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DISCURS PRESA DE POSSESSIÓ A l'ALCALDIA 21/09/2018 

 
 
Bona tarda a totes i tots i gràcies per haver vingut a aquest ple. 
 
En primer lloc, m’agradaria deixar clar que avui no és un dia del que els veïns i 
veïnes de Sant Vicenç de Montalt puguem sentir-nos orgullosos.  
 
Aquest tipus de canvis d'alcaldia no són per llençar coets i fer celebracions al 
final amb una copa de cava. RES D'AIXÒ. 
 
A cap dels avui presents en aquesta SALA, i que hem dipositat el nostre vot per 
triar un nou alcalde, ens satisfan ni els motius ni el desenllaç final pels quals 
hem hagut de canviar d'alcalde. 
 
Dit això, vull agrair el consens de la resta de regidors dels partits polítics que 
avui configuren aquest plenari per arribar a un acord pel qual he estat investit 
nou alcalde de Sant Vicenç fins a les properes eleccions municipals. 
 
El partit al que represento, i al que també agraeixo el seu recolzament en 
aquests moments complexos per a la política del nostre municipi, no tenia la 
intenció de proposar-me a mi mateix, el seu portaveu, com a alternativa a 
aquesta alcaldia. 
 
Si avui sóc alcalde del nostre poble, és fruit de les reunions, de la negociació i 
dels acords signats entre tots els grups municipals amb el principal i únic 
objectiu de no tenir l'ajuntament bloquejat fins al final del mandat. Vull posar en 
valor la capacitat que tots hem tingut per posar–nos d’acord i per prioritzar els 
interessos del nostre poble per damunt de tot, amb responsabilitat. La situació 
d’excepcionalitat així ens ho exigia. 
 
És de justícia dir que AQUÍ tots hem fet un titànic esforç de generositat política 
per arribar a aquest acord, el qual es farà públic i es donarà a conèixer 
àmpliament a partir d'avui mateix. 
 
Nosaltres no tenim res que amagar.  
 
Avui em poso al capdavant d'una administració municipal com a representant 
polític, juntament amb la resta de regidors i regidores, amb dos objectius 
principals.  
 
1.- Seguir millorant i prestant els serveis municipals a la ciutadania, d'igual o 
millor manera que fins avui. 
 
2.- Fer-ho de forma oberta i amb total transparència, amb la participació plena 
tant de la ciutadania com dels representants polítics del nostre ajuntament, i 



 

comptant amb l'experiència professional de totes les persones que conformen 
la plantilla de l'ajuntament. 
 
No ens enganyem. Segurament no serà una tasca fàcil ni serà un camí de 
roses d'aquí fins al final del mandat, però entre tots ens hem donat l'oportunitat 
de seguir treballant pel nostre poble, allunyant la gestió municipal de qualsevol 
ombra de dubte i opacitat, que han estat els principals detonants pels quals ens 
trobem avui aquí.  
 
Ser alcalde suposa una enorme responsabilitat, els únics creditors de la qual 
són els ciutadans, i a ells ens devem amb les mans obertes, amb 
una governança molt participativa, deliberant democràticament tots els temes 
d’importància per Sant Vicenç, per a que quan prenguem una decisió aquesta 
sigui la menys equivocada possible, i sobretot que sigui de màxim interès 
públic. 
 
Sóc conscient de la singularitat d'aquest mandat, de les circumstàncies per les 
quals estic aquí, de la representació del meu partit en les darreres eleccions 
municipals, del temps limitat per poder desenvolupar un bon programa de 
govern, que ara queda reduït a tan sols uns 200 dies. Soc conscient de tot 
això… 
 
Però jo no estic a la política del meu municipi per al meu lluïment personal, ni 
tan sols únicament per dur a terme les propostes del meu programa… qui es 
pensi que és així va del tot equivocat. 
 
Estic aquí perquè tinc vocació de servei públic, capacitat per proposar projectes 
i per saber escoltar els dels altres. En definitiva estic en política per transformar 
a bé el nostre municipi partint de postulats que avui dia són imprescindibles en 
la democràcia moderna, com ara:  
 
Participació 
Deliberació 
Consens 
Bona Gestió 
 
I per dur a terme aquest model d'administració moderna, ja els avanço que una 
persona sola no té ni la capacitat ni la representativitat per prendre cap decisió. 
 
A partir d'avui i fins al final del mandat, i no són solament paraules, tot el que es 
faci a Sant Vicenç sortirà dels acords majoritaris dels grups municipals amb els 
quals em comprometo a coordinar i a treballar a fons per portar a bon port 
aquesta complexa nau anomenada Sant Vicenç de Montalt. El poble s’ho 
mereix. 
 



 

També considero molt important deixar palès que aquesta moció de censura no 
va en contra del partit fins ara al govern, PdeCAT. Per això també els avanço 
que no hi haurà canvis en el cartipàs municipal. Mantindrem als regidors de 
l'actual govern a les seves respectives àrees, a excepció del fins avui 
alcalde. Sempre hem dit que l'ideal hagués estat una dimissió de l'alcalde i una 
continuïtat de l'equip de govern amb un nou alcalde sorgit del seu grup polític, 
però no ha estat possible.  
 
Entre tots hem arribat a un acord per fiscalitzar la gestió de l'ajuntament; de 
continuar amb la gestió millorant tot allò que sigui possible, sempre guiats per 
l’ètica i des de l'estricta legalitat. 
 
Treballarem incansablement en tots els fronts. Se'ns veurà actius, motivats, i 
propers com sempre ho hem estat ja fos al govern o a l'oposició, escoltant la 
veu de la comunitat educativa, la cultural, la cívica, l'esportiva, la de 
la gent gran, la dels joves, etc. 
 
En definitiva totes les veus que tinguin alguna cosa que aportar per a la millora 
de tot  Sant Vicenç de Montalt.  
 
Escoltarem activament i resoldrem amb diligència. 
 
Vull prestar especial atenció al repte que tenim per a iniciar l'elaboració d'un 
nou Pla d'Ordenació Urbanística municipal (POUM). 
 
Ara sí es donen les bases polítiques perquè la seva elaboració compti amb la 
participació de més sensibilitats polítiques, inclosa la de la ciutadania.  
 
Un POUM que s'ajusti a la legislació vigent i que contempli una prospectiva 
demogràfica real del nostre municipi, i ja us anticipo que treballaré per arribar 
als acords suficients perquè el nou POUM sigui un projecte realista, i que doni 
respostes a les demandes de totes les necessitats socials de Sant Vicenç, però 
amb especial atenció a les demandes d'habitatge social. 
Volem i anem a impulsar una gestió perquè el nostre municipi no sigui 
reconegut arreu tan sols pel seu nivell de vida digna, sinó també per ser un 
model de gestió pública, transparent, honesta i participativa.  
 
Finalment, vull manifestar en nom meu i dels meus companys i companyes en 
el consistori, que treballarem comptant amb plena implicació de la ciutadania 
en tot aquest nou caminar que avui iniciem, així com també comptarem amb la 
implicació i professionalitat de tot el personal de l'ajuntament en les tasques de 
govern i de gestió que des d'avui se'ns ha demanat que portem a terme en 
aquesta nova etapa. 
 



 

Sóc una persona senzilla, crec en el valor de la feina ben feta. M’agrada ser 
positiu i afrontar els reptes amb un somriure i la confiança en que l’endemà pot 
ser millor que el dia d’avui.  
 
Sóc una persona senzilla, m’estimo aquest poble i confio en totes les 
possibilitats que el futur ens ofereix per que Sant Vicenç de Montalt sigui 
encara millor. 
 
Vull acabar recordant les conegudes paraules del poeta, Miquel Martí i Pol: 
 
“Tot està per fer i tot és possible” 
 
Treballarem de valent per a que així sigui. 
 
 
Moltes gràcies a tothom. 
 
Javier Sandoval Carrillo 
 
Sant Vicenç de Montalt, 21 de setembre de 2018   


