celoni té projectes importants que depenen 
majoritàriament d’administracions superiors, governades pel Partit Socialista. 
Nosaltres governarem amb generositat, per tal que tothom es senti prou còmode 
per poder-se implicar en aquest nou Sant Celoni que comença a caminar.  
 
Crec que Sant Celoni necessita un eix central, un element emblemàtic que configuri 
el fil conductor on convergeixin totes les polítiques. Aquest element central ha 
d’estar configurat pel que representa el nostre entorn, el parc natural del Montseny 
i el Montnegre, per la capitalitat del Baix Montseny, el respecte al medi ambient, el 
turisme i la cultura. Hem de posar Sant Celoni al mapa.  
 
Aquesta legislatura té grans reptes que hem d’afrontar: el creixement sostenible 
amb l’adequació dels serveis, especialment en educació, l’atenció a la dependència, 
en els diferents vessants de servei (atenció a domicili, centre de dia, residència), la 
cohesió social i la identitat del municipi creada a partir de la diversitat, la 
potenciació dels serveis socials per assolir un Sant Celoni més just, garantir que 
tothom que vulgui participar ho pugui fer, treballar per garantir el dret a l’habitatge 
digne, treballar pel desenvolupament econòmic en el marc del nostre entorn, 
potenciant el turisme i la cultura. En definitiva, un Sant Celoni que ha de ser capital 
de Baix Montseny, conegut per l’entorn natural en el que estem i creatiu 
culturalment. Nosaltres treballarem perquè la gent tingui feina, casa i serveis. I els 
que m’acompanyeu en aquesta taula, regidors i regidores, alguns que us estreneu i 
d’altres més veterans, estic a la vostra disposició i us desitjo molta sort i èxit en 
aquesta tasca.  
 
I per acabar, reitero la il·lusió i passió que sento en el moment de fer aquest pas. 
Permeteu-me que en el meu primer Ple com a alcalde anunciï un primer 
compromís, en forma de vers i manllevant les boniques paraules d’Espriu: “Ens 
mantindrem fidels per sempre més al servei d’aquest poble”. Moltes gràcies. >>   
 
 
En finalitzar la seva intervenció, el Sr. alcalde aixeca la sessió i s'estén la present 
acta de la que jo, el secretari municipal, en dono fe. 
 
 
 L'alcalde          El secretari 
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