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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL PER A LA 
CONSTITUCIÓ DEL NOU AJUNTAMENT DE SANT CELONI 

 
 
 
 
Identificació de la sessió: 
 
Número: 05/2015 
Data: 13 de juny de 2015 
Inici: 12.00 hores 
Fi: 12.55 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 24 de maig de 2015: 
  
 Francesc Deulofeu Fontanillas  CiU 
 Laura Costa Olivé CiU    
 Raül Garcia Ramírez CiU 
 Maria Helena Lagarda Planas   CiU 
 Óscar Molés Avariento CiU 
 Josep Maria Garcia Sala CiU 
 Àlex Vivancos Saludes CiU  
 Joan Castaño Augé  PSC-CP 
 Montserrat Márquez López  PSC-CP 
 Eduard Vallhonesta Alarcón PSC-CP 
 Míriam Teruel Navarro  PSC-CP 
 Mariona Pascual Alfaras CUP-PC-PA 
 Jaume Turon Auladell CUP-PC-PA 
 Enric Saurí Saula CUP-PC-PA 
 Purificación Martín Campos CUP-PC-PA 
 Magalí Miracle Rigalós ERC-AM 
 Maria Carmen Montes Azcutia ICV-EUIA-SCBP-E 
 
Secretari: Ramon Oriol Grau 
 
Ordre del dia: 
 
Constitució de la nova Corporació municipal sorgida de les Eleccions municipals de 24 de 
maig de 2015. 
 
Desenvolupament de la sessió: 
 
Pren la paraula el Sr. secretari i dóna la benvinguda a la sessió extraordinària del Ple de 
constitució de l’Ajuntament de Sant Celoni per a un nou mandat, d’acord amb els resultats de 
les Eleccions per a la renovació de la totalitat dels membres de les Corporacions Locals del 
passat 24 de maig de 2015. 
 



 

 

 

2

El procediment de constitució de l’Ajuntament de conformitat amb el que disposa la legislació 
electoral, consisteix en:  
 
1. La 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. El jurament o promesa del càrrec dels regidors i les regidores mitjançant la fórmula legalment 
prevista. 
 
3. Fets els tràmits anteriors, quedarà constituïda la Corporació i, seguidament, es durà a terme 
l’elecció de l’alcalde o alcaldessa, i el jurament o promesa del seu càrrec. 
 
 
1. CONSTITUCIÓ DE LA MESA D’EDAT 
 
Formen la Mesa d’edat: 
 
- El Sr. Joan Castaño Augé, nascut l’any 1951, regidor electe de major edat, que 

assumeix la presidència de la Mesa. 
- El Sra. Míriam Teruel Navarro, nascuda l’any 1988, regidora electe de menor edat. 
- El Sr. Ramon Oriol Grau, secretari municipal de la Corporació. 

 
Havent concorregut la totalitat dels regidors i les regidores electes, existeix quòrum suficient i es 
pot iniciar la sessió de constitució del nou Ajuntament de Sant Celoni.  
 
 
2. JURAMENT O PROMESA DEL CÀRREC DE REGIDOR/A  
 
La totalitat dels electes ha formulat declaració prèvia sobre els seus béns patrimonials, sobre 
causes de possible incompatibilitat i sobre aquelles activitats que els proporcionen ingressos 
econòmics. Però, per a l’efectiva presa de possessió del càrrec cal que prestin el jurament o 
promesa següent: 

 
"Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir amb fidelitat les obligacions 
del càrrec de regidor o regidora de l’Ajuntament de Sant Celoni, amb lleialtat al Rei, i 
complir i fer complir la Constitució com a norma fonamental de l'Estat i l'Estatut 
d’Autonomia de Catalunya?" 

 
El Sr. secretari crida els regidors i les regidores electes, per ordre alfabètic, per tal que 
responguin a la pregunta anterior, essent les respostes les següents: 
 

• Joan Castaño Augé  respon: “Sí, ho prometo” 
 

• Laura Costa Olivé  respon: “Sí, ho prometo per imperatiu legal. I, per expressió 
democràtica de la voluntat ciutadana, anuncio que resto a disposició del nou 
Parlament, del President i del Govern de la Generalitat de Catalunya que sorgeixin de 
les Eleccions del 27 de setembre, per exercir l’autodeterminació del nostre poble i 
proclamar, juntament amb totes les nostres institucions, l’Estat Català, lliure i sobirà.”  
 

• Francesc Deulofeu Fontanillas  respon: “Sí, ho prometo per imperatiu legal. I, per 
expressió democràtica de la voluntat ciutadana, anuncio que resto a disposició del nou 
Parlament, del President i del Govern de la Generalitat de Catalunya que sorgeixin de 
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les Eleccions del 27 de setembre, per exercir l’autodeterminació del nostre poble i 
proclamar, juntament amb totes les nostres institucions, l’Estat Català, lliure i sobirà.”  
 

• Raül Garcia Ramírez respon: “Sí, ho prometo per imperatiu legal. I, per expressió 
democràtica de la voluntat ciutadana, anuncio que resto a disposició del nou 
Parlament, del President i del Govern de la Generalitat de Catalunya que sorgeixin de 
les Eleccions del 27 de setembre, per exercir l’autodeterminació del nostre poble i 
proclamar, juntament amb totes les nostres institucions, l’Estat Català, lliure i sobirà.”  
 

• Josep Maria Garcia Sala  respon: “Sí, ho prometo per imperatiu legal. I, per expressió 
democràtica de la voluntat ciutadana, anuncio que resto a disposició del nou 
Parlament, del President i del Govern de la Generalitat de Catalunya que sorgeixin de 
les Eleccions del 27 de setembre, per exercir l’autodeterminació del nostre poble i 
proclamar, juntament amb totes les nostres institucions, l’Estat Català, lliure i sobirà.”  
 

• Maria Helena Lagarda Planas  respon: “Sí, ho prometo per imperatiu legal. I, per 
expressió democràtica de la voluntat ciutadana, anuncio que resto a disposició del nou 
Parlament, del President i del Govern de la Generalitat de Catalunya que sorgeixin de 
les Eleccions del 27 de setembre, per exercir l’autodeterminació del nostre poble i 
proclamar, juntament amb totes les nostres institucions, l’Estat Català, lliure i sobirà.”  
 

• Montserrat Márquez López respon: “Sí, ho prometo” 
 

• Purificación Martín Campos respon: “Sí, sometida únicamente a la voluntad popular 
de los vecinos y vecinas de Sant Celoni y la Batllòria, me comprometo a trabajar por el 
bienestar y la igualdad del pueblo, sin renunciar a la independencia y la justicia social 
plena de los Países Catalanes. Y, por ello, acato por imperativo legal.” 
 

• Magalí Miracle Rigalós respon: “Sí, ho prometo per imperatiu legal. I, per expressió 
democràtica de la voluntat ciutadana, anuncio que resto a disposició del nou 
Parlament, del President i del Govern de la Generalitat de Catalunya que sorgeixin de 
les Eleccions del 27 de setembre de 2015, per exercir l’autodeterminació del nostre 
poble i proclamar, juntament amb totes les nostres institucions, l’Estat Català, lliure i 
sobirà.”  

 
• Óscar Molés Avariento respon: “Sí, ho prometo per imperatiu legal. I em comprometo 

a treballar per un Sant Celoni i la Batllòria millor, i posar el meu granet de sorra per una 
Catalunya Independent.” 
 

• Maria Carmen Montes Azcutia respon: “Sí, ho prometo per imperatiu legal.” 
 

• Mariona Pascual Alfaras respon: “Sí, sotmesa únicament a la voluntat popular dels 
veïns i les 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 per imperatiu legal.” 
 

• Enric Saurí Saula respon: “Sí, sotmès únicament a la voluntat popular dels veïns i les 
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 per imperatiu legal.” 
 

• Míriam Teruel Navarro respon: “Sí, ho prometo” 



 

 

 

4

 
• Jaume Turon Auladell respon: “Sí, sotmès únicament a la voluntat popular dels veïns 

i les 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 per imperatiu legal.” 
 

• Eduard Vallhonesta Alarcon respon: “Sí, ho prometo” 
 

• Àlex Vivancos Saludes respon: “Sí, ho prometo per imperatiu legal. I, per expressió 
democràtica de la voluntat ciutadana, anuncio que resto a disposició del nou 
Parlament, del President i del Govern de la Generalitat de Catalunya que sorgeixin de 
les Eleccions del 27 de setembre, per exercir l’autodeterminació del nostre poble i 
proclamar, juntament amb totes les nostres institucions, l’Estat Català, lliure i sobirà.”  
 

En conseqüència, el Sr. Castaño declara constituït el nou Ajuntament de Sant Celoni per un 
nou mandat de quatre anys. 
 
    
3. ELECCIÓ D’ALCALDE I PRESA DE POSSESSIÓ 

 
El Sr. secretari explica que a continuació es procedirà a l’elecció de l’alcalde de la Vila, de 
conformitat amb el procediment previst a l’article 196 de la Llei Orgànica 5/1985 del règim 
electoral general, mitjançant votació a través de paperetes que es dipositaran en una urna, 
essent escollit alcalde el candidat o candidata que obtingui la majoria absoluta dels vots en la 
primera votació, és a dir, un mínim de 9 vots favorables. Si cap dels candidats obté majoria 
absoluta, quedarà proclamat alcalde el regidor que encapçali la llista més votada en les 
passades Eleccions Municipals. 
 
Poden ser candidats tots els regidors o regidores que encapçalin les corresponents llistes 
electorals.  
 
Per tal que cada llista pugui presentar la seva candidatura, el Sr. Castaño dóna la paraula a les 
cinc formacions polítiques representades al consistori, per ordre de menys a més vots 
obtinguts: 
 

• Per ICV-EUIA-SCBP-E pren la paraula la Sra. Maria Carmen Montes Azcutia: 
 
<< Bon dia a tothom. Avui penso que és un dia important per a l’Ajuntament de Sant Celoni, per 
a tot Sant Celoni i la Batllòria. Tenim molta gent aquí i és d’agrair que ens acompanyin avui. 
Des d’ICV-EUIA hem fet una campanya d’acord amb les nostres idees. Les negociacions les 
hem mantingut amb el nostre programa i la nostra manera de fer. Defensem una societat amb 
més ajuts socials i amb això continuarem treballant per Sant Celoni i la Batllòria. >> 
 
Preguntada pel Sr. secretari si presenta la seva candidatura a alcaldessa, la Sra. Montes 
respon afirmativament. 
 
 

• Per ERC-AM pren la paraula la Sra. Magalí Miracle Rigalós: 
 
<< Estem contents de tornar a formar part del consistori, alhora que em sento orgullosa de 
representar la candidatura d’ERC-AM perquè després de 8 anys sense representació al 
consistori, ERC ha estat capaç d’impulsar un projecte nou, renovat, amb gent diversa i plural de 
d’esquerres de Sant i la Batllòria, amb empenta per encarar, per treballar, un projecte 
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engrescador, de poble i de país; un projecte que ha permès a ERC recuperar la representació a 
l’Ajuntament de Sant Celoni que havia perdut l’any 2007. Per tant, en primer lloc, gràcies a tots 
els companys i companyes de la candidatura, a la gent d’ERC, a la gent d’AVANCEM, a la gent 
de MES, a la gent independent i a la gent de SÚMATE perquè entre tots hem fet que avui 
puguem tornar a ser visibles a l’Ajuntament. Hem obtingut un regidor, però cal dir que tenim la 
mirada en el 2019 perquè volem tenir més representació, perquè legítimament aspirem a ser 
l’alternativa d’esquerres d’aquest municipi. Però som conscients que els projectes polítics 
comencen a poc a poc i cal anar-los treballant perquè la gent de mica en mica vagi dipositant la 
seva confiança. I ara tenim quatre anys per endavant.  
 
En segon lloc, vull agrair a les 732 persones que han fet possible que estiguem avui aquí, a les 
persones que ens han votat perquè han cregut en el nostre projecte. Estem segurs que ha 
estat gent molt diversa del nostre municipi, gent que ja tenien la independència com a ideari 
des de sempre. Però també gent que fins feia poc pensaven d’una altra manera, però que 
s’han apuntat a aquest viatge nou perquè creuen que per tenir un poble millor i una societat 
més justa socialment i econòmicament és imprescindible la independència de Catalunya. I 
també amb gent que ha volgut un canvi de rumb, en la direcció política d’aquest Ajuntament. A 
tots vosaltres, novament, gràcies per la vostra confiança. 
 
Tenim molt clar el que volem i cap on volem anar. Volem un Sant Celoni i la Batllòria millor 
socialment i econòmicament, on es lluiti contra la pobresa, ajudant en tot allò que des de 
l’ajuntament es pugui per incentivar l’ocupació, obtenir més i millor accessibilitat a l’habitatge, és 
a dir, aplicar totes les polítiques socials que calgui per aconseguir que el nivell de pobresa sigui 
zero, perquè la gent que ho està passant malament en aquests moments tant durs pugui tenir 
més i millors oportunitats. Per això, per a nosaltres és tan important l’eix social, és bàsic. És un 
dels nostres pilars, com a organització política i com a projecte de poble.  
 
Volem un Sant Celoni i la Batllòria que siguin referents en el territori, que s’aprofiti l’entorn 
privilegiat que tenim i les sinèrgies amb els ajuntaments del voltant. Per això considerem i 
apostem per la comarca del Baix Montseny, perquè serà essencial per a l’activació econòmica 
però també per prestar serveis de forma conjunta, més eficaços i eficients. Volem un Sant 
Celoni i la Batllòria compromesos amb el medi ambient, amb l’entorn natural, on el bosc és el 
nostre valor afegit. Per això, potenciarem accions i programes en aquesta línia, com la recollida 
selectiva porta a porta o campanyes de sensibilització ciutadana. I ho farem sempre recollint el 
parer de la gent i, si cal, fent consultes populars per a que els veïns i les veïnes decideixin. 
Volem un Sant Celoni i la Batllòria transparents, on imperi una nova forma de gestionar, on la 
gent pugui participar. Creiem, i així ho hem dit, que cal obrir l’Ajuntament a la ciutadania, i que 
escolti molt més el què diu la gent del carrer, de les places, dels barris... I ho farem de forma 
decidida i valenta. 
 
Però per tot això necessitem que Catalunya esdevingui un nou país, que sigui independent. Per 
això, per a nosaltres l’eix social va lligat al procés d’independència, perquè no és possible poder 
aplicar veritablement polítiques socials, que necessiten mols recursos, sense que Catalunya 
sigui un Estat propi. No hem enganyat a ningú. Som un projecte d’esquerres, plural i divers. 
Alguns membres de la nostra candidatura són d’ERC, altres venim del PSC; hem incorporat a 
gent nascuda a Sant Celoni la Batllòria, gent nascuda al sud de la península Ibèrica, però a tots 
i a totes el que ens uneix és la defensa de la independència de Catalunya. I ara és el moment 
de començar a treballar per la construcció del nou país. I hem de començar pels ajuntaments 
des de baix i estic molt contenta perquè les urnes a Sant Celoni i la Batllòria han parlat i les 
forces independentistes representen una majoria àmplia d’aquest consistori. Som 12 els 
regidors i les regidores que volem treballar per la nova República Catalana, des del nostre 
municipi, des de Sant Celoni i la Batllòria. I ens hem de felicitar per aquest espectacular resultat 
en clau nacional.  
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Per acabar, estem a la disposició de tothom. Moltes gràcies novament a tots i a totes els que 
ens vàreu votar el passat 24 de maig. A partir d’avui ens posem a treballar fort per aconseguir 
que d’aquí a quatre anys ens torneu a dipositar la vostra confiança. I els que no ens hagueu 
votat sapigueu que treballarem perquè d’aquí a quatre anys trobeu un municipi millor. Era 
important per a Sant Celoni i la Batllòria que ERC tornés a ser present a l’Ajuntament i estem 
convençuts que hem tornat per quedar-nos-hi, per seguir convencent els celonins i els 
batlloriencs que el projecte d’ERC-AM ha d’esdevenir la força política de referència de 
l’esquerra plural i diversa del municipi. Visca Sant Celoni! Visca la Batllòria! Visca Catalunya! >>     
  
Preguntada pel Sr. secretari si presenta la seva candidatura a alcaldessa, la Sra. Miracle 
respon negativament. 
 
 

• Per la CUP-PC-PA pren la paraula la Sra. Mariona Pascual Alfaras:  
 
<< Primer de tot volem agrair a totes els veïns i les veïnes que ens han fet confiança i han 
apostat pel nostre projecte polític. Un projecte polític ambiciós, agosarat en molts casos i que 
calia un gest de valentia. Moltes gràcies. Treballarem de valent recolzats en aquest gest de 
confiança. Hem tingut la voluntat, la gosadia, de voler governar. Els resultats eren bons, molt 
bons. Hem estat el partit que més ha crescut, però en un tauler de joc no estem sols. De 17 
regidors, la CUP-PC en té 4 i un projecte molt concret a defensar. Per això, no ho pensàvem fer 
a la tum-tum, com  a cavalls desbocats. Diuen que la cultura catalana és rauxa i seny, seny i 
rauxa. A la CUP-PC la política la fem des del cap, però també escoltem el cor. No us 
enganyaré, no han estat unes setmanes gens fàcils. Cercàvem un govern estable, amb la força 
suficient i, sobretot, amb la voluntat suficient per tirar endavant les diverses propostes, no 
només programàtiques, sinó de formes de fer i entendre la política per transmetre també 
aquesta necessitat i, sobretot, la possibilitat que les coses poden ser i fer-se diferents. Ho hem 
intentat. Ens hi hem esmerçat a fons, hem invertit hores i esforços. Segur que ens hem 
equivocat, segur que ho hauríem pogut fer molt millor, però no n’hem sabut més i tampoc hem 
sabut trobar aquesta voluntat d’entesa.  
 
Avui en aquest Ple hi ha 5 grups municipals. Cada un des de la seva posició ideològica mira  
des d’un prisma diferent i pensa el poble. I és legítim. Cada un té les seves particularitats. Hi ha 
proximitats i també distàncies. Ben segur que podem vestir ponts i compartir espais. És més, el 
moment present que vivim ens ho exigeix. La CUP-PC estén la mà a fer possible aquests punts 
de trobada. Ara bé, cal que no perdem de vista que la composició del Ple respon a les diverses 
i diferents sensibilitats dels veïns i veïnes del poble. No menystinguem ni pretenguem reduir 
aquesta diversitat de mires cap al món. Des de l’acceptació de la diferència i des del respecte, 
els ponts que projectem segur que seran més segurs. La CUP-PC davant la impossibilitat de 
construir aquests ponts ferms amb altres formacions polítiques, de buscar semblances en 
aquests primes des dels quals pensem el poble, treballarem des de l’oposició, si més no de 
moment. I ho farem des d’un plantejament que, com ja hem demostrat, és per construir 
alternatives.  
 
Els que ens coneixeu, els que seguiu la vida política de Sant Celoni sabreu del treball rigorós i 
constant que han desenvolupat primer la Montserrat Vinyets i l’Albert Ventura entre el 2007 i el 
2011, i aquesta darrera legislatura en Dani Corpas i en Gerard Masferrer. I amb ells, al seu 
costat, els voluntaris anònims de la CUP-PC que fan possible relligar la tasca institucional amb 
les activitats i lluites al carrer, dur la política al carrer i fer d’altaveus. A partir d’avui serem la Puri 
Martín, l’Enric Saurí, en Jaume Turon i jo mateixa els caps visibles d’aquesta formació política 
que, pas a pas, a vegades silenciosament, a vegades silenciats, suem per capgirar la història, 
per assolir la plena independència per construir des de baix cap a dalt la República Catalana, 
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justa, solidària i internacionalista que volem. Ens mantenim a l’oposició, però ho hem intentat. 
Igualment presentarem candidatura. Ens posarem igualment al costat de qui faci falta per 
assolir l’alliberament nacional, però també ens trobareu lluitant i fent front a les retallades i a les 
polítiques segregadores i afavoridores de les desigualtats socials que pugui emprendre 
qualsevol govern, sigui el govern de la Generalitat, com a Sant Celoni i la Batllòria. Aquí és on 
ens trobareu, on aquests ponts es poden unir. Vetllem pels interessos col·lectius, al costat dels 
moviments socials i d’alliberament nacional, buscant alternatives i treballant per fer de Sant 
Celoni i la Batllòria un poble on valgui la pena viure.>>  
 
Preguntada pel Sr. president si presenta la seva candidatura a alcaldessa, la Sra. Pascual 
respon afirmativament. 
 
 

• Per PSC-CP pren la paraula el Sr. Joan Castaño Augé: 
 
<< 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 quatre anys l’Alcaldia de Sant 
Celoni. Una potestat que ens han conferit els vots dels celonins i batlloriencs el passat 24 de 
maig. Però abans que res voldria dir algunes coses que crec que són importants.  
 
En primer lloc voldria agrair a totes les persones que ens heu fet confiança en aquestes 
eleccions. Ja a la nit electoral, coneguts els resultats, vam reconèixer que la nostra 
candidatura no va obtenir un bon resultat. Hem tingut una pèrdua de vots important, hem 
d’analitzar-ne els motius i treure’n conclusions.  
 
En segon lloc i com a persona que ha presidit aquest Consistori els darrers quatre anys 
voldria agrair la feina que des d’aquesta sala i més enllà, han fet 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 tant complicats 
com els actuals. Ho dic perquè sovint, per raons diverses, oblidem el valor que tenen les 
coses i el que representen.  
 
Ja és conegut que nosaltres no presentarem cap candidatura a l’Alcaldia i que votarem en 
blanc. Els resultats del 24 de maig ens situen en un nou paper com actors polítics a Sant 
Celoni i a la Batllòria. I el que és ben segur és que el complirem amb responsabilitat i posant 
sempre per davant la defensa dels interessos generals i treballar per la justícia social. 
Aquests quatre anys que hem passat han estat complicats en molts sentits, especialment 
pels efectes que ha tingut la crisi econòmica sobre moltes famílies del nostre poble. En 
aquest sentit crec que, malgrat que queda molt per fer, entre tots hem tirat endavant 
polítiques que han ajudat a pal·liar els patiments de molta gent. També entre tots, cadascú 
des de la seva posició, hem tirat projectes endavant que en aquest mandat que entrarem 
s’han de fer realitat. Ho he dit en reiterades ocasions, els projectes, les coses que es fan 
des de l’Ajuntament no són patrimoni de cap govern, no són patrimoni de ningú, són 
patrimoni de la col·lectivitat. I és per això que espero que el proper govern municipal de Sant 
Celoni i la Batllòria vetlli i treballi per a que el que està encetat i planificat sigui una realitat 
ben aviat.  
 
No podem perdre ni un dia en una de les coses més importants per a nosaltres, l’educació i 
la formació. Per això, és fonamental mantenir la pressió sobre el Govern de la Generalitat de 
Catalunya i que la nova escola del Soler de Vilardell i el nou Centre de formació professional 
es facin en els temps acordats. També hem de vetllar pels acords assolits per millorar les  
infraestructures que han d’ajudar a dinamitzar l’economia, a que siguem més competitius, a 
ajudar a generar ocupació. Les millores a la C-35, la rotonda, la instal·lació de la fibra òptica 
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als polígons industrials del municipi en són un bon exemple. La millora dels equipaments és 
un altre pal de paller que hem de cuidar. La reforma de l’Ateneu que ja està adjudicada, el 
camp de futbol de la Batllòria o el tractament de les aigües residuals de la Batllòria, que 
també està adjudicat, són projectes que estan ben encaminats i que ara cal finalitzar. 
També ha d’anar avançant un projecte estratègic com és el Museu europeu del bosc.  
 
Reitero el que he dit anteriorment. Nosaltres no presentem cap candidat a l’Alcaldia, però 
com sempre hem fet, seguirem amb el nostre compromís amb la gent de Sant Celoni i la 
Batllòria. Moltes gràcies.>> 
 
 

• Per CiU pren la paraula el Sr. Francesc Deulofeu Fontanillas: 
 
“Bon dia. Avui és un dia important: el Ple de constitució de l’Ajuntament i d’elecció de l’Alcaldia. 
És important perquè reforça la democràcia i ens ha de recordar que no fa pas tants anys això 
no era possible. Per tant, més enllà dels resultats electorals, més enllà de qui assumeixi 
l’Alcaldia i la configuració del Govern municipal, avui és la culminació de la festa de la 
democràcia que representen unes eleccions. I aquesta democràcia, per imperfecte que pugui 
ser, permet als ciutadans escollir als seus representants cada quatre anys. I a ells els volem 
agrair la seva confiança, el seu recolzament a la nostra formació política i a la nostra proposta 
per Sant Celoni i la Batllòria.  
 
Ens vàrem presentar a aquestes eleccions amb rigor, amb humilitat, amb treball constant i amb 
patriotisme. Ho vàrem fer amb l’experiència d’haver governat durant quatre anys, on vàrem 
posar al dia Sant Celoni, resolent dèficits històrics en equipaments i infraestructures. En 
definitiva, vàrem fer el Sant Celoni dels nostres pares i ara el que volem és fer el Sant Celoni 
dels nostres fills. I ens plantegem diferents objectius. 
 
Promocionar Sant Celoni i la Batllòria per tal que es generi activitat i llocs de treball. Som 
conscients que la crisi econòmica és global, i que difícilment nosaltres la podrem resoldre 
exclusivament des de Sant Celoni i la Batllòria. Però segur que podem aconseguir millores. Ho 
hem de fer aprofitant sinèrgies amb els municipis veïns, potenciant el Baix Montseny, estant al 
costat de comerciants, d’emprenedors, d’empresaris, posant les eines i les infraestructures 
necessàries. Ho hem de fer pensant en el futur, planificant, i en aquest sentit hem d’elaborar un 
Pla estratègic com a pas previ de l’elaboració del Pla general. I ho hem de fer a l’entorn del 
bosc, pensant en l’enorme riquesa que ens envolta i que ens ha de permetre desenvolupar un 
nou sector d’activitat. I ho hem d’aprofitar també per potenciar la formació, formació 
professional, formació continuada i, sobretot, l’educació dels nostres infants.  
 
Perquè tot això ens ha de permetre millorar el benestar de la gent, ens ha de permetre disposar 
dels recursos econòmics necessaris per atendre aquelles persones, aquelles famílies que ho 
estan passant malament com a conseqüència d’aquesta crisi. Ens ha de permetre disposar 
d’aquests recursos necessaris per atendre les persones grans amb dependència i ens ha de 
permetre millorar la nostra educació i la nostra sanitat.  
 
En aquest sentit, treballarem per a que l’hospital segueixi donant un bon servei, per mantenir i 
fer créixer els serveis que presenta, que ningú ho dubti. I treballarem i lluitarem per a que així 
sigui. Per a que tot això sigui possible, hem de fer de Sant Celoni un punt de referència del Baix 
Montseny. Hem de ser un poble bonic, viu, actiu. Els carrers i les places són la casa de tots. 
Hem de fer que llueixin. Hem de potenciar la cultura i l’esport perquè són elements claus 
perquè el poble estigui viu, estigui actiu, i això també genera riquesa. Ho volem fer per a tothom 
i amb tothom, al costat de la gent, al costat de les entitats. I ho volem fer per Sant Celoni i 
també per la Batllòria, respectant la seva idiosincràsia, el seu sentiment de poble, que ho va ser 
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fins a l’inici del segle XX. I ho farem al costat de la seva gent, de les seves entitats, treballant 
plegats.  
 
Som un equip de persones compromeses amb Sant Celoni, amb la Batllòria i amb el país. Som 
gent preparada, amb esperit de treball i de servei, amb voluntat de treballar al costat de la gent, 
de les entitats del poble, al costat dels altres municipis del Baix Montseny, al costat de les altres 
formacions polítiques, perquè l’únic objectiu és fer el millor Sant Celoni per als nostres fills i 
filles. 
 
El proper 27 de setembre decidirem cap on ha de caminar el nostre país, i nosaltres ens hi hem 
compromès. Estarem al servei del procés de transició nacional, al costat del President i del 
Govern de la Generalitat sortint. I com diu el President, la construcció nacional de Catalunya no 
és una feina per a impacients, requereix de l’esforç constant, de la dedicació permanent, de 
l’entusiasme, de la il·lusió, de salvar obstacles, de no donar mai res absolutament per perdut. 
Així ho farem des de Sant Celoni i, per això, presento, la meva candidatura a l’Alcaldia de Sant 
Celoni i la Batllòria”.   
 
Finalitzades aquestes intervencions el Sr. Castaño declara proclamades les tres candidatures 
següents: 
 
 Maria Carmen Montes Azcutia (ICV-EUIA-SCBP-E) 
 Mariona Pascual Alfaras (CUP-PC-PA)  
 Francesc Deulofeu Fontanillas (CiU) 
 
El Sr. secretari indica als regidors i les regidores que poden anotar el seu vot a la papereta que 
tenen preparada en la carpeta i, seguidament, introduir de manera ordenada el seu vot a la 
urna. 
 
En acabar la votació, es procedeix a l’escrutini dels vots per part de la Mesa d’edat, amb els 
següents resultats: 
  
 Número de votants 17 
 Vots vàlids 17 
 Vots a candidats 13 
 Vots en blanc 4  
 
 CANDIDATS VOTS 
 Maria Carmen Montes Azcutia (ICV-EUIA-SCBP-E) 1  
 Mariona Pascual Alfaras (CUP-PC-PA) 4  
 Francesc Deulofeu Fontanillas (CiU) 8  
 
A la vista dels resultats obtinguts i atès que cap dels candidats ha obtingut la majoria absoluta 
dels vots, el Sr. Castaño anuncia que queda proclamat alcalde de l’Ajuntament de Sant Celoni 
el Sr. Francesc Deulofeu Fontanillas, qui encapçala la llista presentada per CiU, per tractar-se 
de la llista més votada en les passades Eleccions Municipals de 24 de maig de 2015. 
 
Acte seguit el Sr. Castaño demana al Sr. Deulofeu que es dirigeixi a la Mesa d’edat i li formula  
següent pregunta: “Accepteu el càrrec d’alcalde la Vila de Sant Celoni?” 
 
Respon el Sr. Deulofeu: “Sí, l’accepto i prometo per imperatiu legal. I, per expressió 
democràtica de la voluntat ciutadana, anuncio que resto a disposició del Parlament, del 
President i del Govern de la Generalitat que sorgeixi de les Eleccions del 27 de setembre, per 
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exercir l’autodeterminació del nostre poble i proclamar juntament amb totes les institucions 
l’Estat Català lliure i sobirà. 
 
En conseqüència, pregunta el Sr. secretari: “Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor 
complir amb fidelitat les obligacions del càrrec d’alcalde de l’Ajuntament de Sant Celoni, amb 
lleialtat al Rei, i complir i fer complir la Constitució com a norma fonamental de l’Estat i l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya?” 
 
El Sr. Deulofeu respon: “Ho prometo, i sempre al servei dels ciutadans i ciutadanes de Sant 
Celoni i la Batllòria”. 
 
Amb això, el Sr. Deulofeu pren plena possessió del càrrec i el Sr. Castaño 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 seients.  
 
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. Deulofeu 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: 
 
 

• Per ICV-EUIA-SCBP-E pren la paraula la Sra. Maria Carmen Montes Azcutia: 
 
<<  Moltes gràcies. Em primer lloc, felicitar el nou alcalde de Sant Celoni i la Batllòria, que és un 
càrrec important per al municipi. I,  per altra banda, agrair a tots els ciutadans per la confiança 
que donen als regidors de Sant Celoni i a la democràcia. I demanar-li que governi per a tots els 
celonins i celonines, batlloriencs i batllorienques, per a tots i cadascú d’ells, independentment 
del seu color. Moltes gràcies. >> 
 
 

• Per ERC-AM pren la paraula la Sra. Magalí Miracle Rigalós: 
 
<< En aquest punt faré una explicació del vot d’ERC-AM a la investidura. Tal com he dit en la 
meva primera intervenció, les Eleccions del passat 24 de maig han donat una clara i majoritària 
victòria a les forces independentistes del municipi. I nosaltres des d’un primer moment hem dit 
per activa i per passiva que la voluntat d’ERC ha estat sempre la d’aconseguir un govern 
independentista fort per a Sant Celoni i la Batllòria, però que alhora tingués una marcada 
sensibilitat social, i amb especial cura amb el medi ambient i la protecció  del nostre territori.  
 
La gent de la nostra candidatura d’ERC-AM teníem clar que un govern d’aquestes 
característiques només era possible amb una entesa amb la força que va guanyar clarament 
aquestes eleccions, i des d’un primer moment la candidatura d’ERC, reunida en assemblea va 
donar el vistiplau a l’obertura de les negociacions amb CiU. La negociació amb CiU s’ha produït 
en un clima de cordialitat, en què la voluntat d’uns i dels altres ha estat sempre la d’arribar a 
una entesa, perquè tots som conscients dels reptes que ha de viure el nostre país els propers 
mesos. Uns reptes que seran més fàcils d’assumir des de la unitat de les forces polítiques 
independentistes. És per això que ERC celebra l’acord amb CiU que permetrà seguir lluitant 
amb tots els recursos que siguin necessaris contra la pobresa i contra la crisi econòmica, que 
farà tot el que calgui per mantenir els serveis i el prestigi del nostre hospital, que impulsarà la 
nova comarca del Baix Montseny que ha de permetre una millor gestió dels recursos dels 
municipis que formen part d’aquest territori, que preguntarà a la ciutadania si vol un sistema de 
reciclatge basat en el porta a porta com ja fan molts municipis dels catalans i que treballarà 
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decididament per aproximar la política a la ciutadania amb més diàleg i amb noves fórmules de 
participació. 
 
ERC vol destacar especialment que per primer cop Sant Celoni tindran un govern que 
treballarà obertament per la independència de Catalunya. Això es traduirà dipositant els tributs 
a la Hisenda Catalana, fent costat al Govern de la Generalitat que es constitueixi a partir de les 
Eleccions del 27 de setembre i, sobretot, donant suporta les entitats ANE i OMNIUM per a 
l’organització d’esdeveniments, xerrades i actes, contribuint als debat i a la reflexió al voltant de 
la independència.  
 
En aquest sentit, ERC valora molt positivament que el nou govern impulsi una Comissió 
Especial de Transició Nacional, on hi seran representats tots els grups municipals i les entitats 
independentistes de Sant Celoni i la Batllòria, i on l’alcalde i els diferents regidors i regidores  
aniran aportant informació i gestionaran les accions que s’hi acordin.  
 
Finalment ERC sempre ha manifestat que volíem un govern independentista on hi fossin 
representats tots els partits independentistes que varen signar el document de l’ANC i OMNIUM 
perquè creiem que la suma de tots és molt important ara per a la construcció de la nova 
República des de Sant Celoni i la Batlloria. També entenem, que a vegades això no és 
possible, però volem governar  amb la mà estesa i la porta oberta per a que aquelles forces 
sobiranistes que vull no entren al nou govern municipal puguin fer-ho més endavant si ho 
creuen oportú, i puguin col·laborar amb nosaltres de la forma que els sigui més còmode perquè 
en el moment històric en què ens trobem estem predestinats a entendre’ns. El repte és gran, 
Tenim un nou país per construir i aquest nou país el volem molt més social i basat en la igualtat 
d’oportunitats. I aquest camí cap al nou Estat, cap a la nova República del benestar, l’haurem 
de fer junts. 
 
Per això, per tot el que he dit anteriorment i tal com hem manifestat aquests últims dies, el 
nostre vot ha estat favorable a la investidura d’en Francesc Deulofeu com alcalde de Sant 
Celoni i la Batllòria. Gràcies. >> 
 
 

• Per la CUP-PC-PA pren la paraula la Sra. Mariona Pascual Alfaras: 
 

<< El sentit del nostre vot és perquè creiem en el projecte sòlid que hem vestit i defensat també 
durant aquestes tres setmanes. Tot i haver tingut aquests grans resultats electorals, i que la 
feina de formigueta va recollint els seus fruits, no només a Sant Celoni, sinó també a tot 
Catalunya, també al País Valencià, no hem estat capaços d’aconseguir els suficients suports 
necessaris per dur-lo a terme i que es plasmés en un govern que apostés clarament per la 
regeneració i la transformació social. Ens mantenim a l’oposició, però ens posarem al costat de 
qui faci falta per assolir l’alliberament nacional, però també ens trobareu lluitant i fent front a les 
retallades, aquí i a on sigui, i al costat dels veïns i les veïnes de Sant Celoni i la Batllòria. 
Felicitats, Francesc.>>  
 
 

• Per PSC-CP pren la paraula el Sr. Joan Castaño Augé: 
 
<< En primer lloc, deixeu-me que feliciti al nou l’alcalde: Francesc, felicitats! Tu ja has estat 
quatre anys al capdavant de l’Ajuntament i ja saps el que això significa de compromís, de 
responsabilitat i d’entrega. Em tens a la teva disposició en tot allò que consideris que et puc 
ajudar. Ho dic sincerament.  
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A partir d’aquí, deixeu-me que us digui que personalment, després dels resultats electorals del 
24 de maig, he fet les meves reflexions, reflexions que ja he compartit amb el meu grup. La 
meva etapa a l’Ajuntament de Sant Celoni arriba al seu final i en els propers mesos renunciaré 
a la meva acta de regidor. Tot té un temps i un moment, i el meu ja ha arribat. Els socialistes de 
Sant Celoni hem d’encetar un nou camí i no vull ser cap tap en aquest sentit, però hem de fer 
les coses ben fetes, amb responsabilitat i compromís. Farem una transició tranquil·la per tal de 
seguir complint amb les nostres responsabilitats, amb les responsabilitats que ens han atorgat 
les persones que ens han fet confiança. Ho hem de fer millor, ho hem de fer de nou. 
 
És evident que aquest és un moment emocional complicat per a mi. Bona part de la meva vida 
ha estat compartida amb dues famílies. Una, la més gran, la gent de Sant Celoni i la Batllòria, 
que m’ha absorbit, m’ha apassionat, m’ha enriquit i m’ha il·lusionat. També m’ha donat una 
cosa que jo mai podré agrair del tot: fer-me la confiança durant tants anys per poder liderar la 
transformació del nostre poble i, sobretot, el poder prendre decisions que sabies que ajudaven 
a millorar la vida de tanta i tanta gent. Això no ho podré agrair mai.  
 
L’altra, la meva família de sang, la més propera, la que ha compartit amb mi tots aquests 
moments d’aquests anys. Ara el temps els hi dec a ells, a la meva dona, la Mercè, la meva 
companya inseparable, avui fa 40 anys que ens vam casar, els meus fills i, ara ja, els meus 
néts. Gràcies a tothom per aquest temps i també vull demanar disculpes pels errors comesos, 
que segur que n’hi ha hagut en aquests anys. El meu compromís amb Sant Celoni i la Batllòria 
perdurarà sempre. Gràcies a tots. I, repeteixo, felicitats alcalde! >> 
 
 

• I, finalment, pren la paraula el nou alcalde de Sant Celoni, el Sr. Francesc Deulofeu 
Fontanillas: 
 

<< Joan, t’agraeixo la teva felicitació. Com bé has dit, probablement ningú millor que jo sap el 
que significa ser alcalde i haver passat tants anys de compromís, de dedicació, de tot el temps 
del món dedicat al poble. Jo crec que aquest és un reconeixement que hem de tenir tots envers 
la teva persona i, per tant, amb aquest anunci jo el que vull és donar-te les gràcies per tots 
aquests anys de dedicació i felicitar-te per la feina que has fet que, al final, queda en el poble, 
com molt bé has dit abans. El que es fa no és de ningú, el que es fa és per al poble. I, per tant, 
quan passegis pel poble i visualitzis aquelles coses que han sigut conseqüència i fruit de la 
feina de tots aquests anys, estic segur que et sentiràs feliç i content. Per tant, moltes felicitats. 
Et desitjo el millor en aquesta nova etapa i de ben segur que hi haurà l’oportunitat de contactar 
per demanar-te algun consell, algun comentari... De ben segur que ho faré. 
 
Vull també  agrair a tota la gent que ens ha fet costat en aquests darrers quatre anys i als que 
ens han fet confiança en aquestes eleccions, les més de 2600 persones. Ser la llista més 
votada, amb una àmplia diferència respecte de les altres formacions polítiques, em dóna la 
força moral necessària per assumir el repte i el privilegi que representa ser l’alcalde de Sant 
Celoni i la Batllòria. Vull agrair a ERC la franquesa i la transparència en les negociacions 
d’aquestes darreres setmanes i el seu vot, com no?, en aquesta investidura. I estic convençut 
que junts farem bona feina per Sant Celoni i per la Batllòria.  
 
Treballarem amb els eixos que he comentat en la presentació de la meva candidatura i que de 
manera molt resumida simplement voldria recordar: el bosc com element propi del nostre 
municipi i que hem d’aprofitar coma revulsiu d’un futur prometedor, com un nou sector  
dinamitzador. Tal com va fer l’any 1992 Barcelona, que es va girar cap al mar, crec que 
nosaltres ens hem de girar cap al nostre Montseny i cap al nostre Montnegre. I aquí, tenim un 
projecte innovador, molt potent, com és el Museu europeu del bosc, que ha de jugar un paper 
catalitzador, dinamitzador, també de difusor de coneixement. Un altre element important: el 
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Baix Montseny, sumar sinèrgies per aprofitar al màxim els recursos i el talent, i posar-ho al 
servei de les persones. En tercer lloc, Sant Celoni i la Batllòria, un lloc més bonic i agradable. 
Hem de treballar l’espai públic per fer-ho possible, per posar-ho en sintonia amb el nostre 
entorn. I aquest projecte de futur que volem desenvolupar. I, com no?, al costat de les persones 
que més pateixen, conseqüències de l’atur, conseqüències de la pobresa energètica, dels 
problemes d’habitatge, de la dependència de la gent gran... Potenciant el municipi amb noves 
línies de desenvolupament generarem aquells recursos necessaris per poder atendre totes 
aquestes necessitats. És una roda que s’autoalimenta. Els temps canvien ràpidament. Amb ells 
les necessitats i els desitjos de les persones. El servei públic ha d’estar-hi a l’alçada. Hem de 
fer les coses diferents. Ho hem de fer amb transparència, apropant l’administració al ciutadà, 
afavorint la seva participació en la presa de decisions i escoltant les seves necessitats. 
 
Aquest ha de ser un govern amb treball en equip. Ja he comentat abans que durant les 
negociacions ens hem entès bé, en contingut i en forma, i treballarem colze a colze. Ho volem 
fer també amb els altres grups polítics, amb qui hem tingut unes negociacions obertes, amb qui 
hi ha molts punts de coincidència, i que la nostra voluntat és que puguem treballar 
conjuntament perquè precisament aquestes coincidències es materialitzin en accions i en 
beneficis per a les persones. I per fer-ho possible cal treballar en equip. I en aquest equip hi són 
fonamentals tot el personal, tots els treballadors i treballadores de l’Ajuntament, amb qui estic 
segur que podrem fer molta i molt bona feina.  
 
Aquests temps canviants ens diuen que aquest treball en equip, que ha d’implicar l’equip de 
govern, els altres grups polítics, el personal de l’Ajuntament..., requereix fer equip amb els 
ciutadans i les ciutadanes del nostre municipi. Tots junts, amb generositat, complicitat i esperit 
de servei, sumarem per fer avançar Sant Celoni i la Batllòria cap a un Ajuntament modern, 
transparent, pròxim i humà.  
 
Sant Celoni i la Batllòria ha votat massivament a favor de la independència. Un 67% dels seus 
vots han sigut a partits que defensem aquest plantejament. I, per tant, tenim un mandat clar: 
treballar al costat de l’Assemblea Nacional de Catalunya, d’Omnium Cultural i amb els altres 
partits polítics per fer-ho possible. I estarem al costat del president i del Govern de la 
Generalitat sortint d’aquest proper 27 de setembre. Com va dir Prat de la Riba en la seva presa 
de possessió de la Mancomunitat de Catalunya l’any 1914, “quan un ideal és no pas una llista, 
un qüestionari acadèmic, sinó un sentiment i una voluntat, creiem senyors diputats que, per alta 
que sigui la idealitat, la realitat és que està ben a vora”. Quedo al servei de tots vosaltres i de 
tota la ciutadania. Junts escriurem unes pàgines boniques del nostre municipi. Visca Sant 
Celoni! Visca la Batllòria! I visca Catalunya lliure! 
 
 
En finalitzar la seva intervenció, l’alcalde aixeca la sessió i s'estén la present acta de la que jo, 
el secretari municipal, en dono fe. 
 
L'alcalde,            El secretari, 
Francesc Deulofeu Fontanillas     Ramon Oriol Grau 
 


