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ACTA DE CONSTITUCIÓ DE L'AJUNTAMENT 

 

A la localitat de Sant Vicenç de Montalt sent les 12.00 hores del dia 15 de juny 

de 2019, en compliment del que es disposa en els articles 195 i 196 de la Llei 

Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General i l'article 37 del 

Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, 

aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, i a aquest efecte de 

procedir a celebrar la constitució del nou Ajuntament de Sant Vicenç de 

Montalt, a la vista dels resultats de les Eleccions Municipals celebrades el dia 

26 de maig de 2019 per a la renovació de la totalitat dels membres de les 

Corporacions Locals, es reuneixen els/les Regidors/es Electes detallats a 

continuació: 

Miquel Àngel Martínez Camarasa 

Victor Llasera Alsina 

Lydia Gerónimo Guardiola 

Sonia Miquel Suñé 

Javier Sandoval Carrillo 

Robert Subiron Olmos 

Cristian Garralaga Alonso 

Sergi Rabat Fajardo 

Eulàlia (Laia) Sorribes i Valls 



 

Benito Pérez González 

Maria Villalta Morro 

Francisco Guillem Molins 

Miguel Rovira Mariné 

 

La Corporació està assistida per la secretària accidental d'aquest Ajuntament 

que dóna fe de l'acte. 

FORMACIÓ DE LA MESA D'EDAT 

Seguidament per la secretària de la Corporació, una vegada declarada oberta 

la Sessió, es dóna lectura a l'article 195 de Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, 

del Règim Electoral General: 

article 195 
   
1. Les corporacions municipals es constitueixen en sessió pública el vintè dia 
posterior a la celebració de les eleccions, llevat que s'hagués presentat recurs 
contenciós electoral contra la proclamació dels regidors electes, en el supòsit 
es constitueixen el quarantè dia posterior a les eleccions . 
   
2. Amb aquesta finalitat, es constitueix una mesa d'edat integrada pels elegits 
de major i menor edat, presents a l'acte, actuant com a secretari el que ho sigui 
de la Corporació. 
  
3. La Mesa comprova les credencials presentades, o acreditacions de la 
personalitat dels electes amb base a les certificacions que a l'Ajuntament 
hagués remès la Junta Electoral de Zona. 
  
4. Realitzada l'operació anterior, la Mesa declararà constituïda la Corporació si 
concorren la majoria absoluta dels regidors electes. En cas contrari, se 
celebrarà sessió dos dies després, quedant constituïda la Corporació qualsevol 
que sigui el nombre de regidors presents. 
 

Atenent el que es disposa en l’esmentat article, es procedeix a constituir la 

Mesa d'Edat. 



 

Per a això, la secretària accidental crida a cada Regidor electe, a l'efecte 

d'acreditar la seva personalitat. 

La Mesa d'Edat queda integrada per: 

- Victor Llasera Alsina: Regidor electe de major edat. 

- Sergi Rabat Fajardo: Regidor electe de menor edat. 

COMPROVACIONS PRÈVIES A LA CONSTITUCIÓ DE L'AJUNTAMENT 

Constituïda la Mesa d'Edat i havent-se pres les mesures precises segons 

disposa l'article 36.2 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim 

Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de 

novembre, es constata que la secretària accidental posa a la disposició dels 

Srs. Regidors Electes la documentació referent als justificants de les 

existències en metàlꞏlic i valors propis de la Corporació dipositats en la Caixa 

Municipal i Entitats Bancàries, i igualment la documentació relativa a l'inventari 

de Béns de la Corporació. 

Seguidament la secretària de la Mesa, procedeix a donar lectura de totes les 

credencials, que li han estat lliurades acreditatives de la personalitat dels 

Regidors electes, procedint a la comprovació d'aquestes, i acreditant cada 

Regidor electe la seva personalitat. 

A continuació, es comprova que tots els Regidors electes han formulat les 

declaracions referides en l'article 75.7 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 

Reguladora de les Bases del Règim Local, convidant el President de la mesa 

d'Edat als Regidors electes a què exposin si els afecta alguna causa 

d'incompatibilitat sobrevinguda amb posterioritat a la seva declaració, sense 

que per part d'ells hi hagi manifestació alguna. 

Tenint en compte que es compleix l'exigència de l'article 195.4 de la Llei 

Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General i 37.4 del 

Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, 



 

i que concorren a aquesta Sessió la majoria absoluta de Regidors Electes, es 

procedeix al compliment del requisit legal previst en l'article 108.8 de la Llei 

Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General de prestar 

jurament o promesa. 

ACTE DE JURAMENT O PROMESA 

 

La secretària accidental dóna lectura de l'article 108.8 de la Llei Orgànica 

5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General:  

“8. En el moment de prendre possessió i per adquirir la plena condició dels 

seus càrrecs, els candidats electes han de jurar o prometre acatament a la 

Constitució, així com complir la resta de requisits previstos en les lleis o 

reglaments respectius.”  

Per tant, es procedeix a nomenar a tots els Srs. Regidors electes, a l'efecte de 

prestació del jurament o promesa. 

El jurament o la promesa es realitza utilitzant la fórmula prevista en el Reial 

decret 707/1979, de 5 d'abril, regulador de la fórmula per a presa de possessió 

de càrrecs o funcions públiques: «Jureu (o prometeu) per la meva consciència i 

honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de Regidor d'aquest Excm. 

Ajuntament, amb lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la Constitució com a 

norma fonamental de l'Estat». 

A continuació la secretària accidental de la Corporació procedeix a nomenar a 

cadascun dels Regidors electes, havent llegit la fórmula personalment a 

cadascun d'ells, i manifestant-se de la següent manera; 

Regidor electe Partit Polític Jurament o promesa 

Miquel Àngel Martínez i 

Camarasa 

Junts per Sant Vicenç de 

Montalt (JxSVM-JUNTS) 

Promet 



 

Victor Llasera Alsina Junts per Sant Vicenç de 

Montalt (JxSVM-JUNTS) 

Promet  

Lydia Gerónimo Guardiola Junts per Sant Vicenç de 

Montalt (JxSVM-JUNTS) 

Promet 

Sonia Miquel Suñé Junts per Sant Vicenç de 

Montalt (JxSVM-JUNTS) 

Promet 

Javier Sandoval Carrillo Partit dels socialistes de 

Catalunya-Units per Sant 

Vicenç 

Jura 

Robert Subiron Olmos Partit dels socialistes de 

Catalunya-Units per Sant 

Vicenç 

Promet 

Cristian Garralaga Alonso Partit dels socialistes de 

Catalunya-Units per Sant 

Vicenç 

Promet 

Sergi Rabat Fajardo Som-hi Sant Vicenç – 

Primàries Catalunya 

(PRIMÀRIES) 

Promet  

Eulàlia (Laia) Sorribes i 

Valls  

Esquerra Republicana de 

Catalunya-acord municipal 

(ERC-AM) 

Promet 

Benito Pérez González Ciutadans-Partido de la 

Ciudadania (Cs) 

Promet 

Maria Villalta Morro Nou Sant Vicenç (9SV) Promet 

Francisco Guillem Molins Partit Popular / Partido 

Popular (PP) 

Jura i promet lleialtat al Rei 

d’Espanya i guardar i fer 

guardar la Constitució 



 

Espanyola 

Miquel Rovira Mariné Candidatura d’unitat 

Popular – Alternativa 

Municipalista (CUP – AM) 

Promet 

 

 

El regidor senyor Benito Pérez González, demana que es faci constar en acta 

la literalitat de les manifestacions, per si fossin susceptibles de impugnació amb 

posterioritat. 

Miquel Àngel Martínez i Camarasa Per expressió democràtica de la voluntat 

ciutadana manifesto el ferm compromís amb els 

valors de la república catalana i declaro que 

continuaré treballant en la construcció d’una 

Catalunya políticament lliure, socialment justa, 

econòmicament pròspera i territorialment 

equilibrada. 

Victor Llasera Alsina Per expressió democràtica de la voluntat 

ciutadana manifesto el ferm compromís amb els 

valors de la república catalana i declaro que 

continuaré treballant en la construcció d’una 

Catalunya políticament lliure, socialment justa, 

econòmicament pròspera i territorialment 

equilibrada. 

Lydia Gerónimo Guardiola Per expressió democràtica de la voluntat 

ciutadana manifesto el ferm compromís amb els 

valors de la república catalana i declaro que 

continuaré treballant en la construcció d’una 

Catalunya políticament lliure, socialment justa, 

econòmicament pròspera i territorialment 

equilibrada. 



 

Sonia Miquel Suñé Per expressió democràtica de la voluntat 

ciutadana manifesto el ferm compromís amb els 

valors de la república catalana i declaro que 

continuaré treballant en la construcció d’una 

Catalunya políticament lliure, socialment justa, 

econòmicament pròspera i territorialment 

equilibrada. 

Javier Sandoval Carrillo  

Robert Subiron Olmos  

Cristian Garralaga Alonso Per imperatiu legal 

Sergi Rabat Fajardo Per imperatiu legal i per servir al poble que és qui 

m’ha elegit i a la Nació Catalana, sense renunciar 

mai als principis republicans, a la reunificació dels 

Països Catalans i a la independència. 

Eulàlia (Laia) Sorribes i Valls  Per imperatiu legal, per expressió democràtica de 

la voluntat ciutadana manifesto el ferm 

compromís amb els valors de la república 

catalana i declaro que continuaré treballant en la 

construcció d’una Catalunya políticament lliure, 

socialment justa, econòmicament pròspera i 

territorialment equilibrada. 

Benito Pérez González  

Maria Villalta Morro Per imperatiu legal 

Francisco Guillem Molins  

Miquel Rovira Mariné Per imperatiu legal i per poder servir al poble que 

m’ha escollit, únic dipositari de la sobirania, però 

sense renunciar mai als principis republicans i al 

dret a la independència del nostre poble, 



 

Catalunya. 

 

Havent-se acomplert el que es disposa en l'article 195 de la Llei Orgànica 

5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General, a les 12.10 hores, es 

declara constituït l'Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt després de les 

eleccions municipals celebrades el dia 26 de maig de 2019. 

ELECCIÓ DE L'ALCALDE 

Posteriorment, la secretària accidental de l'Ajuntament procedeix a la lectura de 

l'article 196 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral 

General i a l'elecció de l'Alcalde-President de la Corporació.  

article 196 
 
En la mateixa sessió de constitució de la Corporació es procedeix a l'elecció 
d'Alcalde, d'acord amb el següent procediment: 
  
a) Poden ser candidats tots els regidors que encapçalin les seves 
corresponents llistes. 
   
b) Si algun d'ells obté la majoria absoluta dels vots dels regidors és proclamat 
electe. 
  
c) Si cap d'ells obté aquesta majoria és proclamat alcalde el regidor que 
encapçali la llista que hagi obtingut major nombre de vots populars en el 
corresponent municipi. En cas d'empat es resoldrà per sorteig. 
 
En els Municipis compresos entre 100 i 250 habitants poden ser candidats a 
alcalde tots els regidors; si algun dels candidats obté la majoria absoluta dels 
vots dels regidors és proclamat electe; si cap no obté aquesta majoria serà 
proclamat alcalde el regidor que hagi obtingut més vots populars en les 
eleccions de regidors. 
 

a) Proclamació de candidats a l'Alcaldia 

Després d'això el President de la mesa d'edat, pregunta els Regidors que 

encapçalen les llistes, si mantenen la seva candidatura a Alcalde o la retiren, 

manifestant-se en el següent sentit: 



 

Miquel Àngel Martínez 

Camarasa 

Junts per Sant Vicenç de 

Montalt (JxSVM-JUNTS)  

SÍ 

Francisco Javier 

Sandoval Carrillo 

Partit dels socialistes de 

Catalunya-Units per Sant 

Vicenç 

SÍ 

Sergi Rabat Fajardo Som-hi Sant Vicenç – 

Primàries Catalunya 

(PRIMÀRIES) 

SÍ 

Eulàlia (Laia) Sorribes i 

Valls 

Esquerra Republicana de 

Catalunya (ERC) 

SÍ 

Benito Pérez González Ciutadans-Partido de la 

Ciudadania (Cs) 

SÍ 

Maria Villalta Morro Nou Sant Vicenç (9SV) SÍ 

Francisco Guillem 

Molins 

Partit Popular / Partido 

Popular (PP) 

SÍ 

Miquel Rovira Mariné Candidatura d’unitat Popular 

– Alternativa Municipalista 

(CUP – AM) 

SÍ 

 

Seguidament es procedeix a proclamar candidats a l'Alcaldia de l'Ajuntament. 

b) Elecció del sistema de votació 

Després de la proclamació de candidats, el President de la mesa convida als 

Regidors electes a triar el sistema de votació d’acord amb article 101 i 102 del 

Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, 

aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre per triar l'Alcalde. 



 

Quant al sistema de votació, cal tenir en compte el que preveuen els articles 

101 i 102 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el 

Reglament d'organització, funcionament i règim Jurídic de les Entitats locals, en 

els quals s'assenyalen el següent: 

- Les votacions poden ser ordinàries, nominals i secretes. 

- Són ordinàries les que es manifesten per signes convencionals d'assentiment, 

dissentiment o abstenció. 

- Són nominals aquelles votacions que es realitzen mitjançant crida per ordre 

alfabètic de cognoms i sempre en últim lloc el President i en la qual cada 

membre de la Corporació, en ser anomenat, respon en veu alta sí, no o 

m'abstinc. 

- Són secretes les que es realitzen per papereta que cada membre de la 

Corporació vagi dipositant en una urna o borsa. 

El sistema normal de votació serà la votació ordinària. 

La votació nominal requerirà la solꞏlicitud d'un grup Municipal aprovada pel Ple 

per una majoria simple en votació ordinària. 

La votació secreta només podrà utilitzar-se per a elecció o destitució de 

persones. 

És a dir, que el sistema de votació secreta únicament pot utilitzar-se per a 

l'elecció o destitució de persones; si bé no és obligatori el seu ús. 

Es procedeix a la votació del sistema de votació per a l’elecció de l’alcalde. El 

resultat és el següent: 

- Votació nominal: 0 vots 
- Votació mà alçada: 6 vots 

Miquel Àngel Martínez 
Víctor Llasera 
Lydia Gerónimo 
Sònica Miquel  



 

Sergi Rabat 
Laia Sorribes 

- Votació secreta: 7 vots 
  Javier Sandoval 
  Robert Subiron 
  Cristian Garralaga 
  Benito Pérez 

Maria Villalta 
Francesc Guillem 
Miquel Rovira 
 

Per tant, la votació per a l’elecció de l’alcalde serà secreta.   

Una vegada triat el sistema de votació, l'elecció d'Alcalde es troba regulada en 

l'article 196 de la Llei Orgànica de 19 de juny, de Règim Electoral General 

(LOREG), en el qual s'estableix el següent: 

«En aquesta sessió de constitució de la corporació es procedeix a l'elecció 

d'Alcalde, d'acord amb el següent procediment: 

a) Poden ser candidats tots els Regidors que encapçalin les seves 

corresponents llistes. 

b) Si algun d'ells obté la majoria absoluta dels vots dels Regidors és proclamat 

electe. 

c) Si cap d'ells obté aquesta majoria, és proclamat Alcalde el Regidor que 

encapçali la llista que hagi obtingut major nombre de vots populars en el 

corresponent Municipi. En cas d'empat es resoldrà per sorteig». 

Com el sistema de votació és secret, es facilita a cada elector una papereta en 

la qual figuren els noms i els cognoms dels candidats a l'alcaldia, indicant que 

hauran de marcar amb una X el candidat al qual concedeixen el seu vot. 

Els regidors i regidores que van sent anomenats pel President de la mesa 

d'Edat van dipositant el seu vot en una urna preparada a aquest efecte, sent els 

integrants de la Mesa d'Edat els últims a dipositar els seus vots. 



 

Acabada la votació, es procedeix a l'escrutini dels vots emesos que són llegits 

en veu alta pel President de la mesa d'Edat, amb el següent resultat: 

 

VOTS EMESOS: 13 

VOTS VÀLIDS: 13 

VOTS EN BLANC: - 

VOTS NULS: - 

 

Distribuint-se les paperetes de la següent manera: 

  VOTS REBUTS 

Miquel Àngel Martínez 

Camarasa 

Junts per Sant Vicenç de 

Montalt (JxSVM-JUNTS)  

4 

Francisco Javier 

Sandoval Carrillo 

Partit dels socialistes de 

Catalunya-Units per Sant 

Vicenç 

7 

Sergi Rabat Fajardo Som-hi Sant Vicenç – 

Primàries Catalunya 

(PRIMÀRIES) 

2 

Eulàlia (Laia) Sorribes i 

Valls 

Esquerra Republicana de 

Catalunya (ERC) 

- 

Benito Pérez González Ciutadans-Partido de la 

Ciudadania (Cs) 

- 

Maria Villalta Morro Nou Sant Vicenç (9SV) - 

Francisco Guillem Partit Popular / Partido - 



 

Molins Popular (PP) 

Miquel Rovira Mariné Candidatura d’unitat Popular 

– Alternativa Municipalista 

(CUP – AM) 

- 

 

 

 
En conseqüència i a la vista del resultat de la votació, en ser el nombre de 

Regidors de tretze i la majoria absoluta de set, el President de la mesa d'edat 

procedeix a les 12.20 hores a proclamar Alcalde-President de la Corporació a 

Francisco Javier Sandoval Carrillo, cap de llista del Partit dels Socialistes de 

Catalunya. 

 

PRESA DE POSSESSIÓ 
 

A continuació, de conformitat amb l'article 18 del TRRL i article 40.2 del 

Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, 

aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, la secretària 

accidental procedeix a donar lectura a la fórmula de sotmetiment a la 

Constitució, segons el següent literal: «Jureu (o prometeu) per la vostra 

consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec d'Alcalde-

President d'aquest Excm. Ajuntament, amb lleialtat al Rei, i guardar i fer 

guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat». 

Seguidament, el senyor Francisco Javier Sandoval Carrillo es manifesta de la 

següent manera: Sí, ho juro. 

Realitzat el jurament, el Sr. President de la mesa, li fa lliurament dels atributs 

del seu càrrec, que és el bastó de comandament, passant el senyor alcalde a 

ocupar la presidència de la Sala i dissolent-se la Mesa d'Edat. 



 

A continuació, el senyor Francisco Javier Sandoval,  Alcalde-President, cedeix 

el torn de paraula als representants de les diferents forces amb representació 

en la corporació municipal, i en últim lloc, pren la paraula i dirigeix unes 

paraules d'agraïment, als senyors Regidors.  

El primer regidor que pren la paraula és el senyor Miquel Àngel Martínez i 

Camarasa, cap de llista de Junts per Sant Vicenç de Montalt. Es transcriu tot 

seguit la seva intervenció: 

“bon dia a tothom. 

si m’ho permeten –i abans de començar la meva intervenció—m’agradaria fer 1 
reconeixement i 2 agraïments. 

 en primer lloc, vull tenir un record pels regidors que han acabat el seu 
mandat i que no repeteixen com a edils municipals. 
els vull reconèixer el seu valor, el seu treball, la seva inquietud per estar 
al servei del nostre poble. ja sigui des del govern municipal, o des de 
l’oposició. ningú pot discutir que han dedicat uns anys de la seva vida a 
treballar per Sant Vicenç de Montalt.  

en sembla important deixar-ne constància perquè massa sovint s’oblida. 

 vull agrair al meu equip, la feina que han fet –en unes circumstàncies 
molt adverses per explicar als veïns del poble el nostre projecte, el 
projecte de Junts per Catalunya a Sant Vicenç de Montalt. 
el nostre grup ha treballat de valent des de la transparència i la claredat; 
des de la ilꞏlusió i la passió per explicar a tothom què proposem. ha 
quedat demostrat que l’equip que m’acompanya en aquesta travessa en 
aquest viatge és ideal per emprendre nous projectes amb la 
determinació necessària per tirar-los endavant, sense importar els 
obstacles que s’hi trobin. és una gent amb força, amb coneixements i 
amb capacitat. i els ho vull reconèixer públicament. 

 i un últim agraïment a la meva família, sobretot, a la meva dona i als 
meus fills. ella sap que estar al meu costat és complicat perquè aquesta 
vocació de servei requereix molta dedicació, moltes hores... 
però ella sempre ha estat aquell suport necessari per gaudir de les 
situacions satisfactòries i ha estat sempre al meu costat quan les coses 
han anat mal dades. 



 

Començo 

Jo sóc el fill del metge i de la mestra de Sant Vicenç. 

sóc el nano que de petit corria per Sant Vicenç, jugava per Sant Vicenç i que va 
créixer a Sant Vicenç. 

Sant Vicenç de Montalt és la meva opció de vida i és el de la meva família. 

Catalunya, el país de la integració de la solidaritat, del respecte; el país de les 
iniciatives empresarials, sindicals i socials; aquesta cruïlla de civilitzacions, de 
llengües i de races... aquest sentiment de pertinença... 

...d’orgull de pertinença... 

...és el meu projecte polític. 

però hi ha un element clau que relliga el meu projecte de vida i el meu projecte 
polític, sense el qual res tindria sentit: els valors 

quan parlo de valors parlo de... 

 lleialtat 
 sinceritat 
 humilitat 
 integritat 
 solidaritat 
 esforç 
 sacrifici 
 humanitat 

aquesta pauta d’actuació serveix per relligar un projecte vital vinculat al meu 
espai més íntim i personal que és Sant Vicenç de Montalt amb el meu projecte 
polític irrenunciable que és Catalunya, el seu futur i el futur de les persones que 
hi viuen. 

ho he dit moltes vegades i no me n’amago: crec que Catalunya ha de poder 
decidir el seu futur. 

i ho he dit moltes vegades i no me n’amago que Sant Vicenç no pot construir 
d’aquesta manera el seu futur 

els projectes tots s’han de construir a favor d’alguna cosa, amb ilꞏlusió cap a 
alguna cosa... no en contra de ningú. 



 

quan vaig arribar per primera vegada a l’alcaldia de Sant Vicenç em movia 
l’afany d’ajudar a construir el millor poble.  

vaig arribar a l’alcaldia amb molta ilꞏlusió i passió, i poca experiència. però em 
vaig envoltar de gent que tenia experiència, vaig escoltar, vaig aprendre i vaig 
actuar. 

el meu projecte, abans i ara... 

...el nostre projecte, abans i ara, era i és un projecte en positiu, a favor de. 

he començat dient que tothom sap que soc el fill del metge i de la mestra.  

el fill del metge i de la mestra (del que ens cura quan no estem bé, i de la que 
ens ensenya perquè estiguem ben preparats) va aprendre a estimar Sant 
Vicenç quan va obrir el primer ull, gairebé amb el primer plor. 

aquesta ha estat la meva ensenya. 

no enganyo a ningú si els dic que aquest poble m’enamora, m’apassiona!!! 

m’encanta veure com creix de forma endreçada, com els que hi vivim –
majoritàriament—les coses no ens van malament (aquí vull fer un parèntesi per 
afirmar que també hi ha gent que no s’ho passa del tot bé, i que hi hem 
d’actuar)... 

m’enamora poder sentir, notar aquest orgull de ser de Sant Vicenç, de formar 
part d’aquesta comunitat, perquè és sinònim que les coses durant els darrers 
anys no s’han fet malament... 

...perquè tenim un dels índexs d’atur més baixos... 

...perquè tenim un dels índexs d’ingressos per càpita més alts... 

...perquè disposem d’unes molts bones instalꞏlacions esportives... 

...perquè el nostre ensenyament funciona bé... 

i tot això és el resultat d’anys de treball constant i d’un objectiu clar i precís: 
colꞏlocar Sant Vicenç de Montalt en el centre del nostre objectiu, en l’únic 
objectiu. 

ho diré de forma més clara perquè tothom m’entengui: 

per nosaltres –per mi—Sant Vicenç... l’ajuntament de Sant Vicenç... 



 

no és una estació de trànsit, una parada per promocionar-me políticament. no 
ho ha estat, no ho és i no ho serà... 

no és una oficina de colꞏlocació. no és un lloc on vaig per poder cobrar un sou. 
abans de ser alcalde jo ja treballava, tenia la meva feina i el meu sou (de 
professor) i quan no he estat alcalde he tornat a la meva feina. 
 

Junts per Catalunya de Sant Vicenç de Montalt és el grup a qui la gent del 
poble ha votat més.  

gairebé 3 de cada 10 vots van ser per nosaltres. 

amb unes circumstàncies adverses...amb una campanya –els demano que 
acceptin el que diré—indigna...en les pitjors condicions que hi pot haver... 

la nostra llista va ser la que va merèixer la confiança de la gent del poble. 

i nosaltres continuem estan on érem, i on no ens mourem. 

nosaltres continuarem treballant pel bé d’aquest municipi perquè forma part del 
nostre ADN. 

no entenem la nostra feina de cap altre manera. 

des del govern o des de l’oposició nosaltres treballem en positiu pel poble. 

i malgrat tots els malgrats... 

mantenim la mà estesa a tots els grups que vulguin treballar de debò pels 
altres, és a dir, pel poble.  

per construir un Sant Vicenç encara millor. 

per construir un Sant Vicenç des dels valors de 

 la lleialtat 
 la sinceritat 
 la humilitat 
 la integritat 
 la solidaritat 
 l’esforç 
 el sacrifici 
 la humanitat 

...i des de la bona fe! 



 

aquí sempre ens trobaran. 

i acabo.  

a casa de petit, els meus pares, el metge i la mestra em van inculcar dues 
coses que a mi m’han anat molt bé per anar funcionant per la vida:  

la primera. 

que sempre pugui mirar als ulls de les persones. 

la segona. 

que em pugui mirar al mirall i reconèixer-me. 

la primera és senyal que no m’he d’avergonyir de res, que no he d’amagar-me 
de res, que puc anar amb el cap ben alt... 

la segona és sinònim que la meva consciència no em retreu res. 

intento funcionar per la vida amb aquestes dues màximes per no desviar-me 
del camí, no creurem qui no soc i recordar d’on venim. 

i com que a aquestes alçades ja no ho se fer d’una altra manera, continuaré per 
aquest camí, 

moltes gràcies per la seva atenció.” 

En segon lloc, pren la paraula el senyor Sergi Rabat Fajardo, regidor cap de 
llista de Primàries Catalunya Som-hi. En primer lloc, agraeix la tasca de tots els 
integrants de Som-hi, per la tasca ingent que han portat a terme en un temps 
rècord, que els ha portat fins aquí. També vol agrair els 379 electors que els 
van fer confiança perquè van pensar que Som-hi Sant Vicenç era alternativa 
per ells. Una alternativa que té els principals eixos en la democràcia, la 
participació, la independència, la visió social i la república. Aquesta democràcia 
va voler donar va fer que hi haguessin 1798 vots independentistes de Sant 
Vicenç sumant totes les forces netament independentistes. Ells han seguit sent 
coherents al mandat democràtic, al mandat de l’u d’octubre que consideren 
legítim i han lluitat  fins l’últim minut perquè això fos possible. Tenen la 
consciència molt tranquilꞏla perquè volen treballar per empoderar el poble i que 
pugui participar de totes les decisions que  es prenen al Consistori i que el 
poble senti que la política no es un ens desvinculat a ell i que és proper. 
Treballaran des de l’oposició per fer de nexe entre la ciutadania i la política, que 
ara mateix és inexistent. Assumeixen el repte amb molta ilꞏlusió. Entén que la 
magnitud de l’expressió dels ciutadans els requeria més esforç,  no defalliran 



 

en l’intent de convertir Sant Vicenç en el que tots volem, que sigui el millor 
poble del món. 

 

La següent en prendre la paraula és la senyora Laia Sorribes Valls, cap de llista 

d’Esquerra Republicana de Catalunya. En primer lloc, vol agrair a tot l’equip 

d’Esquerra de Sant Vicenç de Montalt que li hagin donat l’oportunitat d’arribar 

fins aquí, de ser regidora i als 316 santvicentins i santvicentines que ho han fet 

possible. Les persones que l’han votat volien un alcalde o alcaldessa 

independentista amb la finalitat  de seguir amb els valors republicans, per això, 

des que va saber que tenia oportunitat de pactar amb la resta de partits perquè 

això fos possible, i tenint en compte que no volien un alcalde imputat o amb cap 

causa oberta, van apostar per Sergi Rabat. No creu que pugui ser alcalde una 

persona de la qual es dubti de la seva honestedat, per això, van demanar-li a 

aquesta persona que s’apartés, però i no ha estat possible aconseguir un pacte 

perquè en Sergi fos alcalde, s’ha reunit amb gairebé totes les forces diverses 

vegades. Es vol disculpar amb PP i C’s perquè no s’hi ha reunit, perquè les 

posicions són molt allunyades, per fer un govern republicà. Dialogar amb totes 

les forces és important, per donar suport a propostes, amb valors republicans, 

valors per la ciutadania i per aconseguir propostes que s’acostin als valors que 

sempre han defensat, les persones, que hi hagi transparència, amb igualtat 

home/dona, que encara queda molt camí per aconseguir-la, com s’ha vist en 

les llistes electorals. Manifesta que, per coherencia, avui el seu vot per triar 

alcalde ha sigut per en Sergi Rabat. Seguirà lluitant des de l’oposició per lluitar 

pel que representa. 

El regidor que pren la paraula tot seguit, és el senyor Benito Pérez González, 

cap de llista de Ciutadans, qui literalment expressa el següent: 

“En nombre de las personas que han formado parte de la lista de la candidatura 

de Cs en Sant Vicenç y en el mío propio queremos agradecer a todos los 

ciudadanos que nos han votado y han decidido  que Ciutadans continúe 



 

siendo una de las voces que estén representadas en la vida política oficial del 

consistorio. 

Ciertamente no hemos sido los más votados; pero a pesar de ello vamos a 

intentar que se lleven a efecto todas aquellas propuestas que nos han pedido 

los vecinos de diversas partes del pueblo. 

Fa 8 mesos aprox. Cs va recolzar una moció de censura contra el candidat 

actual de Junts (anteriorment CiU). Hem de ser conseqüents amb aquella 

decisió i amb el programa de Cs en el que no podem recolzar a persones amb 

la seva honorabilitat política sèriament compromesa. Altrament, i al marge del 

tema purament personal, tampoc podem, per acció u omissió, votar a favor d'un 

candidat independentista que anteposi estratègies politiques alienes a les 

competències per les quals ha estat realment conferit, que és nada más y nada 

menos que el govern de St. Vicenç 

Nosaltres, Cs,  anem a donar una oportunitat al seny, a la ilꞏlusió i l'esperança. 

Al nou Alcalde, felicitar i demanar-li que sigui coherent amb el discurs de 

transparència, honestedat, participació, de tractar temes del poble només i 

imparcialitat institucional  

Lógicamente vamos a defender los principios por los que nos hemos 

presentado en estas elecciones: limpieza y cuidado del pueblo, mejoras en 

infraestructuras y la seguridad ciudadana, buscando  el equilibrio  entre  

progreso  y sostenibilidad, transparencia, no a la corrupción, no al clientelismo, 

control racional del gasto, reducción impositiva, potenciación de la empresa y el 

comercio,  políticas sociales y de progreso para los jóvenes y la Gent Gran ... 

sin olvidarnos de exigir lealtad y neutralidad institucional en el Ayuntamiento 

En definitiva vamos a defender con firmeza una sociedad de ciudadanos libres 

e iguales también en St. Vicenç 



 

Este es el compromiso que hemos adquirido y, por lo tanto, nuestra acción 

política irá encaminada a su consecución, ya sea mediante un pacto de 

gobierno, control legislativo, oposición o apoyos puntuales. 

Respecto a nuestra relación con las otras formaciones decimos que nuestra 

actitud será positiva y respetuosa en el plano personal. Somos adversarios 

políticos pero no enemigos. Vamos a jugar limpio y de forma constructiva, si 

bien en el terreno de las ideas políticas estaremos contra las propuestas que 

vulneren la legalidad democrática que rige esta sociedad. 

De nuevo, muchas gracias a todos. Nos tenéis a vuestra disposición, como 

siempre.“ 

Tot seguit, la senyora Maria Villalta Morro, cap de llista de 9 Sant Vicenç, fa la 

següent intervenció: 

“Utilitzaré el meu torn de paraula en nom de 9SV, en primer lloc per agrair el 
vot a les persones que ens han fet confiança, i també per felicitar als qui han 
participat i obtingut representació. 
 
Pel que fa al sentit del meu vot, vull dir que hem donat suport a la candidatura 
que ens permet fer el que vàrem dir i repetir durant tota la campanya: volem 
situar-nos en contra de qualsevol forma de corrupció.  
 
Quan diem això, estem parlant sobre tot de política, dit en positiu i perquè 
s’entengui, creiem que hi ha d’haver mecanismes que impedeixin que es perdin 
diners, hores de feina o materials de l’ajuntament  per mala gestió, que hi ha 
d’haver participació i transparència per evitar arbitrarietats en la presa de 
decisions, i que el tracte amb els treballadors de l’ajuntament ha de basar-se en 
la professionalitat, la responsabilitat i el respecte, mai en la coacció o 
l’intercanvi de favors.  
Hi ha pràctiques que estic convençuda  que cal rebutjar fermament, encara que 
no siguin directament delictives, o que amb el pas del temps acabin escapant a 
l’acció de la justícia. 
D’altra banda, quan no hi ha una majoria absoluta, la minoria més votada té 
l’oportunitat i tots els avantatges per poder sumar. Si no té prou capacitat per 
fer-ho, la responsabilitat en cap cas és de qui sí aconsegueix sumar-los. Això 
és així inclús en l’actual govern de la Generalitat, criticar-ho a conveniència no 
sembla la millor manera de fer política, i , sobretot , no és cap argument 
democràtic. 
 



 

Estarem aquí els propers quatre anys per contribuir a la governabilitat, per fer 
política local que és l’objectiu i la raó de ser de 9SV. 
 
Per últim, permetin-me que expliqui una petita anècdota personal que crec que 
ilꞏlustra la nostra manera de fer política: aquest matinada, a les tres, he rebut 
un reguitzell de missatges acusant 9SV de traïdoria. Algú ho ha fet, i amb 
paraules amenaçadores.  
Jo no ho faré mai.  Per què? Doncs perquè a 9SV  tenim adversaris polítics 
amb qui debatre, discutir, treballar, convèncer o lluitar en el terreny de les idees 
des del respecte. No enemics a vèncer per qualsevol mitjà.  
 
Ens trobareu treballant pel poble, desenvolupant el nostre programa, lluitant 
perquè hi hagi més transparència i més participació. En suma, fent política des 
del poble, i en interès del nostre poble, a nivell local, que és l’àmbit de 9SV.” 
 

Tot seguit, pren la paraula el senyor Francesc Guillem Molins, cap de llista del 
Partit Popular. Es transcriu a continuació la seva intervenció: 

 

“Bon dia a tothom, 

En nom i representació del grup municipal del Partit Popular.  

Volem agrair en primer lloc als santvicentins que ens han fet confiança en aquestes 
darreres eleccions, concretament a les 196 persones que ens varen votar.   

I als que no, els demostrarem amb el nostre treball, implicació i responsabilitat pel 
poble, que som una molt bona opció i alternativa per al futur de tots els santvicentins.  

Vull felicitar a tots els regidors i regidores electes de les diverses formacions polítiques 
aquí presents. 

Crec que per sobre de les ideologies polítiques de tots nosaltres, sempre i repeteixo 
sempre estem les persones. 

Abans de fer la darrera felicitació pel PSC i especialment per al Sr. Javier Sandoval 
que ha estat elegit alcalde. 

Voldria dir que el nostre recolzament al nou alcalde ha de fer possible que els nostres 
eixos del programa electoral es duguin a terme, no defraudarem als nostres electors ni 
a Sant Vicenç de Montalt. 

Ja per acabar unes paraules pel flamant alcalde. 



 

Javier tienes mi mano tendida para seguir trabajando como estos últimos 8 meses, con 
esfuerzo, con tenacidad, con transparencia y sobretodo para seguir mejorando nuestro 
pueblo.  

En definitiva por el cambio que funciona.  

Así lo hemos demostrado y lo seguiremos haciendo, te deseo todo el acierto del 
mundo y mi ofrecimiento a ayudarte en lo que estimes oportuno. 

Moltes gràcies a tothom.” 

Tot seguit, pren la paraula el senyor Miquel Rovira Mariné, cap de llista de la 
CUP-AMUNT, qui manifesta que no és un dia feliç per ell i ni pels qui l’estimen 
de veritat, perquè pren possessió com a regidor, perquè l’ha escollit una part 
del poble, amb tot el que això representa, i en canvi té una barreja d’emocions 
que no són gens agradables. Els qui l’estimen de veritat ho saben. Dit això, el 
que dirà ho farà amb tota la contundència, la CUP, i no Miquel Rovira, ha pres 
una decisió, després d’un debat ampli i de molta reflexió. Des del primer 
moment ho va dir. Formar un bloc independentista on hi ha persones 
imputades per delictes de corrupció, per malversació, per la seva mala gestió, 
ells no poden viatjar amb aquest company de viatge. No es pot construir la 
República amb sota els pilars de la corrupció. S’estan equivocant com a poble 
si posen l’estelada davant la corrupció. Davant d’això només tenen una opció. 
Entén la frustració perquè ell també la té avui. Felicita el nou alcalde. Li 
demana que gestioni la responsabilitat que li han donat entre totes amb 
generositat, que tingui en compte que hi ha un 60% d’independentisme al poble 
i la majoria del Consistori. Li demana que ho gestioni amb cap i amb seny, però 
també amb el cor. 

Finalment, és el senyor Javier Sandoval Carrillo, nou alcalde de Sant Vicenç de 
Montalt, qui pren la paraula i es transcriu a continuació, la seva intervenció: 

“Bon dia a tothom... 

Companyes regidores, companys regidors, ciutadans i ciutadanes de Sant 
Vicenç que avui ens acompanyeu en aquest acte de constitució del nou 
ajuntament...Moltes gràcies per la confiança que m’heu dipositat en ser investit 
alcalde del municipi. 

Com ja he reiterat en nombroses ocasions jo, AVUI, només sóc la punta de 
l’ICEBERG d’aquest ajuntament, el cap visible d’un projecte comú, que hem de 
bastir en tots nosaltres. 



 

Vull ser, i no em canso de dir-ho, l’alcalde de tothom, i per damunt de les sigles 
dels partits i de les ideologies, Sant Vicenç de Montalt mereix un alcalde i un 
govern plural, de consens, que vetlli sempre pels interessos comuns del nostre 
poble i de la seva gent. 

L’experiència de govern dels darrers mesos ha estat molt positiva per al nostre 
poble, i aquesta experiència ha de ser el punt i seguit per als propers 4 anys de 
legislatura. 

Avui és un dia gran, de festa de la democràcia. 

Hem votat i constituït un nou ajuntament que ha de representar a tots els 
santvicentins i a les santvicentines en els propers 4 anys. 

Aquest nou ajuntament ha de poder caminar de manera majoritària cap a un 
govern on hi hagi recollides totes les sensibilitats i recollits tots els projectes 
comuns que ens facin millorar i avançar en els nostre benestar colꞏlectiu. 

Aquest és el meu compromís des de l’alcaldia, i davant de tots vosaltres m’hi 
comprometo a fer-ho realitat, amb diàleg, mà estesa i facilitant la governabilitat 
perquè colꞏlectivament siguem millors i estiguem orgullosos de ser i de 
pertànyer a Sant Vicenç de Montalt. 

Deixem enrere disputes estèrils i partidistes, i siguem capaços de reforçar la 
marca de poble, amb un govern fort, ampli i majoritari, que sigui capaç de donar 
sortida als problemes reals de tots i cadascun dels nostres ciutadans i de les 
nostres ciutadanes.  

Siguem capaços de tenir les mires ben obertes i superar una visió particular per 
trobar un camí plegats, prioritzant la justícia social, treballant per a tothom, però 
sense oblidar els més necessitats, ajudar a aquelles famílies que pitjor ho estan 
passant, fent polítiques inclusives en tots els àmbits de gestió municipal, i que 
ens facin sentir orgullosos del que fem. 

Hem d’apostar per fer de Sant Vicenç una oportunitat per a tothom que hi viu i 
per aquells que vulguin venir a visitar-nos.  

Hem de seguir fent camí de la mà de les entitats, de la seva gent, dels veïns i 
de les veïnes, establint llaços de complicitat perquè les inversions a la via 
pública, a les zones verdes i als equipaments siguin gaudides per a tothom, i 
per garantir uns serveis municipals de qualitat. 

Aquest és el Sant Vicenç que ens cal ! 



 

I des d’aquestes premisses, des d’avui, em poso a disposició de tots els grups 
municipals per configurar un govern fort, que d’entrada ja els avanço que hi 
haurà els representants dels grups que m’han donat suport en aquesta 
investidura, però seguirem treballant per incorporar aquells que estiguin 
disposats a arremangar-se per treballar en el dia a dia del municipi. 

No vull acabar sense agrair a la meva família, a la meva dona i als meus fills, la 
seva paciència infinita i el seu suport incondicional en aquest darrers mesos 
que han estat molt satisfactoris però també molts durs a l’hora de conciliar la 
vida laboral, la política i la família. 

També el meu agraïment més sincer a tots els regidors i regidores que m’han 
acompanyat en el meu camí d’ençà que vaig ser investit alcalde per primera 
vegada el passat mes de setembre. Gemma Duran, Mª Lluïsa Grimal, Berta 
Sala, Robert Subirón, Amadeu Clofent, Cristian Garralaga, els dos Enrics, 
Miralles i Pardo, els dos Jaumes, Arcos i Gumà, Benito Pérez, i Francisco 
Guillem.  Sense vosaltres res hagués estat possible. 

També el meu agraïment pels treballadors municipals que han estat al peu del 
canó sempre, malgrat les circumstàncies. La seva vocació de servei cap al 
poble i la seva gent i la seva implicació juntament amb la tasca duta a terme 
per tots els meus companys de viatge han permès que Sant Vicenç no s’aturi i 
pugui continuar avançant. 

I el meu últim agraïment, per les persones que m’han fer costat a la candidatura 
i a les persones de l’agrupació que sempre han esta estat al meu costat i que 
sense ells no estaria avui aquí. No voldria deixar-me un pensament a una 
persona que avui estaria molt orgullosa de mi, un gran amic Lluis Bisbal. 

Feina n’hi ha i molta i estic convençut que junts en farem més i el resultats serà 
millor. 

Visca Sant Vicenç de Montalt 

I Visca Catalunya” 

 

 

Seguidament, el senyor Alcalde-President aixeca la Sessió, essent les 13.00 

hores, de la qual cosa com a Secretària en dono fe. 

 



 

La Secretària              Vist i plau, 

    L’alcalde president 

 


