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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE CONSTITUCIÓ DEL NOU 

AJUNTAMENT CELEBRADA EL DIA 11 DE JUNY DE 2011 
 

 
 
 
Identificació de la sessió: 
 
Data: 11 de juny de 2011 
Inici: 12:00 hores 
Fi: 13:05 hores 
Lloc: Saló de sessions de l’Ajuntament de Sant Celoni 
Caràcter de la sessió: extraordinari, de constitució de la nova Corporació 
 
Assistents: 
 
Regidors/es electes en les darreres Eleccions municipals de 22 de maig de 2011: 
 
 Joan Castaño Augé  PSC-PM 
 Jordi Arenas Vilà  PSC-PM 
 Magalí Miracle Rigalós  PSC-PM 
 Julia de la Encarnación Gómez  PSC-PM 
 Josep M. Bueno Martínez  PSC-PM 
 Maria Isabel Coll Roig  PSC-PM 
 Jaume Tardy Martorell PSC-PM 
 Francesc Deulofeu Fontanillas  CiU 
 Laura Costa Olivé CiU    
 Raül Garcia Ramírez CiU 
 Miquel Negre Sánchez  CiU 
 Josefa Lechuga Garcia CiU 
 Marià Perapoch Valls CiU 
 Josep Maria Garcia Sala CiU 
 Daniel Corpas Cullet CUP-PA 
 Gerard Masferrer Marfil CUP-PA 
 Maria Carmen Montes Azcutia ICV-EUIA-E 
 
Secretari: Ramon Oriol Grau 
 
Ordre del dia: 
 
Constitució de la nova Corporació municipal sorgida de les Eleccions municipals 
de 22 de maig de 2011. 
 
Desenvolupament de la sessió: 
 
Pren la paraula el Sr. secretari i explica que l’objecte de la sessió és el de constituir  
el nou Ajuntament de Sant Celoni, d’acord amb els resultats de les passades 
Eleccions Municipals per a la renovació de la totalitat dels membres de les 
Corporacions Locals, que van tenir lloc el dia 22 de maig de 2011. 
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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 municipal de l’Ajuntament de Sant Celoni, el procediment 
de constitució de l’Ajuntament ha de ser el següent: 
 
1. Constitució d’una Mesa d’edat formada pels regidors o les regidores electes 

presents de major i de menor edat, actuant com a secretari el de l’Ajuntament. 
 
2. Jurament o promesa del càrrec dels regidors i les regidores mitjançant la 

fórmula legalment prevista d’acatament de la Constitució espanyola. 
 
3. Elecció de l’alcalde. 
 
4. Jurament o promesa del càrrec d’alcalde. 
 
 
1. CONSTITUCIÓ DE LA MESA D’EDAT 
 
Formen la Mesa d’edat: 
 

- El Sr. Marià Perapoch Valls, nascut l’any 1939, regidor electe de major edat, 
que assumeix la presidència de la Mesa. 

- El Sr. Raül Garcia Ramírez, nascut l’any 1982, regidor electe de menor edat. 
- El Sr. Ramon Oriol Grau, secretari municipal de la Corporació. 

 
El Sr. Perapoch diu que, havent concorregut la totalitat dels regidors i les regidores 
electes, existeix quòrum suficient i declara oberta la sessió de constitució del nou 
Ajuntament de Sant Celoni.  
 
 
2. JURAMENT O PROMESA DEL CÀRREC DE REGIDOR/A 

 
El Sr. Perapoch dóna la paraula al Sr. secretari a l’objecte d’anar cridant de forma 
individualitzada a cada regidor i regidora electes, per tal que prometin el càrrec 
amb la següent fórmula legal: 
 

"Prometo per la meva consciència i honor complir fidelment amb les 
obligacions del càrrec de regidor/a de l’Ajuntament de Sant Celoni, 
amb lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la Constitució, com a norma 
fonamental de l'Estat, així com l'Estatut d’Autonomia de Catalunya". 

 
Per ordre alfabètic són cridats pel Sr. secretari, es posen drets i formulen la seva 
promesa de complir les obligacions del càrrec de regidor/a, les persones següents: 
 
 Marià Perapoch Valls, membre de la Mesa d’edat 
 Raül Garcia Ramírez, membre de la Mesa d’edat 
 Jordi Arenas Vilà 

Josep Manuel Bueno Martínez 
Joan Castaño Augé 
Maria Isabel Coll Roig 
Daniel Corpas Cullet 
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Laura Costa Olivé 
Júlia de la Encarnación Gómez 
Francesc Deulofeu Fontanillas 
Josep Maria Garcia Sala 
Josepa Lechuga Garcia 
Gerard Masferrer Marfil 
Magalí Miracle Rigalós 
Maria Carmen Montes Azcutia 
Miquel Negre Sánchez 
Jaume Tardy Martorell 
 

Formulada la promesa, els regidors i les regidores signen l’acta de presa de 
possessió que figura a les respectives carpetes que tenen al davant. 
 
Es fa constar que les Sres. Costa i Lechuga i els Srs. Deulofeu, Garcia Ramírez, 
Negre, Perapoch, Garcia Sala i Negre han formulat la seva promesa “per imperatiu 
legal i sense renunciar al dret a l’autodeterminació de Catalunya...”. 
 
Així mateix, els regidors Srs. Corpas i Masferrer han formulat la seva promesa, 
encapçalada per les següents paraules: “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, ...”. 
 
A continuació, i atès que els candidats electes han formulat declaració prèvia sobre 
els seus béns patrimonials, sobre causes de possible incompatibilitat i sobre 
aquelles activitats que els proporcionin ingressos econòmics, el Sr. Perapoch 
declara constituït el nou Ajuntament de Sant Celoni, que queda integrat pels 
següents regidors: 

 
Nom Llista electoral 
Arenas Vilà, Jordi Partit dels Socialistes de Catalunya – Progrés Municipal (PSC-PM) 
Bueno Martínez, Josep Manuel Partit dels Socialistes de Catalunya – Progrés Municipal (PSC-PM) 
Castaño Augé, Joan Partit dels Socialistes de Catalunya – Progrés Municipal (PSC-PM) 
Coll Roig, Maria Isabel Partit dels Socialistes de Catalunya – Progrés Municipal (PSC-PM) 
Corpas Cullet, Daniel Candidatura d’Unitat Popular – Poble Actiu (CUP-PA) 
Costa Olivé, Laura Convergència i Unió (CiU) 
De la Encarnación Gómez, Julia Partit dels Socialistes de Catalunya – Progrés Municipal (PSC-PM) 
Deulofeu Fontanillas, Francesc Convergència i Unió (CiU)
Garcia Ramírez, Raül Convergència i Unió (CiU)
Garcia Sala, Josep Maria Convergència i Unió (CiU)
Lechuga Garcia, Josefa Convergència i Unió (CiU)
Masferrer Marfil, Gerard Candidatura d’Unitat Popular – Poble Actiu (CUP-PA) 
Miracle Rigalós, Magalí Partit dels Socialistes de Catalunya – Progrés Municipal (PSC-PM) 
Montes Azcutia, Maria Carmen Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa – 

Entesa (ICV-EUIA-E) 
Negre Sánchez, Miquel Convergència i Unió (CiU)
Perapoch Valls, Marià Convergència i Unió (CiU)
Tardy Martorell, Jaume Partit dels Socialistes de Catalunya – Progrés Municipal (PSC-PM) 

 
    
3. ELECCIÓ D’ALCALDE 
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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 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, és a dir, un mínim de nou vots. Si cap dels 
candidats obté la majoria absoluta dels vots, quedarà proclamat alcalde el regidor 
que encapçali la llista més votada en les passades Eleccions Municipals de 22 de 
maig de 2011. 
 
Poden ser candidats tots els regidors i les regidores que encapçalin les 
corresponents llistes.  
 
Per a que cada llista pugui presentar la seva candidatura, el Sr. Perapoch dóna la 
paraula a les quatre formacions polítiques representades al consistori: 
 
Per ICV-EUIA-E pren la paraula la Sra. Maria Carmen Montes Azcutia: 
 
<< En primer lloc, vull agrair la confiança dipositada en el nostre grup pels veïns 
i veïnes de Sant Celoni i la Batllòria. 
 
Iniciativa per Catalunya Verds ha fet una campanya política d’acord amb la seva 
filosofia de compromís amb la ciutadania, progrés i esforç, marcant uns objectius 
i planificant etapes per arribar-hi. En els propers 4 anys la nostra manera de fer 
serà la mateixa, volem un Ajuntament al servei dels veïns i veïnes i 
transparència total en la gestió de l’Ajuntament. Volem també més participació 
de veïns i veïnes en la política municipal a través d’entitats i associacions. 
 
Per la nostra part treballarem per millorar Sant Celoni i la Batllòria amb acords 
en les propostes positives per al municipi, més encara avui i els propers anys en 
que la crisi econòmica i les problemàtiques socials seran més greus i els recursos 
més minsos. 
 
És per això que la nostra força intervindrà, demanarà, qüestionarà i aportarà al 
govern de l’Ajuntament tot allò que pugui millorar la nostra vila, i ho farem 
perquè nosaltres som veïns i veïnes amb veu. 
 
La constitució d’un Ajuntament elegit democràticament és un fet fonamental i 
considerem una obligació que la forma de fer política, els polítics i els 
organismes oficials tinguin credibilitat i transparència, que no hi pugui haver cap 
dubte dels criteris i accions portats a terme. 
 
Per tant, per a nosaltres són tant importants les decisions preses com la forma 
de fer arribar el coneixement d’aquestes decisions a la ciutadania. 
 
Davant nostre tenim el repte d’aconseguir tornar la confiança de la gent en el 
nostre sistema democràtic, tant desitjat durant anys i que ara sembla gastat, 
sense il·lusió i atacat pel pessimisme. 
 
Només em queda dir que, com a grup polític, estem a disposició de tots el veïns i 
veïnes del municipi per recollir els seus suggeriments i necessitats.  
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Moltes gràcies per la confiança dipositada i endavant la Batllòria i Sant Celoni.>> 
 
Preguntada pel Sr. president si efectivament presenta la seva candidatura a 
alcaldessa, la Sra. Montes respon afirmativament. 
 
 
Per la CUP-PA pren la paraula el Sr. Daniel Corpas Cullet:  
 
<< Abans de res en Gerard i jo, en nom de tota la massa social de la CUP, 
voldríem donar les gràcies per la gran tasca realitzada pels nostres regidors 
Montserrat i Albert aquests últims 4 anys, i dir que és un gran orgull per a 
nosaltres ser la continuació en forma de regidors d’aquest gran projecte què és 
la CUP, on els interessos col·lectius passen per sobre de qualsevol interès 
econòmic o privat. 
 
Fa uns instants ens hem vist obligats a prometre la Constitució espanyola. Ho 
hem fet per imperatiu legal, per evidenciar que aquesta promesa només era per 
acomplir un tràmit preceptiu a l’hora de prendre possessió de la nostra condició 
de regidors. 
 
Per si no ha quedat prou clar, en aquestes primeres paraules que adrecem al Ple 
manifestem que no només no tenim cap intenció de complir aquesta promesa, 
sinó que la nostra militància política, inclosa la nostra tasca com a regidors de 
l’Ajuntament, sempre ha anat i seguirà anant encaminada a combatre la manca 
de llibertats que la Constitució espanyola perpetua. 
   
Obligar els càrrecs electes a prometre fidelitat i acatament a les lleis va en 
contra dels nostres principis ideològics i dels nostres votants, i és una mostra de 
la manca de qualitat democràtica d’un règim polític que sovint vol presentar-se 
al món com a exemple d’allò que no és. En una democràcia de veritat, l’obligació 
dels càrrecs electes és complir amb els mandats que els encomana el seu 
electorat.  
 
En el cas dels regidors i regidores de la CUP, la nostra obligació és lluitar per uns 
Països Catalans nacionalment independents i socialment justos. Això, ara i aquí 
en aquest Ajuntament, vol dir comprometre’ns a defensar el programa polític 
amb el que ens vam presentar a les eleccions i pel qual ens van votar 946 
ciutadans i ciutadanes del nostre municipi. És als ciutadans i ciutadanes del 
municipi, tant els que ens van votar com els que no, als que prometem, no per 
imperatiu legal, sinó per voluntat pròpia, defensar un model de poble basat en la 
transparència, en la participació ciutadana, en els drets de les classes populars, 
en la defensa del territori i de la mobilitat sostenible, en la defensa de la llengua, 
de la cultura i de la identitat nacional, i en el treball digne i la justícia social. 
 
El passat dijous 9 de juny l’Assemblea d’Unitat popular de la CUP de Sant Celoni 
va decidir: 
 

• Primer, rebutjar la possibilitat de fer-nos càrrec de dos regidories i, per 
tant, de formar part d’un govern amb coalició amb CiU o amb el PSOE. 
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• I, segon, rebutjar la possibilitat d’establir un acord d’investidura i 
governabilitat ni amb el candidat de CiU, Francesc Deulofeu, ni amb el 
candidat del PSOE, Joan Castaño. Per tant, d’acord amb això, el nostre 
vot en el Ple d’investidura seria per a la CUP.>> 

 
 
Per CiU pren la paraula el Sr. Francesc Deulofeu Fontanillas: 
 
<< El Ple de constitució d’un Ajuntament és un moment molt especial. De fet, 
l’afluència de persones avui en aquesta sala així ens ho indica. Ho va ser també 
el 16 de juny de 2007, quan vaig sortir escollit alcalde. Aquests 4 anys han estat 
molt especials; només tinc paraules d’agraïment a la ciutadania i a les persones 
que van creure que podia fer bé aquesta tasca, als regidors de CiU i de la CUP. 
 
Per a mi ha estat un orgull haver sigut l’alcalde del meu poble durant aquests 4 
anys. L’aprenentatge, l’experiència adquirida, les vivències i el creixement 
personal que m’he emportat són molt difícils de quantificar i segur que en la 
meva vida hi haurà un abans i un després d’aquests 4 anys. 
 
Vaig entrar a la política l’any 2002 i ho vaig fer perquè em semblava que Sant 
Celoni no aprofitava les seves oportunitats i estàvem en els darrers vagons del 
tren. La meva voluntat va ser contribuir al progrés i la millora de la qualitat de 
vida dels celonins i celonines, batlloriencs i batllorienques.  
 
El 16 de juny de 2007 vaig obrir un parèntesi a la meva vida. Ser alcalde ha 
significat dedicar més del 200% del temps i de les meves capacitats a disposició 
de l’objectiu de la millora del benestar de la ciutadania de Sant Celoni. 
 
Tenia molt clar que aquest parèntesi es tancaria, abans o després. Avui es tanca 
aquest parèntesi i deixaré el càrrec d’alcalde content, sense cap tipus de 
ressentiment, ans el contrari, amb un profund agraïment a tothom. Segur que en 
aquests 4 anys m’he equivocat en algun moment i aprofito per demanar 
disculpes a aquelles persones que s’hagin pogut sentir ofeses. Han estat 4 anys 
de gran intensitat i molta feina. Si em permeteu, voldria fer una breu referència 
als principals àmbits de treball: 

 
- En educació, hem construït la nova escola Montnegre a la Batllòria, la llar 

d’infants El Blauet i el Centre de formació Baix Montseny-Sax Sala,hem 
planificat el nou model educatiu de 3 a 16 anys, i a través del Pla educatiu 
d’entorn hem treballat per millorar l’equilibri social de la nostra societat. 

 
- A nivell cultural, hem previst una programació viva durant tot l’any i per a 

totes les edats, buscant que la nostra vila fos culturalment  més activa i, per 
tant, més atractiva.  

 
- En l’àmbit d’esports, hem construït el nou pavelló i el parc d’activitats del 

Pertegàs, i hem mantingut les pistes dels barris com a elements de cohesió 
social.  

 
- En l’àmbit turístic hem creat la nova oficina de turisme. 
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- Hem potenciat també l’emprenedoria amb la creació del viver d’empreses al 
Centre de formació Baix Montseny - Sax Sala.  

 
- Hem potenciat els serveis socials amb una major dotació de personal i noves 

instal·lacions, que juntament amb un creixement continuat de la partida 
pressupostària, ens ha permès donar suport a aquelles famílies que pitjor ho 
estant passant. 

 
- S’ha permeabilitzat la via del tren amb el nou túnel de l’entrada i el pas al 

carrer Roger de Flor.  
 
- En l’àmbit del medi ambient s’ha construït la passera de Can Draper, el pont 

sobre la Tordera i el pas soterrat de la carretera C-35 a la Batllòria. 
 
- En atenció a la dependència s’ha doblat el nombre d’hores d’atenció a domicili 

a les persones que ho necessiten i s’ha construït el nou Centre de dia Indaleci 
Losilla i el local de l’Associació neurològica.  

 
Podria continuar, però crec que tot el que he citat és una bona evidència de la 
tasca realitzada durant aquests 4 anys. De fet, sembla que faci molt de temps, 
però en realitat han estat només 4 anys de molta i molt bona feina. 
 
Vull aprofitar per agrair a tots els treballadors i treballadores de l’Ajuntament la 
seva dedicació i la bona feina que fan cada dia. M’agradaria de tota manera fer 
un reconeixement especial a aquelles persones amb les que he tingut una relació 
més propera. Gràcies a l’Andreu Gómez per la seva tasca discreta i sempre 
amatent, a la Carme Puchol per la bona feina que hem fet plegats en la oficina 
d’atenció a les reclamacions, al secretari Ramon Oriol pel seu assessorament, a 
l’Esther Prat i a la Sole Iñíguez perquè hem compartit i treballat plegats per un 
projecte educatiu que ha de ser el futur de Sant Celoni, i moltes gràcies als 
meus companys i companyes de l’equip de govern perquè aquesta feinada 
hauria estat impossible sense ells. Gràcies també a totes les persones del partit, 
als militants, als simpatitzants i a tots aquells que ens recolzen, per l’excel·lent 
feina feta durant aquesta campanya electoral i pel suport que sempre m’han 
mostrat.  
 
Ahir va ser un dia especial, moltes persones em van trucar per telèfon, altres me 
les vaig trobar pel carrer, preocupades i descontentes per com avui aniria aquest 
Ple. Em demanaven que prenguéssim una decisió com a partit i que donéssim el 
nostre recolzament a la CUP per a que tingués l’Alcaldia, perquè no volien que 
l’Alcaldia recaigués sobre el PSC-PSOE. Van ser tantes les persones que se’m van 
adreçar que vaig considerar que havia de reunir a la militància i als simpatitzants 
del nostre partit per poder-ho reflexionar d’una manera conjunta. Ahir al vespre 
ens vam reunir precisament per tractar aquest tema i per reflexionar al respecte. 
Hem fet molt bona feina i l’hem feta de cor, i creiem que hem fet el millor per 
Sant Celoni. Encara hi ha molta feina per fer i aquí ens tindreu per fer-la, perquè 
el compromís pel bé i el futur col·lectiu mai s’atura. Per aquests motius, presento 
la meva candidatura. >>     
 
 
Pel PSC-PM pren la paraula la Sra. Julia de la Encarnación Gómez: 
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<< Bon dia a tothom. Els que estem aquí reunits hem rebut l’encàrrec per part 
de la ciutadania d’escollir la persona que ocuparà els propers 4 anys l’Alcaldia de 
Sant Celoni, una potestat que ens han conferit els vots dels celonins i celonines 
el passat 22 de maig.  
 
Tot i haver guanyat les eleccions de 2007, hem estat 4 anys a l’oposició 
afavorint la governabilitat del nostre municipi. Ara nosaltres afrontem aquesta 
nova situació amb la convicció que Sant Celoni necessita un lideratge fort, però 
alhora dialogant amb tots els grups municipals, amb les entitats i amb totes les 
persones de Sant Celoni i la Batllòria. 
  
Volem arribar al consens a partir dels molts punts que ens uneixen. Estem en un 
moment difícil econòmicament i sociològicament parlant, i és ara quan la 
creativitat en la gestió es mostra com el nostre millor aliat. 
 
El nostre programa electoral és la nostra carta de presentació, un full de ruta 
ampli, integrador i obert a les aportacions que ajudin a millorar el benestar dels 
ciutadans i ciutadanes de Sant Celoni i la Batllòria. Aquestes aportacions no 
només han de venir de la resta de grups municipals, sinó també del teixit 
associatiu, econòmic i social del nostre poble. 
 
Per aquest motiu fem un plantejament obert, de recerca de diàleg i de punts de 
coincidència que permetin que Sant Celoni pugui afrontar aquests 4 anys amb 
garanties d’estabilitat i, sobretot, amb garanties per fer front als complicats 
reptes que tenim al davant. Aquest és el nostre compromís.  
 
Com he dit al començament, avui estem aquí per escollir la persona que ocuparà 
l’Alcaldia de la nostra vila, un càrrec a partir del qual es formarà el nou govern, 
amb voluntat de consens. Aquest és l’encàrrec que vam rebre el 22 de maig.  
Com a representants de la llista més votada a les darreres eleccions, proposem 
que sigui escollit Joan Castaño com alcalde de Sant Celoni.>> 
 
 
Finalitzades aquestes intervencions el Sr. Perapoch declara proclamades les quatre 
candidatures següents: 
 
 Maria Carmen Montes Azcutia (ICV-EUIA-E) 
 Daniel Corpas Cullet (CUP-PA)  
 Francesc Deulofeu Fontanillas (CiU) 
 Joan Castaño Augé (PSC-PM) 
 
El Sr. Perapoch explica que cada regidor disposa d’un joc de paperetes amb els 
noms dels quatre candidats i que cadascú haurà de dipositar la papereta escollida 
en un sobre i introduir-lo a l’urna. 
 
Els regidors i les regidores, cridats pel Sr. secretari per ordre alfabètic, introdueixen 
ordenadament el seu vot a l’urna.  
 
En acabar la votació, es procedeix a l’escrutini dels vots, amb els següents 
resultats: 
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 Número de votants 17 
 Vots vàlids 17 
 Vots a candidats 17 
 Vots en blanc 0  
 
 CANDIDATS VOTS 

Maria Carmen Montes Azcutia 1   
Daniel Corpas Cullet 2 
Francesc Deulofeu Fontanillas  7 
Joan Castaño Augé  7 

  
A la vista dels resultats obtinguts i atès que cap dels candidats ha obtingut la 
majoria absoluta dels vots, el Sr. Perapoch anuncia que queda proclamat alcalde de 
l’Ajuntament de Sant Celoni el Sr. Joan Castaño Augé, qui encapçala la llista 
presentada pel PSC-PM, per tractar-se de la llista més votada en les passades 
Eleccions Municipals de 22 de maig de 2011. 
 
 
4. PRESA DE POSSESSIÓ DE L’ALCALDE 
 
Acte seguit el Sr. Perapoch demana al Sr. Castaño 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. Castaño respon afirmativament. 
 
El Sr. Perapoch diu que, per a la plena possessió del càrrec d’alcalde, cal que 
efectuï el corresponent jurament o promesa. 
 
El Sr. Castaño pronuncia la fórmula legal següent: 
 

“Prometo per la meva consciència i honor complir fidelment amb les 
obligacions del càrrec d’alcalde Sant Celoni, amb lleialtat al Rei, i guardar i 
fer guardar la Constitució, com a norma fonamental de l’Estat, així com 
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya”. 
 

Amb això, el Sr. Castaño pren plena possessió del càrrec i el Sr. Perapoch li lliura la 
vara 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 nova 
Corporació i elecció del seu alcalde i president, el Sr. Castaño dóna la paraula als 
caps de llista de les diferents formacions polítiques representades al Consistori, de 
menor a major representació, invitant-los a donar, si ho desitgen, una explicació 
del seu vot: 
 
Pren la paraula la Sra. Montes en representació d’ICV-EUIA-E, i diu:  
 
<< L’explicació de votar-nos a nosaltres mateixos és per col·laborar més 
eficientment amb el nou govern de l’Ajuntament de Sant Celoni. La nostra idea 
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és participar activament, buscar el consens en les idees positives que es donin 
per a la millora del poble i, sobretot, intentar que la participació de les persones 
que viuen en Sant Celoni sigui més gran, que ens arribin els seus suggeriments i 
les informacions que ens puguin donar de tots els àmbits de l’Ajuntament. 
Aquesta serà la nostra posició, sempre des del punt de vista positiu de recolzar 
les idees que puguin conformar-se. Felicitats al Sr. Castaño. >> 
 
 
A continuació pren la paraula el Sr. Corpas en representació de la CUP-PA, i diu: 
 
<< Ens agradaria explicar una mica perquè l’Assemblea d’Unitat Popular de la 
CUP va decidir no entrar a formar part del govern municipal i no donar suport a 
cap dels dos grans grups polítics. 
 
Abans de tot, voldria destacar la total legitimitat de la nostra assemblea, 
recordar que ens vam reunir més de 100 persones disposades a parlar de 
política i del nostre poble, Sant Celoni i la Batllòria. 
 
Com ja sabeu, l’AUP de la CUP va decidir: 
 
- Primer, rebutjar la possibilitat de fer-nos càrrec de dues regidories i, per tant,  

d’entrar a formar part d’un govern amb coalició amb CiU o amb el PSC-PSOE. 
- Segon, rebutjar la possibilitat d’establir un acord d’investidura i governabilitat, 

ni amb el candidat de CiU, Francesc Deulofeu, ni amb el del PSC-PSOE, Joan 
Castaño. 

Per tant, d’acord amb això, vam acordar que el nostre vot en el Ple d’investidura 
seria per a la CUP. 
 
La naturalesa de la CUP no té res a veure amb la dels partits polítics 
convencionals, perquè a la CUP la decisió és no és existencial, sinó merament 
estratègica en funció dels objectius polítics,i possibilitats de projecció i 
consolidació de formes alternatives d’organitzar la societat i el municipi, que a 
cada moment el govern ens pot oferir. L’èxit d’una potencial acció de govern de 
la CUP no pot ser mesurat en termes quantitatius, en funció del número de 
places d’aparcament creades o dels fanals col·locats, sinó de manera qualitativa.  
 
Una de les preguntes que ens faríem és: hem aconseguit posar en funcionament 
mesures destinades a beneficiar clarament les classes treballadores i que hagin 
suposat una transformació de l’estructura i la desigualtat social en el municipi?  
 
Fa 4 anys, partint del convenciment de que tant CiU com PSC-PSOE, si bé són 
partits que nominalment es diferencien per autoubicar-se respectivament al 
centre-dreta i al centre-esquerra, en la pràctica política i en les seves decisions 
no es diferencien en res, tots dos són iguals. La “psoevergència” o la votació 
conjunta en el Ple municipal durant aquesta legislatura en temes fonamentals 
com són els pressupostos, les ordenances fiscals, la privatització de serveis 
municipals, la Ferreria, etc., han confirmat que entre ells dos no hi ha cap 
diferència. 
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L’únic element que fa 4 anys ens va fer arribar a un acord d’investidura i 
governabilitat amb CiU és perquè crèiem que després de 18 anys de govern del 
PSC-PSOE calia una renovació per acabar amb l’estancament de la política 
municipal celonina. Passats 4 anys des d’aquell acord, hem vist que CiU no 
ofereix elements de renovació, sinó tot el contrari, el que fa és reproduir les 
mateixes dinàmiques.   
 
Els darrers dies pels carrers hem sentit una gran fal·làcia. Ens deien que només 
des de dins es poden canviar les coses, no entrar al govern és no voler-se mullar 
per canviar res. Nosaltres considerem que tot això és fals. En la conjuntura 
actual d’un govern amb minoria tenim més possibilitats de transformar les coses 
des de l’oposició, que no pas des del mateix govern. Ho explico.  
 
Assumir dues regidories redissenya l’arquitectura organitzativa, t’institucionalitza 
i unilateralitza tota la teva feina i discurs en l’àmbit institucional. Això implica 
que la manera com passem a representar-nos la CUP davant els polítics i la 
ciutadania és en forma de dos regidors, negociant constantment en les juntes, 
comissions i subcomissions de l’Ajuntament. Això ens empetiteix com a subjecte 
polític, ja que ens redueix a una minoria de dues persones intentant negociar 
sense massa possibilitats d’èxit a cada decisió. Les nostres aportacions 
quedarien dissoltes en la decisió del partit que governi o del partit majoritari. A 
més, en el cas probable de que existís la “psoevergència” en les grans decisions, 
passaríem a quedar aïllats en les nostres dues regidories o despatxos i en una 
situació de marginació política. 
 
Cada subjecte es valora políticament d’acord amb el poder relatiu que 
aconsegueix exercir. En canvi l’articulació des de l’oposició d’una acció que consti 
conjuntament de la realització d’una tasca de control, la fiscalització i difusió 
pública de les penombres de l’acció d’un govern en minoria, la mobilització i la 
lluita social al carrer com a forma per atensionar les conjuntures, la negociació 
del nostre vot per separat en cadascuna de les mesures que l’equip de govern 
amb minoria pretengui aprovar en el Ple, implica que la forma en què passem a 
representar-nos davant dels polítics i la ciutadania és de moviment polític amb 
forta presència social. Ens sobredimensiona simbòlicament i converteix en un 
actor polític molt més fort, multiplicant la nostra força i capacitat d’incidència en 
les decisions municipals, fins i tot si existeix la “psoevergència”. 
 
Aquesta posició no vol dir no tenir ganes d’arremangar –se. Tot el contrari, 
implica molt més sacrifici, implica voler compaginar treball institucional amb 
lluita social i construcció del moviment social, estar al cas de tots els expedients, 
preparar els argumentaris dels Plens, però alhora sortir a encartellar, fer porta 
per porta a les 22 h després de treballar, i tot això sense cobrar ni un duro. 
  
Per acabar, volem felicitar en Francesc per aquests 4 anys de govern i també al 
govern entrant. Que hi hagi molta sort.>> 
 
 
Seguidament pren la paraula el Sr. Deulofeu representació de CiU, i diu:  
 
<< En primer lloc, felicitar el Sr. Castaño per l’Alcaldia i per aquest govern. Són 
temps difícils, de futur incert en molts temes. El govern sortint d’aquest Ple 
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d’investidura és el més feble de les diferents alternatives possibles. Segurament 
per això la tasca dels treballadors de l’Ajuntament serà clau a l’hora d’aixecar la 
moral col·lectiva i generar bona sinèrgia per seguir endavant. 
 
Al 2007 vam apostar, de manera sincera, per un canvi de model de persones i 
de valors, un canvi que ha portat bons resultats. No comparteixo la valoració que 
acaba de fer el regidor de la CUP sobre els últims 4 anys. S’han canviat  moltes 
coses, hem assumit la responsabilitat i hem tirat endavant molts projectes. De 
l’acord de governabilitat que vam signar, gairebé el 70% dels punts que 
compartíem s’han realitzat i gairebé s’han tirat endavant un 50% dels punts 
principals que s’havien remarcat.  
 
El resultat electoral ens ha reforçat la decisió que vam prendre en aquell 
moment d’apostar per un canvi. CiU manté els 7 regidors, que com l’any 2007, 
és el millors resultat en unes Eleccions locals de tota la història del nostre partit. 
Entretant, el suport de la ciutadania al PSC no ha deixat de baixar. Des de l’any 
1999 els socialistes han perdut més de 1000 vots, en concret més de 400 vots 
en aquestes eleccions de 2011. Es manté com a força més votada, però 
clarament en retrocés. És la ciutadania qui ha de valorar les decisions polítiques. 
Al 2007 ja ho va fer amb ERC i ICV. Caldrà veure com és valorada per la 
ciutadania la decisió de la CUP, que es va presentar en campanya amb el lema 
“Sigues decisiu”, d’apostar perquè a Sant Celoni torni a governar el PSC i sigui 
alcalde en Joan Castaño, que ja ho va ser durant 18 anys. Ser decisiu vol dir 
això, prendre decisions i assumir-les, no valen excuses ni subterfugis. 
 
He comentat abans la feina feta durant aquests 4 anys i voldria deixar clara 
quina és la situació econòmica de l’Ajuntament de Sant Celoni en aquest 
moment. Després de 3 anys de greu crisi econòmica, amb una davallada molt 
significativa dels ingressos municipals, deixem un ajuntament sense dèficit. Els 
ingressos i les despeses corrents s’han equilibrat cada any, i ara disposem d’un 
romanent de gairebé 1 milió d’euros de lliure disposició per destinar a inversions 
en aquelles activitats que consideri necessàries el proper govern.  
 
Tenim un nivell d’endeutament inferior al de la majoria d’Ajuntaments, amb una 
càrrega financera, és a dir, la hipoteca que l’Ajuntament paga pel deute que ha 
adquirit al llarg d’aquests 10 anys, perfectament assolible amb la dinàmica de 
despeses habituals. De fet, l’equilibri econòmic al llarg d’aquests anys ha sigut 
estable i també ho és en aquests moments. Per tant, l’Ajuntament pot pagar 
perfectament la hipoteca del deute que té sol·licitat.   
 
Tot això s’ha fet en un període de molta crisi, amb la inversió més important de 
les darreres dècades (25 milions d’euros d’inversions en equipaments que donen 
serveis a la ciutadania) i amb una situació de tresoreria, a punt de tancar-se les 
properes setmanes, similar o inclús una mica superior a la que ens vam trobar 
quan vam arribar. Per tant, s’ha fet una molt bona gestió a partir de la seriositat 
i de l’austeritat. 
 
Desitjo molta sort i encerts als que ara repreneu aquest govern. Ens trobareu 
amb la mà estesa, amb la mateixa voluntat de servei, però amb la nostra 
manera de fer, les nostres conviccions, la nostra ideologia i la nostra manera de 
veure els projectes. 
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Defensarem el projecte de Sant Celoni que hem proposat en aquesta campanya 
electoral i que es resumeix en 6 punts. Serà important per a nosaltres el 
respecte i el reconeixement a la feina feta, l’elaboració d’un Pla estratègic per al 
2020 que inclogui l’inici del projecte del Pla d’ordenació urbana, un Pla de 
mobilitat i un Pla d’equipaments. D’altra banda, creiem, que cal tirar endavant: 
el projecte del Museu del Bosc, element revulsiu, sense cap mena de dubte, per 
al futur del sector turístic de Sant Celoni i el seu entorn; el model educatiu 3-16 i 
la potenciació de la formació professional, element imprescindible i molt 
important, sense el desenvolupament del qual no donarem cap tipus de 
recolzament a l’actual govern; treballar per la construcció de la comarca del Baix 
Montseny per esdevenir més eficients i més competitius; i, com a darrer element 
i molt important: la reforma de l’Administració, com a factor d’urgència per 
retrobar la relació ciutadania-administració i comprometre’ns plegats pel nostre 
futur. 
 
Fem aquesta declaració d’intencions perquè des d’ara mateix comencem a 
treballar perquè el nostre projecte aconsegueixi el suport necessari d’aquí a 4 
anys, per combatre l’anar fent, sense cap més objectiu que governar, i sense la 
rigidesa de l’obsessió ideològica i conservadora que no accepta la matisació. 
Som un projecte ple d’energia, amb gent preparada i amb ganes. Fa 10 anys 
només teníem 3 regidors, hem governat i el punt de partida d’ara són el màxim 
número de regidors de la nostra història, un gran punt de partida per treballar 
de valent.  
 
Acabo com vaig començar just quan era investit alcalde ara fa 4 anys: ens 
mantindrem fidels per sempre més al servei d’aquest poble. >>    
 
 
Finalment pren la paraula el nou alcalde de la Corporació, el Sr. Joan Castaño 
Augé, i diu: 
 
<< Benvolguts regidors i regidores, amics i amigues, veïns i veïnes, abans de 
res voldria agrair la feina que, des d’aquesta sala i més enllà, han fet tots els 
regidors en el darrer mandat, tant des del govern com des de l’oposició. I agrair 
també la feina dels treballadors d’aquest Consistori, per la professionalitat amb 
què han actuat en moments tan complicats com els actuals. De la mateixa 
manera, vull donar la benvinguda a tots els regidors que formen la nova 
Corporació municipal i especialment a aquells que s’incorporen en aquest 
mandat. I ho dic perquè sovint, per raons diverses, oblidem el valor que tenen 
les coses i el que representen.  
 
Avui comença una nova legislatura i s’obre un nou període de govern per a Sant 
Celoni i la Batllòria. El projecte que jo represento és el que va obtenir més vots 
en les Eleccions municipals del passat 22 de maig i avui el Ple ha votat la meva 
candidatura com alcalde del municipi. Avui dissabte donem continuïtat a un 
govern local, el novè de l’actual etapa democràtica, que es va iniciar el 1979 
amb els primers Ajuntaments democràtics.  
 
Som 17 regidors, pertanyents a quatre grups diferents, amb idees diferents, 
però hem de tenir molt present que, en aquesta sala, representem els interessos 
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de la nostra vila, dels nostres veïns i veïnes. Els propers quatre anys seran 
cabdals i decisius per configurar el futur del nostre municipi. Seran moments 
difícils i tenim molta feina a fer, però la farem establint prioritats en les 
polítiques a aplicar, millorant la gestió organitzativa de l’Ajuntament i 
racionalitzant la despesa. 
 
Tenim un projecte de municipi compartit per la major part dels nostres veïns i 
veïnes, un programa obert que esperem que sigui un punt de trobada amb la 
resta de grups municipals, amb qui compartim molts objectius, visions i 
prioritats, des del diàleg. Tal com ja recollia el nostre programa electoral, les 
nostres prioritats es poden classificar en quatre grans blocs:  
 
1) Economia i formació 
2) Atenció a les persones  
3) Cura del nostre entorn i de l’espai públic  
4) Fer del nostre Ajuntament una administració més eficient i transparent. 
 
En economia i formació la meva prioritat és lluitar contra l’atur, i penso dedicar-
hi molts esforços. És una tasca que no podem tirar endavant sols i per la que 
necessitarem moltes complicitats, especialment de la zona del Baix Montseny.  
 
Donarem suport al teixit comercial, industrial, de serveis i d’oci impulsant les 
infraestructures necessàries per al desenvolupament de la vila i apostant per un 
turisme de qualitat. Tot això s’ha de complementar, si volem generar riquesa, 
amb una decidida inversió en formació que contempli fer cursos de formació, 
establint xarxa amb les empreses i reforçant els serveis d’orientació laboral. 
 
Impulsarem una millor coordinació entre tots els àmbits d’atenció a les persones 
(residencial, assistencial, lúdic, etc.) i els diferents departaments de 
l’Ajuntament per tal de rendibilitzar els ajuts, aconseguir millorar l’eficàcia i que 
se’n pugui beneficiar el major nombre de famílies, sense que ningú quedi 
desprotegit, la qual cosa ha de comportar una revisió dels criteris d’atorgament 
dels ajuts.  
 
Millorarem les infraestructures educatives per adequar-les a les necessitats de la 
nostra població. En aquest sentit serà prioritari el treball per aconseguir el més 
aviat possible la construcció de la nova escola Soler de Vilardell, el nou institut 
de batxillerat i l’institut escola al Pallerola.  
 
En aquest discurs de presa de possessió vull fer una ferma defensa de la nostra 
sanitat pública que tant esforç ens ha costat aconseguir. Farem front, dintre de 
les nostres possibilitats, a totes aquelles retallades que suposin una pèrdua dels 
drets adquirits en l’àmbit de la salut, l’educació i l’atenció social. 
 
Millorarem i tindrem cura de l’espai públic, treballant per la cohesió social. Els 
nostres barris han de ser exemple de convivència i civisme, i això vol dir fer 
millores en la neteja, el manteniment, la mobilitat i el mobiliari urbà.  
 
A més, ens oposarem a la construcció de la ronda Nord i iniciarem les converses 
per dissenyar un nou POUM.  
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Hem de fer una administració més eficient i transparent. La societat està 
canviant i els ciutadans i ciutadanes reivindiquen, cada vegada més, major 
transparència en la gestió de l’administració pública i més participació directa en 
la vida política i, conseqüentment, en la pressa de decisions. Els responsables 
polítics hem de ser sensibles a aquestes demandes i actuar en conseqüència. 
 
Per assolir aquests objectius hem de revisar i actualitzar el Reglament orgànic 
municipal, el ROM. Em comprometo a treballar amb la resta de grups municipals 
per tenir aprovat en el termini màxim d’un any el nou ROM amb l’objectiu 
principal de fomentar la participació ciutadana, però també hem de ser 
conscients que per participar s’ha de tenir informació que ajudi a conèixer la 
realitat i a la pressa de decisions, i és en aquest sentit que considerem necessari 
aprovar a la major brevetat possible (com a màxim abans de finals d’any) el 
Reglament del Consell municipal de Comunicació de Sant Celoni, per garantir el 
dret de tothom a saber què es fa des de l’Ajuntament. 
 
Per portar a terme tot el que he exposat ens hem de dotar d’una organització 
política i tècnica potent. Tenim la sort de comptar en aquest Ajuntament amb 
grans professionals i hem de dotar-los de les eines i les estructures 
organitzatives més adients per a que puguin fer la seva feina de la millor manera 
possible.  
 
El camí que iniciem avui ha de ser la continuació d’una tasca, apassionant com a 
poques, que és la de treballar per millorar les condicions de vida dels ciutadans i 
ciutadanes del nostre municipi. Aquest camí no és, per tant, un punt i apart sinó 
un punt i seguit de tota l’obra portada a terme pels diferents governs 
democràtics d’aquest Ajuntament. La feina feta no és exclusivitat de ningú, sinó 
patrimoni de tots els veïns i veïnes de Sant Celoni i la Batllòria i de tots els 
professionals i polítics que han treballat per fer-ho possible. És per això que avui 
en la meva investidura com alcalde vull manifestar el meu respecte a l’anterior 
govern municipal encapçalat pel Sr. Deulofeu, vull renovar el meu compromís 
amb Sant Celoni i la Batllòria i vull estendre la mà a la resta de forces polítiques, 
a les entitats, a les associacions i als diferents agents socials i econòmics del 
nostre poble.  
 
Entre tots hem de realitzar un esforç col·lectiu que ha de donar fruïts en la 
millora de la nostra societat. El meu equip i jo estem decidits a que sigui així i 
tenim la voluntat política de fer-ho des de la proximitat, la transparència en la 
gestió i el diàleg que, juntament amb el treball rigorós, seran els fonaments del 
meu govern. 
 
La nostra voluntat és que en aquests quatre anys no hi hagi un sentiment 
d’exclusió o falta d’entesa que no beneficia ningú. Volem un govern fort, però 
dialogant, un govern que expliqui quines són les seves prioritats, les polítiques i 
les accions a prendre. Un govern transparent. Un govern que, entenem, és el 
que ha elegit Sant Celoni: divers, sense majories absolutes. 
 
La voluntat de diàleg que no es limitarà al treball intern amb els grups 
municipals, sinó que buscarà en tot moment incloure les sensibilitats, 
aportacions, esforços i treball de la ciutadania, del teixit associatiu, econòmic i 
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social. Perquè volem un govern que sumi, un govern que aglutini inèrcies, en 
positiu.  
 
Per sort compto amb moltes complicitats i suports, i vull ampliar-los per fer un 
projecte que representi a la majoria de la població. I també compto amb la 
comprensió i el suport de la meva família: de les meves germanes, i 
especialment de la Mercè, de l’Asunción, dels meus fills, l’Albert i la Marta, i de 
les seves parelles. 
 
Comença avui un nou mandat i us convido a participar activament en el seu 
funcionament, amb propostes, idees, esforç i treball diari. Jo vull liderar aquesta 
nova etapa, amb convicció i fermesa. Sant Celoni s’ho mereix. Moltes gràcies i 
visca Sant Celoni.>>  
 
 
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 
Joan Castaño Augé     Ramon Oriol Grau 
 


