ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE CONSTITUCIÓ DE
L’AJUNTAMENT I ELECCIÓ D’ALCALDE DEL DIA 13 DE JUNY DE 2015

A Avinyonet del Penedès, essent les 13:00 hores del dia 13 de juny de 2015, i de conformitat amb
el que disposen els articles 195 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral
general (LOREG), i 37.1 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens
locals (ROF), aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, prèvia l’oportuna
convocatòria es reuneixen a la sala de sessions de la casa consistorial els senyors ORIOL DE LA
CRUZ MARCÉ, LLUÍS CARSÍ FARIGOLA, FREDERIC MANZANARES ELÍAS, JOSEP MARIA
TEJADA LUQUIÑO, MARTA RUIZ YSALGUÉ, CÈSAR HERRAIZ PUJOL, JORDI MATA
RAVENTÓS, JORDI FILELLA CASTELLVÍ i PERE ARMENGOL OLIVELLA SARDÀ, tots ells
regidors electes proclamats per la Junta Electoral de Zona de Vilafranca del Penedès en data 27
de maig de 2015, a l’objecte de constitució de l’Ajuntament sorgit de les Eleccions Locals del dia
24 de maig passat i elecció d’alcalde. Són assistits del secretari-interventor de la corporació que
subscriu, senyor Jaume de Castro Castro.
Declarada vàlidament oberta la sessió, pel secretari actuant es fa esment del referit article 195 de
la LOREG i es procedeix a cridar els regidors electes de major i de menor edat entre els presents,
per tal de formar la Mesa d’Edat que presidirà la sessió fins l’elecció del nou alcalde. Aquesta
queda constituïda així:
•
•
•

President: Frederic Manzanares Elías, regidor electe de major edat.
Vocal: Oriol de la Cruz Marcé, regidor electe de menor edat.
Secretari: Jaume de Castro Castro, que ho és de la corporació.

Tot seguit, la Mesa d’Edat examina les credencials presentades i constata la personalitat dels
assistents. Efectuades les operacions anteriors, i tenint en compte que han concorregut la majoria
absoluta dels regidors electes proclamats per les tres candidatures que han obtingut
representació al consistori, la Mesa DECLARA CONSTITUIDA LA CORPORACIÓ MUNICIPAL
pels següents membres:
Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal (ERC-AM)
En PERE ARMENGOL OLIVELLA SARDÀ
Progrés Municipal – Candidatura de Progrés (PM-CP)
N’ORIOL DE LA CRUZ MARCÉ
En LLUÍS CARSÍ FARIGOLA
En FREDERIC MANZANARES ELÍAS
En JOSEP MARIA TEJADA LUQUIÑO
Na MARTA RUIZ YSALGUÉ
Convergència i Unió (CiU)
En CÈSAR HERRAIZ PUJOL
En JORDI MATA RAVENTÓS
En JORDI FILELLA CASTELLVÍ

Es fa constar que cap dels regidors electes manifesten que els ha sobrevingut alguna de les
causes d’incompatibilitat previstes a la legislació vigent amb posterioritat a la seva proclamació
com a candidats, per la qual cosa hom ha d’entendre que no. Així mateix, tots els assistents han
presentat la preceptiva declaració de béns patrimonials i la declaració sobre causes de possible
incompatibilitat i activitats a que fa referència l’article 75.5 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local, en els models aprovats a l’efecte per la Diputació de
Barcelona i assumits per aquest Ajuntament.
Seguidament, una vegada constituïda la nova corporació i per tal de prendre possessió dels seus
càrrecs, els regidors electes procedeixen a prestar el jurament o promesa reglamentària del
càrrec, d’acord amb el que disposa l’article 108.6 de la LOREG, i mitjançant la fórmula establerta
pel Reial decret 707/1979, de 5 d’abril, i que diu textualment:
“Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec
de regidor de l’Ajuntament d’Avinyonet del Penedès amb lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la
Constitució com a norma fonamental de l’Estat i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?”
Responent de la següent manera:
En PERE ARMENGOL OLIVELLA SARDÀ: “si, prometo”
N’ORIOL DE LA CRUZ MARCÉ: “si, prometo”
En LLUÍS CARSÍ FARIGOLA: “si prometo”
En FREDERIC MANZANARES ELÍAS: “si, prometo”
En JOSEP MARIA TEJADA LUQUIÑO: “si, prometo”
Na MARTA RUIZ YSALGUÉ: “si, prometo”
En CÈSAR HERRAIZ PUJOL: “si, prometo”
En JORDI MATA RAVENTÓS: “si, prometo”
En JORDI FILELLA CASTELLVÍ: “si, prometo”
Acte seguit es procedeix a l’elecció d’alcalde, i a tal efecte es fa esmentat de l’article 196 de la
LOREG, i d’acord amb aquest es proclamen candidats a l’alcaldia els regidors que tot seguit
s’indiquen, que són els que encapçalen les tres llistes representades a l’Ajuntament:
•
•
•

Candidat: PERE ARMENGOL OLIVELLA SARDÀ (ERC-AM)
Candidat: ORIOL DE LA CRUZ MARCÈ (PM-CP)
Candidata: CÈSAR HERRAIZ PUJOL (CiU)

Els regidors assistents procedeixen a la votació secreta. Un cop fet l’escrutini per la Mesa d’edat,
dóna el resultat següent:
-

Vots emesos ........ 9
Vots vàlids ............ 9
Vots en blanc ........ 0
Vots nuls ............... 0

•
•
•

Vots a favor del candidat ORIOL DE LA CRUZ MARCÈ ................... 5
Vots a favor del candidat CÈSAR HERRAIZ PUJOL ........................ 3
Vots a favor del candidat PERE A. OLIVELLA SARDÀ ..................... 1

Vist el resultat de l’escrutini, i tenint en compte que el senyor ORIOL DE LA CRUZ MARCÈ, que
encapçala la candidatura presentada per Progrés Municipal - Candidatura de Progrés (PM-CP),
ha obtingut la majoria absoluta dels vots emesos, d’acord amb el que disposa l’article 196.b) de la
LOREG, es proclamat alcalde-president de la corporació, manifestant l’acceptació del càrrec pel
qual ha estat elegit, procedint a fer el jurament o promesa reglamentàriament establerta, segons
la fórmula prevista:
“Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec
de d’alcalde de l’Ajuntament d’Avinyonet del Penedès amb lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la
Constitució com a norma fonamental de l’Estat i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?”
Responent, “si, prometo”, pren possessió immediata del càrrec, passant des d’aquest moment a
presidir la sessió.

A continuació, s’obre el torn de paraules, en el que intervenen, a més a més del senyor alcalde i
un representant del seu grup, els dos caps de llista de les altres candidatures representades a la
corporació. Tot seguit, es transcriuen literalment les intervencions efectuades per cadascun d’ells:
Intervenció del senyor Pere Armengol Olivella Sardà
“Senyor Alcalde, regidors, regidores, familiars, amics, amigues, veïns i veïnes, bon dia.
M’agradaria començar aquest parlament agraint al meu pare, a la meva mare, a la meva parella i
a la meva família, per tota la paciència i per haver-me animat i donat suport en els bons i en els
mals moments, i de la mateixa manera a l’Anna, a l’Ernest, al Serafí i a la Montse, a la Joanna, al
Josep, al Pedro, a la Nati, a l’Àngel i a la Maria, a i totes les seves famílies pel seu suport, la seva
confiança, la seva dedicació i la seva implicació a l’hora de crear el nostre projecte.
Parlo en nom de tot el grup quant agraeixo la confiança donada el passat 24 de maig, als nostres
veïns i les nostres veïnes d’ Avinyonet del Penedès.
Els principis van ser molt dur per tots, trobar veïns que es volguessin comprometre era una
qüestió difícil, però mica en mica es va anar formant el grup, ens vam anar posant d’acord entre
tots, vam redactar uns estatuts ja que considerem que som assemblearis, els vam aprovar per
unanimitat i vam acabar de perfilar el projecte que ens ha dut fins aquí. Volem agraïr també des
d’aquí la voluntat de totes les persones que van acceptar de reunir-se amb nosaltres però que al
final no van poder col·laborar per qüestió de temps, i a les persones que posteriorment al dia de
les eleccions municipals ens van fer arribar les seves mostres de suport.
Tots ells ens han fet arribar fins aquí, en aquest ple del dia 13 de juny. Gràcies a tots els que heu
fet possible que avui estiguéssim aquí.
Som un grup nou, amb gent nova, treballadora i amb les idees clares. Venim de diferents àmbits,
gestió administrativa, serveis socials i sector terciari, i no tenim una experiència consolidada en la
gestió de l’ajuntament, però tenim experiència en organització, en reglamentació, en projectes
socials, i en el tracte amb la gent, i això creiem que pot ser interessant perquè sabem escoltar i
entendre les inquietuds dels veïns del nostre municipi i aportar solucions clares a aquestes
necessitats.

El nostre projecte, doncs, es basa en la confiança, però aquesta confiança no té que venir
caiguda del cel. En aquests moments tenim la confiança d’un part dels veïns que creu que podem
canviar la dinàmica en aquest municipi, i la nostra intenció més ferma és fer-ho, sobretot amb la
transparència, la política social, l’adequació de totes les infraestructures, l’aprofitament
consensuat dels recursos i de l’espai del que disposem i la cohesió social. Volem un Avinyonet
del Penedès transparent, social, net i ordenat, volem un ajuntament al Servei de les persones.
No volem ser un partit aïllat dins l’Ajuntament, i per això cooperarem i donarem suport a qualsevol
grup que aporti idees consensuades i respectuoses amb els veïns, i sempre i quant la informació
sigui detallada i transparent. Volem un ajuntament més al Servei de totes les persones, que actuï
de forma oberta i per això també us convidem a que assistiu a tots el plens i a visitar la nostra
pàgina web on us anirem informant de totes les actuacions que es realitzin des del nostre
Ajuntament i de les que anem realitzant des del Grup d’Esquerra Republicana de Catalunya per
Avinyonet del Penedès.
Per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, anuncio que resto a disposició del nou
Parlament, del President 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.
Només resta felicitar al Sr. Alcalde i a la resta dels components dels diferents grups per la intensa
tasca realitzada durant la campanya electoral i desitjar a tots els integrants del consistori una
legislatura transparent, coherent i oberta al diàleg.
Moltes gràcies,
Visca Avinyonet del Penedès i Visca Catalunya.”
Intervenció del senyor Cèsar Herraiz Pujol
!Il·lustríssim alcalde, regidores i regidors, veïns, amics, companys i coneguts, en primer lloc
deixeu-me que feliciti al PSC - PROGRES MUNICIPAL/CP i al seu cap de llista per la victòria
obtinguda en aquestes eleccions, felicitats Oriol! També vull donar la benvinguda als companys
d’ERC, representats en aquest consistori per en Pere Armengol. El meu reconeixement a tots!!
Per suposat, no puc deixar d’agrair als 857 veïnes i veïns que el passat 24 de Maig, van exercir el
seu dret a vot d’una manera exemplar en el nostre Municipi, això és la grandesa de la nostra
democràcia!
Des de la tranquil·litat del moment actual, vull fer un reconeixement públic i personal a tot el meu
equip, agrair-vos el suport i dedicació que m’heu donat durant els últims mesos. Els gairebé dos
anys que he estat regidor de l’Ajuntament han estat molt enriquidors, però inicialment no entrava
dins dels meus plans personals liderar aquest nou projecte de CIU pels propers quatre anys, ha
estat el convenciment de tot el meu equip en que jo podria ser la persona idònia que encapçalés
aquesta etapa i molts recolzaments rebuts per part de veïnes i veïns, el que van fer que finalment
prengués la decisió de fer-ho! M’he presentat com a cap de llista de CIU amb el convenciment de
que puc aportar el meu “gra de sorra” perquè Avinyonet sigui un municipi millor per a tothom.
Molta gent parla dels bons líders i del seu lideratge, però un líder no és res si darrera no té un
equip de persones il·lusionades, treballadores, capacitades, preparades, honestes i d’un valor
incalculable pel Municipi en un futur pròxim, i jo el tinc!; Jordi Mata, Jordi Filella, Mª Àngels

Capdevila, Josep Surià, Pere Insensé, Mª Àngels Font, Sigrid Junkersfeld, Mercè Llopart, Núria
Catà, Marc Simón, Xavier Esteve, Sònia Fernández, Glòria Ràfols, Josep Mata, Josep Solé, Joan
Filella, Jordi Parellada i Guillem Gómez... xapó! GRÀCIES, GRÀCIES DE VERITAT!
I per suposat, no puc deixar de donar el meu agraïment a les 291 persones que han dipositat la
seva confiança en el nostre projecte de municipi, personalment vull assegurar-vos que no us
defraudarem! A la gent que no ens heu votat o que heu escollit altres formacions, dir-vos que
treballarem per guanyar-nos la vostra confiança en els propers anys.
El passat 24 de maig, tothom va poder exercir el seu dret a vot. Un cop vistos els resultats, és una
realitat que per primera vegada en molts anys, la composició d’aquest consistori ha estat a punt
de canviar, fins l’últim moment va haver-hi la possibilitat d’un nou escenari, un escenari a on una
distribució de regidors 4-4-1 hagués trencat la majoria absoluta i fes falta asseure’ns i negociar,
però al final i només per menys d’una trentena de vots de diferència, han fet que el grup del PSC PROGRES MUNICIPAL/CP continuï una legislatura més tenint una posició en el consistori molt
confortable per a ells.
Tot i que no hem pogut aconseguir canviar aquesta majoria, els resultats ens han donat la raó,
hem fet la feina ben feta! Molt ben feta i com s’ha de fer! Hem arribat gairebé als 300 vots (27%
més que en les últimes eleccions del 2011), hem guanyat el tercer regidor a l’Ajuntament, hem
tret els millors resultats electorals dels últims 24 anys del grup de CIU a Avinyonet del Penedès i
com ja he dit, hem quedat sols a una trentena de vots de trencar la majoria. El conegut resultat 53-1, ens deixa una altra legislatura a l’oposició, però farem oposició des d’una postura
constructiva, mirant de CONSOLIDAR les bones actuacions, intentant CORREGIR el que s’ha
fet malament i posarem tot el nostre esforç per FER el que no s’ha fet.
Aquestes eleccions han estat un èxit pel grup local de CIU. Com a cap de llista i a nivell personal,
estic orgullós de la feina feta. Hem presentat les coses tal com són, verídiques i dites pel seu
nom, les felicitacions dels veïns han estat moltes, tant pel nostre convenciment com pel programa
presentat. Un programa pensat per a tots els nuclis, per a tots els veïns i per a totes les
sensibilitats. Us l’hem presentat a tots d’una manera clara, directa i amb dades contrastades i
reals. No canviaria res, ho tornaria a fer igual 1000 vegades més, agradi a qui agradi.
El nostre programa és el del servei a les persones, amb una visió ambiciosa i de futur per al
nostre Municipi. Continuarem treballant perquè es compleixi el màxim possible, recolzarem les
decisions que vagin amb la línia del que creiem que és el millor per a tots i si cal qüestionarem
decisions que es prenguin, tot amb l’únic objectiu d’intentar que es compleixin els punts
essencials del nostre programa.
1. Que les decisions que es prenguin en el nostre consistori siguin pel bé de tots.
2. Que les inversions que es facin en els nostres nuclis no esdevinguin una despesa innecessària
en el futur.
3. Que el nostre municipi tingui un creixement adequat a la realitat.
4. Que el braçol del nostre futur, que és l’escola i la llar d’infants, sigui potenciat i ajudat com es
mereix.
5. ... i que el que es prometi a la gent, es faci. És ben fàcil!
Vull també dir-vos, que a nivell personalment, i sou molts els que em coneixeu, sóc i seré un
“polític/regidor” atípic, no sóc dels que em deixo veure en totes les inauguracions, celebracions,

actes populars, etc... i amb això no vull dir que no m’agradin, m’encanten! Sóc del tipus de
persona que si la gent o el Municipi té un problema o una necessitat, m’hi posaré amb tots els
recursos fins resoldre el problema i aconseguir la fita, treballant a les fosques i moltes vegades
sense tenir el reconeixement públic que donen els actes populars, però amb un objectiu molt clar,
treballar pel benestar de tots. Com molt bé diu una dita castellana jo sóc dels que “me pongo
delante del toro y no detrás del burladero” per aconseguir el millor pel municipi i per la nostra
gent, recordeu-ho!
Oriol, a data d’avui les urnes t’han donat legítimament la majoria de regidors a l’Ajuntament. Les
majories absolutes no són bones, tots ho sabem, però el resultat final de les eleccions és legítim,
el poble és sobirà i decideix. Però també s’ha de saber valorar que a dia d’avui no tens la majoria
de la confiança dels veïns del Municipi, el 51,3%, 422 veïns, no han votat al PSC - PROGRES
MUNICIPAL/CP, han votat a altres formacions, a vosaltres us han votat el 48,7% de la població,
400 veïns. El municipi està clarament dividit, podríem dir que al 50%, i has de poder i saber
governar per a tots, escoltant a tothom. El nostre eslògan era molt clar, “Continuem així o
canviem, tu decideixes!” i les urnes, per les circumstàncies que siguin, han decidit de continuar
així almenys 4 anys més. El vostre eslògan deia; “Fem-ho tots, treballem junts!”, recordeu-ho! Per
la nostra part, nosaltres continuarem defensant que és necessari escoltar altres maneres de fer
les coses i veure altres punts de vista. Et convidem a TREBALLAR junts per REACTIVAR el
nostre municipi, ser capaços d’oferir als nostres veïns la qualitat de vida que volem tots, per que
visquem millor avui i demà per ASSEGURAR-NOS que els nostres fills puguin quedar-se a
AVINYONET i que se’n sentin orgullosos de fer-ho. Aquí t’ofereixo el nostre suport, el meu suport!
per ajudar-vos a que l’objectiu sigui possible.
Però també, tal i com tens el nostre compromís en recolzar-te en totes les decisions que siguin
correctes per a la majoria dels nostres veïns, dir-te que serem extremadament crítics en qualsevol
despesa o decisió que creguem que pugui hipotecar el futur de qualsevol dels nostres nuclis o del
Municipi en general. A dia d’avui, la gestió econòmica és crítica i no podem ni permetrem
malgastar ni un sol euro en inversions que no esdevinguin una necessitat vital per al Municipi o
pel benestar de la nostra gent.
Per acabar, no puc deixar de agrair de tot cor a la meva esposa Isabel pel seu suport
incondicional, sempre diuen que darrera un gran home hi ha una gran dona, doncs és veritat! als
meus fills Víctor, Anna i Dani perquè sou el millor que tinc, al meu pare Ismael per ensenyar-me
tot el que m’ensenya cada dia, als meus germans per estar quan han d’estar i a la meva estimada
mare Montserrat, que estic segur que n’estaria orgullosa de veure’m aquí.
Gràcies a tots!
Endavant Avinyonet!”
Intervenció del senyor Lluís Carsí
“Bon dia a tothom, veïns, veïnes, regidors i regidora, en representació del grup Progrés MunicipalCandidatura de Progrés, avui comencem una nova legislatura en la que hi dipositem moltes
ganes i il·lusió.
En primer lloc, donar les gràcies per la feina feta i el seu suport a dos bons amics que
s’acomiaden de l’equip de govern. El Carles Marcé de Cantallops que ha estat regidor de Noves

Tecnologies, Esports i Joventut i ocupació, durant els darrers 4 anys. Així com el José Castillo
que en la darrera legislatura ha estat regidor d’Urbanisme, Governació i Manteniment i Serveis, i
que ha estat al capdavant de la brigada municipal i deix aquest Ajuntament després de més de 10
anys.
En segon lloc, donar la benvinguda a les dues noves incorporacions a l’equip de govern,
persones molt vàlides, amb molta il·lusió i que ja estan impacients per començar a treballar per a
tots els veïns d’Avinyonet del Penedès, el Josep M. Tejada d’Avinyó Nou i la Marta Ruiz de
Cantallops. Benvinguts! Estem especialment contents perquè la Marta serà la nostra primera
regidora que hi haurà a l’equip de govern.
... i els que continuem, el Frederic Manzanares de Sant Sebastià dels Gorgs, l’Oriol de la Cruz de
les Gunyoles, alcalde d’Avinyonet del Penedès durant els darrers 6 anys, i jo que soc de
l’Arboçar. Per tant, un grup de persones de cada nucli del municipi, amb il·lusions renovades i
experiència.
Per últim, els regidors de la resta de grups que hem compartit la darrera legislatura, M. Victòria
Pascual, Elisabeth Batet, Pere Calvo, Guillem Gómez del Casal, Cèsar Herraiz i Jordi Parellada.
Agrair la seva bona feina i recolzament per engegar un projecte tant important com el turisme al
nostre municipi, que directa o indirectament se’n beneficiarà tothom. I al mateix temps aprofitar
per convidar a formar-ne part als altres nous regidors, Jordi Mata, Jordi Olivella i Pere Ermengol
Olivella.
Res més, i moltes gràcies per la vostra atenció!”

Intervenció del senyor Oriol de la Cruz
“Bon dia a tothom i gràcies per venir en aquest acte tant important per el municipi i per tots i
cadascun dels regidors que avui han passat a formar part de la historia democràtica d’Avinyonet
del Penedès.
En primer lloc vull agrair a les 857 persones que varen venir a votar el passat 24 de maig en una
jornada de participació ciutadana on s’escollien els seus representants per la legislatura que avui
encetem.
Els resultats obtinguts han fet que la llista que tinc el plaer d’encapçalar hagi estat la més votada.
Gràcies doncs a tota aquella gent que ens ha fet confiança, han estat 400 vots que ens han
permès mantenir els 5 regidors que aquest equip tenia en la legislatura passada. Fa sis anys que
vam iniciar aquest projecte sent jo uns dels alcaldes mes joves, en tant sols 28 anys i que ara una
mica mes gran inicio aquest nou camí de 4 anys amb nous companys i carregat de bateria com el
primer dia.
Vull començar felicitant els representants dels altres grups municipals que es presentaven, el
Jordi Mata, Jordi Filella i el Pere Armengol, donant la benvinguda a tres noves persones que hi
seran per primera vegada i al Cèsar que repeteix però que s’ha estrenat com a cap de llista.
No estar a govern no és sinònim de no formar part de la vida municipal, ja veureu que som un
equip de govern obert i participatiu. Espero compartir grans moments aquests 4 anys i que les
possibles diferencies que hi puguin haver siguin tant sols programàtiques.

Donar la benvinguda als nous companys que entren per primera vegada al nostre equip com a
regidors, el Josep Maria i a la Marta. Ser que seran dos molt bons regidors, que representaran els
seus pobles i el municipi amb treball i amb eficiència, i que estaran acompanyats pel Lluís i al
Frederic, companys de viatge de ja fa anys. Ens queda molta feina per fer, una de les virtuts que
tenim és que ens agrada molt treballar i a més ens hem marcat objectius molt importants,
resumits en el programa i comprimís pel qual els veïns ens han fet confiança. Ens ho passarem
bé.
Per altre banda, vull destacar la immensa feina que ha fet el grup de més de 30 persones que
formem l’equip del Progrés Municipal, PM-CP a Avinyonet del Penedès. Una llista molt renovada,
amb la incorporació de gent jove i amb un nombre de dones que ha augmentat respecte les altres
vegades.
Han estat cinc mesos de treball en equip, que ens ha permès conèixer i incorporar nova gent, que
s’han deixat la pell perquè el nostre projecte segueixi i presentar-nos a les eleccions amb un molt
bon equip i amb gent de tots i cadascun dels pobles d’Avinyonet del Penedès.
Anar al capdavant d’un equip sempre és una responsabilitat, més encara quan l’objectiu és fer
una llista per governar un ajuntament, però al vostre costat les coses són més senzilles. Gràcies
pel vostre treball.
Treballarem pel municipi amb el mateix model que hem anat fent fins a dia d’avui, arribant a tots
els pobles i marcant un equipaments bàsics a cada un d’ells, amb un equipament públic com a
punt de trobada i motor dinamitzador de propostes culturals, una zona infantil pels mes menuts i
una pista per anar a desenvolupar activitats esportives o culturals .
Impulsarem un projecte d’estudi de tots els habitatges buits del municipi, i treballarem amb les
noves mesures que hem anat aplicant per a facilitar la rehabilitació i fomentar l’arribada de noves
famílies. Aquestes mesures són primordials com a eix important per donar llarga vida a la llar
d’Infants i la nostra escola. Implantarem noves mesures tals com la bonificació de l’hora d’acollida
ja en el curs 2015-2016, per donar un nou servei que afavoreixi que les famílies escollessin
primer els nostres centres educatius.
Treballarem per impulsar un text refós del planejament, amb un especial interès en el poble
d’Avinyó Nou, on s’ha d’estudiar de nou els futurs creixements. Tot això degut a que el POUM del
2005 es va fer en una època diferent a l’actual i amb unes possibilitats que avui en dia son molt
diferents. Hem de millorar els nostres pobles i per això hem de tenir un POUM adaptat a les
necessitats.
En aquests sis anys que porto d’alcalde, hem estat immersos en una llarga crisis que ha arribat a
pràcticament totes les cases, amb una feina important en serveis socials, sense deixar a cap
família desatesa. Continuarem fent-ho de la mateixa manera que fins ara amb el suport constant
de la Diputació de Barcelona.
La crisis ha fet paralitzar el teixit industrial en un polígon que tot just s’engegava. Farem una
recerca important per portar al nostre municipi nous projectes que ens donin vida i que fomentin
l’ocupació, tot i que estem per sota de la mitjana comarcal, hem de fer un impuls ara que sembla
que la cosa es comença a reactivar. Hem de vendre municipi, aprofitant la nostra impecable
situació tot aprofitant que s’obre una nova via que serà la variant que s’està construint a Vallirana.

Podem ser la porta d’accés al Gran Penedès i ho hem de saber aprofitar, industrialment,
comercialment, culturalment i sobretot turísticament.
Al llarg d’aquests 4 anys s’ha impulsat exponencialment la recollida de residus al municipi, amb
moltes mesures que han millorat els recursos, els espais i sobretot el reciclatge. Fomentarem
aquest impuls, treballant per abaratir, com hem fet, el rebut anual. Seguirem millorant els punts de
reciclatge, integrant-los en el paisatge.
Seran 4 anys en que les noves tecnologies arribaran en tots els aspectes del funcionament diari
de l’Ajuntament. Impulsarem les xarxes socials en totes les besants, donarem la màxima
transparència via web per posar a l’abast de totes les llars el dia a dia i ens hem d’obligar a
implantar la tramitació electrònica. Ja no val dir que som un Ajuntament petit i que ja arribarà.
En cultura i gent gran hem demostrat que hi creiem fermament i ho seguirem fent així, amb un
departament destinat a ells i que realitza un seguiment constant amb nous projectes. Creiem en
les societats com a grans dinamitzadors de la cultura a cada un dels pobles, per tant seguirem
invertint en la compra de material logistic, en la reforma dels seus locals i amb el suport econòmic
en les seves festes. Millorarem també el servei amb la nova compra d’un camió grua per la
brigada municipal.
Tenim un transatlàntic que hem construït entre tots aquesta passada legislatura, que es turisme
Avinyonet i que ha marcat un abans i un després gràcies al projecte Viure al Poble. Crec
fermament que té un gran recorregut, ja hem vist moltes de les coses, la mostra, webs, xarxes,
Miravinya, pla de dinamització, etc però en venen de noves que properament ja donaran la llum,
tríptics del municipi, de la Font de la Canya, nous circuits de BTT i senderisme, centre
d’Interpretació de la Font de la Canya, museu del batre... Molts projectes que aniran
complementant la nostra oferta i que està fent que Avinyonet estiguem al mapa i la gent ens
conegui. Val a dir que aquest projecte a animat a varies empreses a instal·lar-se amb nosaltres.
Si fa 4 anys deia que era la legislatura de desenvolupament del Viure al poble, ara aquest 2015
acabarem amb la construcció i implantació de tots els projectes, serà la legislatura de la seva
posada en marxa, amb el local d’esquerres i zona d’aparcament a Avinyó Nou com a elements a
destacar.
Esperem que la Generalitat impulsi el programa del PUOSC i que ajudi als Ajuntament en poder
millorar els seus pobles. I com sempre esperem comptar amb el suport vital de la Diputació de
Barcelona, com ha fet sempre.
Tot i ser responsabilitat de l’ACA, aquest equip de govern construirem les diferents depuradores
que resten pendents, buscant recursos d’on sigui possible. Exemple d’això és el inici imminent de
les obres de construcció de la depuradora a Sant Sebastià i la licitació propera de la depuradora
de Cantallops. Pensem en la de l’Arboçar i els altres punts pendents.
Tenim un Ajuntament que funciona, totalment sanejat, sense cap pòlissa de crèdit i complint amb
el pagament a 30 dies de totes les factures, per tant un Ajuntament en marxa.
Vull demanar l’esforç que sempre m’han demostrat els treballadors de l’Ajuntament en la seva
feina i com sempre reiterà que l’atenció al veïns és la tasca més important que tenen. Hem de

continuar fent que l’Ajuntament sigui proper a tothom. Tenim un bon equip de persones,
preparades, treballadores i amb una gran estima pel municipi.
Governarem per a tots i cadascun dels veïns del municipi, per fer que tots ens sentim veïns
d’Avinyonet del Penedès i que entre tots engreixem aquest projecte conjunt municipal.
Obrim les portes als diferents grups per participar en la vida política municipal, posant-me a
disposició en tot moment i oferint trobades mensuals per posar-nos al dia de qualsevol del temes
que els pugui interessar.
Tot i governar en majoria, hem demostrat sobradament no ser un grup autoritari, amb un
percentatge de més del 90% de votacions per unanimitat en els plens, aprovacions de
pressupostos, i altres òrgans de gestió. Per tant ens anirem coneixent i de ven segur que
trobarem les nostres complicitats per la millora del municipi.
Encapçalo aquest equip amb una il·lusió renovada, amb la força dels companys que
m’acompanyaran i sobretot amb els projectes que hem establert en el nostre programa electoral i
que serà l’índex de la nostra feina per a donar-hi compliment.
Ja per anar acabant, vull fer esment dels meus pares i la meva germana, part important en
perquè estic aquí. He estat un afortunat amb la família que m’ha tocat viure, m’han ensenyat a
esforçar-me, a treballar, a estimar i a ser feliç. No puc demanar res més, moltes gràcies per la
vostra paciència.
I sobretot a la meva dona, l’Alba. Moltes gràcies pel teu suport constant, ja saps l’important que
ets per a mi i et vull agrair públicament la teva paciència, el teu suport i sobretot el dia a dia al teu
costat. Tal com dius sempre, el món dona voltes i les coses sempre es posen a lloc.
Vull acabar, com sempre, amb un record per la meva iaia, si algú em coneix bé, sabrà que ella és
qui em va fer estimar les Gunyoles i el municipi de la manera que l’estimo.
Gràcies a tots, visca Avinyonet i visca Catalunya.”

El secretari sotasignant fa constar que, en compliment d’allò que disposa l’article 36.2 del ROF,
figuren a l’expedient de constitució de l’Ajuntament els justificants de les existències a metàl·lic de
la Corporació, així com que es troba a disposició la documentació relativa a l’Inventari del
patrimoni d’aquesta, corresponent a la darrera rectificació aprovada.

I acomplert l’objecte de la convocatòria, el senyor alcalde va aixecar la sessió essent les 13,10
hores, de la qual s’estén la present acta que signa amb tots els regidors assistents que ho
desitgen, amb mi, el secretari, la qual cosa certifico.
Avinyonet del Penedès, 15 de juny de 2015.
EL SECRETARI,

Vist i plau
L’ALCALDE,

