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 SESSIÓ PLE EXTRAORDINARI. 11 DE JUNY DE 2011.

Un cop passades les eleccions del passat 22 de maig de 2011, aquesta sessió extraordinària és la convocatòria  
necessària  per  la  constitució  del  nou ajuntament  i  el  nomenament  del  nou alcalde,  essent  aquest  el  qui  
posteriorment confguri el seu equip de govern. Recordem que el resultat de les eleccions han suposat que 
l’Ajuntament estigui format per 5 regidors de CiU, 3 regidors de VdC-CUP, 3 d’ERC i 2 pel PSC. Aquest és  
un ple que funciona amb un protocol establert per llei.
Primerament, es va anomenar tots els regidors, i es va constituir la mesa d’edat (on el més jove és el secretari de 
la taula i el de més edat és el president). El secretari va nomenar a cadascun dels regidors i aquests, d’un en un,  
van emetre el seu jurament o promesa al càrrec de regidor. En el cas dels tres regidors de VdC-CUP, ho van fer  
de la següent manera:
L’Aleix Auber i Àlvarez: “Prometo, per imperatiu legal, exercir el càrrec de regidor de l’Ajuntament de Capellades i  
les responsabilitats i obligacions que se’n deriven, i prometo, 300 anys després de l’ocupació per les armes dels països  
Catalans de la mà de les tropes borbòniques, mantenir ferma en tot moment, la meva voluntat de servei i treball per  
la vila de Capellades i dels Països Catalans”.
En Moisès Mas i Almirall:  “Prometo, per imperatiu legal i per poder treballar per la vila de Capellades i per  
Catalunya. I manifesto que la meva militància política, inclosa la meva tasca com a regidor d'aquest ajuntament,  
anirà encaminada a combatre la manca de llibertats que la constitució espanyola perpetua”.
La Meritxell Martínez Massoni: “Prometo per imperatiu legal i per poder servir al poble que m'ha escollit, únic  
dipositari de sobirania, però sense renunciar mai a l’exercici del dret de l’autodeterminació ni a la reunifcació de la  
Nació Catalana”.
Acabats  els  juraments,  es  va  donar  per  constituïda  la  corporació  i  es  va  efectuar  la  votació  de  l’alcalde,  
mitjançant el vot secret, entre els regidors candidats de cada llista electoral. VdC-CUP, pels motius ja explicats  
en la passada roda de premsa del 3 de juny, es va votar a si mateixa. Podeu trobar el comunicat d’aquesta roda  
de premsa a la pàgina web. La resta de formacions, tot i que no havien avançat les seves postures, també van  
optar per votar-se a si mateixes, tot i que la incògnita de si fnalment hi havia hagut algun pacte entre elles, es 
va mantenir fns al fnal. Així doncs, per minoria però essent el regidor més votat, va prendre possessió com 
alcalde de Capellades, el Marcel·lí Martorell i Font.
En el seu parlament d’investidura, el nou alcalde va destacar que aquesta seria una legislatura excepcional, ja  
que mai cap equip de govern havia tingut que governar amb un nombre tant baix de regidors, fet que els  
portaria a buscar de manera insistent pactes amb ERC i PSC. En canvi, va destacar que veia difícil que es  
pogués arribar a trobar pactes amb VdC-CUP, encara que no ho descartava del tot, sempre que fos de manera 
puntual. Tot seguit es va donar la paraula als diferents grups. Tant ERC com PSC van ser breus en el seus  
parlaments, i van destacar la necessitat de treballar fort i de manera conjunta. 
L’Aleix Auber, per VdC-CUP, va fer el següent discurs: "Volem dirigir aquestes paraules a tots i totes les veïnes de  
la vila. Aquest avenç que Vila de Capellades a obtingut és gràcies a vosaltres. No dubtem que, tots els elegits aquí  
presents, miraran d’actuar amb responsabilitat. I esperem que amb molta més de la que ens ha precedit, i junts,  
puguem millorar l’estat en que es troba aquesta institució. En el cas dels regidors i regidores de VdC-CUP, la nostra  
obligació és treballar per una vila millor i lluitar per un país lliure i socialment just. Això, ara i aquí, en aquest  
Ajuntament, vol dir comprometre’ns a defensar el programa polític amb el què ens vam presentar a les eleccions i pel  
que ens van votar 523 ciutadans i ciutadanes d’aquest municipi. No és només a totes aquestes persones, sinó tant als  
que ens van votar com als que no, als que prometem, no per imperatiu legal sinó per voluntat pròpia, defensar un  
model de poble basat en la participació ciutadana, els drets de les classes populars, la defensa del territori, la defensa  
de la llengua, la cultura i la identitat nacional. Gràcies”.
Finalment, després dels parlaments i les fotografes, es va donar per acabat el ple. 

Amb aquesta publicació, Vila de Capellades - Candidatura d’Unitat Popular vol acostar a la ciutadania el què es parla en 
el Ple Municipal, tot transmetent-vos-ho de forma resumida i lleugera. amb l’objectiu de donar-vos a conèixer el que en 
ells es debat i les postures preses per tots nosaltres. Alhora, volem animar-vos a assistir-hi i participar-hi  activament en el 
torn obert de paraula.
Pots trobar tots els plens a: www.viladecapellades.cat


