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CONSTITUCIÓ DE LA CORPORACIÓ 
 
La sessió comença a les 12 hores i es desenvolupa segons el contingut i per l’ordre de 
relació dels fets que s’enuncia a continuació. 
 
El secretari declara: 
  
“Avui, vintè dia natural posterior a les eleccions locals del 22 de maig de 2011, s’ha de 
constituir el Ple municipal, de conformitat amb l’article 185 de la Llei orgànica de règim 
electoral general. La sessió ha estat convocada conforme a dret per a les 12 hores, 
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mitjançant decret de l’alcadessa en funcions. 
 
La sessió consta d’una primera part constituent, en la qual prenen possessió els regidors 
i, una vegada constituïda la corporació, d’una segona part, l’ordre del dia de la qual és 
l’elecció de l’alcalde/ssa. 
 
La Junta Electoral de Zona el dia 25 de maig ha proclamat regidors electes aquells 
que a continuació cridaré perquè jurin o prometin el seu càrrec i en prenguin 
possessió. Tots ells han presentat les seves credencials davant de la Secretaria 
municipal i han formulat les declaracions de béns i activitats preceptives amb 
anterioritat. Aquestes circumstàncies han estat verificades pels regidors que integraran 
la mesa d’edat immediatament abans que s’iniciï aquesta sessió. 
 
Per al jurament o promesa del càrrec, adreço en el moment de la crida a cadascun 
dels regidors electes la pregunta que es fixa al Reial Decret 707/1979, de 5 d’abril, la 
qual té el contingut següent: 
 
“Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions 
del càrrec de regidor/a de l’Ajuntament d’Abrera amb lleialtat al Rei, i guardar i fer 
guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat?” 
 
Aquesta pregunta els regidors respondran “Sí, juro”, “Sí, prometo” o qualsevol altra 
expressió que, de conformitat amb la jurisprudència constitucional, signifiqui un 
compliment del deures establerts normativament per a la presa de possessió dels 
càrrecs i de les funcions públiques. 
 
Una vegada els regidors hagin jurat o promès, prendran possessió del seu càrrec i 
aquest extrem quedarà acreditat amb la signatura de l’acta que autoritzaré amb la 
meva fe pública.  
 
Informo els regidors electes que en aquest moment es troben obligats a declarar si en 
ells concorre alguna causa d’incompatibilitat” 
 
El secretari passa a cridar individualment els regidors electes de major i menor edat, 
els quals integraran la mesa d’edat i que són, respectivament, Sr. Antonio Merino 
Requena i Sr. José Andrés Martín Álamo.  
 
Davant del secretari, i per ordre d’edat, juren o prometen el seu càrrec i en prenen 
possessió en la forma indicada pel secretari a la seva exposició. Ambdós regidors 
passen a ocupar la mesa d’edat de la sessió i el de més edat la presideix. 
 
El president de la mesa d’edat demana al secretari que passi a cridar els regidors 
electes perquè jurin o prometin el seu càrrec i en prenguin possessió. 
 
El secretari crida els regidors per l’ordre següent: 
 
Sr.   Iván Serrano Rodríguez 
Sr.   Francisco Bazán Sánchez  
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Sra. Cristina Bigordà Vargas  
Sr.   Lluis Cirera Antón  
Sra. Mònica Torre-Marín Cuesta  
Sra. Silvia Caroz Pereira  
Sr.   Miguel Carrión Mateo  
Sr.   Juan Antonio Castillo Guardia 
Sr.   Antonio Rodríguez Ruiz 
Sra. Isabel Ruiz Bautista 
Sr.   Jesús Naharro Rodríguez 
Sra. Montserrat Navarro Caraballo  
Sr.   Francisco Sánchez Escribano  
Sra. M. Guadalupe Marcos Giménez 
Sra. Maria Soler Sala  
 
A la crida del secretari, cadascun dels regidors electes compareixen davant de la 
mesa d’edat, juren o prometen el seu càrrec, prenen possessió en la forma que 
anteriorment ha estat descrita pel mateix secretari i ocupen el seu escó.  
 
El secretari informa el president de la mesa que existeix quòrum suficient per a 
constituir el Ple. 
 
El president de la mesa d’edat declara constituït el ple municipal. 
  
ELECCIÓ DE L’ALCALDE/SSA 
 
El president de la mesa d’edat indica que a continuació s’elegirà l’alcalde/ssa. 
  
El president de la mesa d’edat proposa que la votació sigui nominal. El ple accepta per 
assentiment aquesta proposta.  
 
El president de la mesa d’edat demana al secretari que expliqui el procediment per a 
l’elecció de l’alcalde/ssa. 
 
El secretari explica que el procediment de elecció d’alcalde/ssa en la forma indicada a 
continuació: 
 
“Poden ser candidats els regidors que encapçalen les llistes corresponents. 
 
Per determinar quins d’entre aquests són candidats, el secretari els adreçarà la 
pregunta sobre si presenten la seva candidatura. Els interrogats respondran 
afirmativament o negativament la pregunta del secretari. Només aquells que 
responguin afirmativament seran candidats. 
 
A continuació, indicaré al president de la mesa d’edat quins regidors han presentat la 
seva candidatura a alcalde/ssa i el president de la mesa d’edat els proclamarà. 
 
La votació, atès que serà nominal, es realitzarà de la forma següent: 
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- Interrogaré els regidors individualment i aquests respondran indicant el candidat a 
alcalde/ssa al qual atorguen el seu vot o s’abstindran. Per votar a favor d’un candidat, 
respondran el primer cognom del candidat. Per abstenir-se, respondran “m’abstinc”. 
 
- Una vegada hagin votat tots els regidors, enunciaré el resultat i el president de la 
mesa d’edat  proclamarà l’alcalde/ssa electe. 
 
Serà proclamat alcalde/ssa, aquell candidat que obtingui la majoria absoluta dels vots, 
es a dir, nou o més.  
 
Si cap dels regidors no assoleix aquesta majoria, serà proclamat alcalde/ssa per 
efecte de la llei el regidor/a que encapçali la llista que hagi obtingut el  major nombre 
de vots populars a les eleccions locals. 
 
El proclamat prendrà possessió davant del ple en aquesta mateixa sessió i d’acord 
amb la forma general que anteriorment s’ha emprat per als regidors.” 
 
El president de la mesa d’edat demana al secretari que adreci als regidors que 
encapçalen les candidatures en representació al consistori la pregunta sobre si 
presenten la seva candidatura a l’alcalde/ssa. 
 
El secretari adreça la pregunta, en l’ordre que s’indica a continuació, i obté la resposta 
següent: 
 
Iván Serrano Rodríguez, no presenta la seva candidatura 
Francisco Bazán Sánchez, si presenta la seva candidatura 
Cristina Bigordà Vargas, no presenta la seva candidatura. 
Mònica Torre-Marín Cuesta  no presenta la seva candidatura. 
Miguel Carrión Mateo, si presenta la seva candidatura. 
Isabel Ruiz Bautista, si presenta la seva candidatura. 
Maria Soler Sala, si presenta la seva candidatura. 
 
El secretari informa la mesa d’edat que han presentat la seva candidatura a 
alcalde/ssa d’Abrera els caps de llista següents: 
  
El Sr.    Francisco Bazán Sánchez 
El Sr.    Miguel Carrión Mateo 
La Sra. Isabel Ruiz Bautista 
La Sra. Maria Soler Sala 
 
El president de la mesa d’edat els proclama a tots ells candidats a alcalde/ssa. 
 
El president de la mesa d’edat disposa que comenci la votació. 
  
El secretari crida als regidors amb l’ordre que s’indica a continuació i aquests atorguen 
el seu vot al candidat que també s’expressa en cada cas: 
 
Serrano Rodríguez, Iván, respon “m’abstinc”. 
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Bazán Sànchez, Francisco,  vota la candidatura de Francisco Bazán Sánchez”.  
Bigordà Vargas, Cristina, vota la candidatura de Maria Soler i Sala”.  
Cirera Antón, Lluis, vota la candidatura de Maria Soler i Sala”.   
Torre-Marín Cuesta , Mònica,  vota la candidatura de Maria Soler i Sala”.  
Caroz Pereira, Silvia,  vota la candidatura de Miquel Carrión Mateo”.  
Martín Álamo, José Andrés, vota la candidatura de Miquel Carrión Mateo”.  
Carrión Mateo, Miguel,  vota la candidatura de Miquel Carrión Mateo”.  
Castillo Guardia, Juan Antonio, vota la candidatura de Isabel Ruiz Bautista”.   
Rodríguez Ruiz, Antonio, vota la candidatura de Isabel Ruiz Bautista”.  
Ruiz Bautista, Isabel, vota la candidatura de Isabel Ruiz Bautista”.  
Naharro Rodríguez, Jesús, vota la candidatura de Maria Soler i Sala”.  
Navarro Caraballo, Montserrat, vota la candidatura Maria Soler i Sala”.  
Merino Requena, Antonio, vota la candidatura de Maria Soler i Sala”.  
Sánchez Escribano, Francisco, vota la candidatura de Maria Soler i Sala”.  
Marcos Giménez, M. Guadalupe, vota la candidatura de Maria Soler i Sala”.  
Soler Sala, Maria,  vota la candidatura de Maria Soler i Sala”.  
 
El secretari anuncia que el resultat de la votació ha estat el següent: 
 
S’han produït: 
 
- Candidat Maria Soler Sala, 9 vots. 
- Candidat Miquel Carrión Mateo, 3 vots. 
- Candidat Isabel Ruiz Bautista, 3 vots. 
- Candidat Francisco Bazán Sánchez, 1vot. 
 
- S’ha abstingut 1 regidor. 
 
El president de la mesa d’edat proclama: 
 
- Que, per haver obtingut majoria absoluta, ha resultat elegida alcaldessa la candidata 
Maria Soler Sala. 
 
El president de la mesa d’edat demana a l’alcaldessa electa que comparegui davant 
de la mesa d’edat per jurar o prometre el càrrec i prendre’n possessió i requereix al 
secretari que l’adreci la formula de jurament o promesa. 
 
Compareguda l’alcaldessa electa davant de la mesa, el secretari li adreça a 
l’alcaldessa electa la pregunta següent: 
 
“Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions 
del càrrec d’alcalde/ssa d’Abrera amb lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la 
Constitució com a norma fonamental de l’Estat?” 
 
L’alcaldessa electa promet el càrrec i a continuació pren possessió signant l’acta que 
així ho acredita, autoritzada per la fe pública del secretari. A continuació, el president 
de la mesa d’edat li lliura la vara, distintiu propi del seu càrrec. 
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La mesa d’edat, extingit el seu mandat, cedeix a l’alcaldessa la presidència de la 
sessió i els seus membres passen a ocupar el seus escons. 
 
L’alcaldessa obre un torn de paraules a cadascun dels regidors que encapçalen les 
candidatures que han obtingut representació al consistori. En aquest torn, es 
produeixen les intervencions següents: 
 
Pren la paraula el Sr. Iván Serrano, regidor d’Esquerra Unida-Izquierda Unida: “Avui 
iniciem una nova legislatura a l'Ajuntament d'Abrera. Com en tot començament, és el 
moment de plantejar-se els objectius que volem aconseguir en aquests quatre anys. 
Els objectius que EU-IU, com a moviment polític i social, volem per al nostre poble, 
que són els mateixos que figuren en el nostre programa electoral. 
 
Però és evident que aconseguir aquests objectius no depèn de nosaltres. El resultat 
electoral d'EU-IU a Abrera va ser un mal resultat, vam perdre vots i ens hem allunyat 
del nostre objectiu d'aconseguir dos regidors. Així que entenem que el nostre lloc és a 
l'oposició, tot i l'oferta del PSC per conformar govern, oferta que hem rebutjat per 
coherència, perquè l'actuació del PSC en aquests últims quatre anys no ens genera 
confiança, perquè sumar-nos a un govern ampli amb un sol regidor ens sembla que és 
voler tenir una quota de poder i no tenir la representativitat ni la força per exercir-lo 
realment, perquè vam aprendre en carn pròpia el costós que és figurar en un govern 
de coalició on la capacitat de decisió la tenen realment altres i perquè, com ja he dit, el 
nostre mal resultat electoral no és un bon aval per formar govern. 
 
Però si una cosa tenim la gent d'esquerres és optimisme i ganes de batalla fins i tot en 
els moments més difícils. Continuarem treballant per guanyar-nos la confiança del 
nostre electorat, per millorar la qualitat de vida de la ciutadania d'Abrera i per 
transformar la nostra societat. 
 
Les eleccions municipals del 22 de maig han trencat la majoria absoluta del PSC 
després de gairebé 30 anys de govern ininterromput. Ens alegrem, és un canvi 
important i necessari. Però la constitució del nou govern no ens agrada. Com una 
organització d'esquerres que som ens preocupa l'entrada en el govern d'un partit com 
CiU, que està liderant des del govern de la Generalitat les retallades al sector sanitari i 
a l'educatiu amb una agressivitat com no recordem. I és que la diferència entre dretes i 
esquerres malgrat hi hagi gent que vulgui oblidar-les són clares, nosaltres defensem a 
Catalunya el sosteniment d'un sector públic fort i d'uns serveis bàsics gratuïts i 
universals i així ho farem també a Abrera. Cal revertir el procés d'externalització de 
serveis i unes altres aliances potser anirien per aquest camí, amb aquest govern ho 
dubtem. Més de 30 anys després de les primeres eleccions municipals democràtiques 
la dreta entra a governar a Abrera de la ma del PSC, estarem vigilants davant d'aquest 
nou model de gestió que uneix a forces polítiques en principi incompatibles, però 
sembla que en política tot pot passar. 
 
Què volem per a Abrera en aquests quatre anys? Volem un govern amb capacitat de 
diàleg amb l'oposició i la societat civil, un govern compromès amb la participació 
ciutadana. I desitgem que aquells i aquelles que han assumit la oportunitat i el risc que 
suposa governar amb el PSC es recordin de posar fi a un dels greuges que tots els 
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partits hem criticat: la prepotència i la manca de transparència. Cal repolititzar el ple, 
convertir-lo en un òrgan de discussió i de presa de decisions que després es portin a 
terme i que deixi de ser  un tràmit per a l'aprovació d'aquells temes que la llei 
determina que són d'exclusiva competència del Ple. Les grans decisions de poble 
haurien de passar per processos de participació reals i amb el compromís polític i ètic 
de que siguin vinculants. Ja no hi ha majories absolutes que es puguin utilitzar com 
una carta blanca per governar d'esquenes a la ciutadania, cal obrir l'ajuntament al 
poble perquè entri aire fresc i s'obrin ponts entre la política institucional i la gent. 
 
En temps de crisi, l'enfortiment dels serveis públics i la lluita contra el racisme seran 
dos reptes claus en aquests quatre anys. Uns serveis públics eficients són la millor 
garantia per combatre l'exclusió social i una societat cohesionada, participativa i 
informada és el millor antídot contra el racisme. El problema no és la immigració sinó 
el desmantellament progressiu del sistema públic de protecció social i la competència 
que genera el sistema capitalista entre treballadors de diferents orígens. L'entrada en 
el nostre Ajuntament d'un partit xenòfob com PXC és el símptoma que hi ha alguna 
cosa que no va bé a Abrera. Cal combatre el racisme, la xenofòbia i a les  
organitzacions polítiques que assumeixen aquests discursos amb pedagogia, 
polítiques d'integració i una aposta ferma i clara pels serveis públics, la qual cosa 
també vol dir una aposta ferma i clara amb els treballadors i treballadores d'aquests 
serveis. No jutjarem al futur govern per tal o qual obra sinó pel seu interès i compromís 
en donar resposta a totes les situacions dramàtiques que està generant aquesta crisi 
que va per llarg. En aquesta tasca, EU-IU estarà al costat del futur govern i aportarem 
propostes i iniciatives: per començar tornem a posar sobre la taula la necessitat de la 
redacció d'un pla de lluita contra l'exclusió social. És una bona proposta per a orientar 
les polítiques socials del nostre poble i esperem que es tingui en compte  
 
Desitgem un govern compromès amb el medi ambient. L'oposició a la futura autovia 
de connexió entre l'A2 i el Quart Cinturó ha estat un cavall de batalla d'EU-IU des fins i 
tot, abans de l'anterior legislatura, però no només nostre, sinó també de molts partits 
d'aquest poble, partits que ara governaran en coalició durant el pròxims quatre anys. 
Serem inflexibles recordant a aquests partits els seus compromisos, sinó de què 
serveix governar si s'obliden els principis i les grans lluites. Esperem veure coherència 
en aquest assumpte. 
 
Com he dit, avui és un dia per exposar prioritats i plantejar objectius. El compromís 
d'EU-IU amb els nostres votants i amb el poble d'Abrera és treballar des de l'oposició 
perquè les propostes del nostre programa puguin tirar endavant i per controlar la tasca 
del futur govern. En això estarem. Moltes gràcies.” 
 
Intervé el Sr. Francisco Bazán, regidor de Plataforma per Catalunya: “Sra. alcaldessa, 
senyores, senyors regidors, ciutadans i ciutadanes d’Abrera, amics i amigues, en el 
present acte de constitució de la nova Corporació després dels resultats del passat 22 
de maig, on les ciutadanes i ciutadans d’Abrera varen expressar democràticament la 
seva voluntat a través de les urnes, vull abans de tot felicitar als socialistes que han 
encapçalat la llista més votada, alhora que vull agrair el suport que lliure i 
democràticament ens han donat els abrerencs, persones que han fet possible que avui 
Plataforma per Catalunya sigui present en aquest acte.  
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El nostre vot a nosaltres mateixos ens fonamenta perquè cap partit dels aquí presents 
no s’ha mostrat interessat en arribar a cap tipus d’acord amb nosaltres per tal de 
complir part del nostre programa i, perquè la nostra missió aquí no és pas nomenar un 
alcalde o treure un o un  altre, sinó intentar el compliment del nostre programa. 
 
La campanya electoral ha sigut molt dura per nosaltres, s’ha dit de tot sobre el nostre 
partit, mentides i fal·làcies a mil, però al final la veu del poble ens ha posat aquí on 
correspon a una força política democràtica com Plataforma per Catalunya. 
 
Senyors del sistema, no han pogut amb nosaltres, el projecte identitari que 
representem creix a tota Europa, i Catalunya no podia ser una excepció.  
 
Senyors del sistema, a les taules electorals no hi havia dues urnes, una per vostès i 
una per nosaltres. Els nostres vots han sortit de la mateixa urna que els seus, per molt 
que això els hi dolgui. S’hauran d’anar acostumant. 
 
El dia 22 van finiquitar el model de partits enquistats durant tants anys al nostre 
ajuntament. Uns i altres s’anaven repartint un pastís en trossos, o governaven o eren 
oposició, molt ben instal·lats en qualsevol d’aquests rols fins el dia 22, que 
despertaren del seu plàcid somni perquè Plataforma va irrompre en el panorama 
polític d’Abrera. 
 
Però no han de tenir por de nosaltres, no es creguin les seves pròpies mentires o les 
de la premsa, o les dels seus superiors. Plataforma per Catalunya està en aquest 
ajuntament per sumar. Nosaltres no creiem políticament en els personalismes, ni en 
els partits. Nosaltres creiem en les propostes, i així actuarem en conseqüència. Si les 
propostes que nosaltres tinguem que votar són positives i beneficioses per Abrera, 
votarem que sí, si és tot el contrari, evidentment votarem que no, així de simple. 
 
Tinguin clar que durant aquests quatre anys de legislatura els marcarem molt curt, no 
deixarem passar ni una sola acció de discriminació positiva contra la gent de casa en 
favor dels immigrants. No deixarem passar ni una sola perquè la gent de casa ja pot 
estar ben tranquil·la que no els defraudarem, estaran ben orgullosos d’haver dipositat 
la seva confiança en la meva persona i a l’ideari identitari del meu partit. Denunciarem 
tot el que vagi en contra de la nostra idea de societat i presentarem totes les mocions 
que facin falta, perquè primer siguin els de casa, com hem dit durant la nostra 
campanya. 
 
El motor del nostre pensament serà la lluita contra la globalització econòmica i cultural 
que reprodueix una forma d’esclavatge modern. Ho farem des del municipi, la forma 
de govern més orgànica i propera al ciutadà.  
 
Tot això serà l’impuls de les nostres polítiques de futur, apostant pel comerç 
tradicional, les pymes que generen el 80 per cent de l’ocupació i només el 20 per cent 
dels beneficis. Lluitarem contra la desindustrialització de la comarca a favor dels 
països que no respecten els drets humans o laborals bàsics i ho denunciarem amb 
energia. Lluitarem contra el fracàs escolar de les capes humils i  treballadores que els 
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llança a un carrer amb menys sortides.  
 
Controlarem la immigració que és la cara més visible d’aquest procés de globalització, 
i està sent utilitzada pels grans capitals financers com el seu cavall de Troia, generant 
competència deslleial amb la mà d’obra autòctona, fent baixar els preus del treball, 
fent desaparèixer la classe mitjana i creant bosses de pobresa i atur continuat al 
primer món, així com nous guetos per tenir la classe treballadora als serveis dels 
especuladors i sense fer soroll. 
 
El meu partit ha aconseguit 67 regidors a Catalunya i com és normal, una localitat com 
Abrera, no podia quedar-se al marge del moviment que ha suposat una sotraga 
històrica pels partits del sistema i ara estan tant nerviosos amb el brutal creixement del 
nostre partit arreu del país.  
 
Senyor regidors, avui comença una nova manera de fer política a Abrera.” 
 
Intervé la Sra. Cristina Bigordà regidora d’Iniciativa per Catalunya-Verds: “Donem inici 
al mandat 2011-2015 amb la constitució d’un nou Ajuntament, un nou plenari 
representat per 7 dels partits que van concórrer a les eleccions municipals. 
 
En primer lloc, volem expressar el nostre agraïment als electors i electores d’ICV a qui 
continuarem representant des d’aquesta institució i amb qui ens reafirmem en el nostre 
compromís de la defensa dels principis, les idees i valors que ens defineixen. 
 
Aquesta nova configuració del ple municipal expressa la voluntat dels abrerencs i 
abrerenques,  però, no se’ns escapa, que amb una preocupació important pel que fa a 
la representació de l’extrema dreta al nostre consistori. 
 
Iniciativa volem felicitar a tots els grups que han revalidat la seva representació a 
l’Ajuntament d’Abrera i desitjar avui que el mandat que iniciem, representi de la millor 
manera el compromís de tots i totes per a fer d’Abrera un poble encara millor i l’orienti 
amb tota la capacitat per afrontar el reptes del futur més immediat. 
 
I en aquesta valoració de la nova configuració de l’Ajuntament, que han propiciat els 
resultats electorals, Iniciativa volem destacar el que és un fet històric pel nostre poble. 
Després de molts mandats, Abrera no tindrà una majoria absoluta que dóna el govern 
a un sol partit. Hem iniciat doncs, un canvi molt important, que significa la creació d’un 
govern de coalició entre partits.  
Per nosaltres, aquest fet és positiu, és una molt bona notícia en tant que estem davant 
la oportunitat de transformar les coses decididament i canviar el que ha estat la cultura 
de govern de les últimes dècades. Abrera té doncs, la oportunitat i el repte de: 
- Fer un gir en la manera de fer política  
- De millorar les relacions d’aquest Ajuntament amb la ciutadania i amb els partits 
de l’oposició. 
- Tenir un govern que aporti el bo i el millor dels programes electorals dels partits 
que el configuraran, amb un compromís ferm de treball i de defensa dels interessos de 
poble. 
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Així doncs, el futur mandat ha d’estar, necessariament, vertebrat pels principis de: 
- La transparència en la gestió pública. 
- La millora de la participació tant de la ciutadania com de tots els partits polítics i 
agents socials. 
- La cultura del diàleg. 
Aquests principis i valors han de ser definitoris del saber fer d’aquest Ajuntament. I 
Iniciativa per Catalunya Verds ens reafirmem amb aquest compromís. 
 
Abrera avui tindrà un nou Ajuntament, i un nou govern en el que hi participarem, però, 
continua tenint les necessitats d’ahir mateix. I tot fa preveure que durant molt temps 
tindrem dificultats, problemàtiques i necessitats socials que caldrà atendre amb totes 
les nostres capacitats per donar la millor resposta.  
Estem en temps de crisis, temps difícils per bona part de veïns i veïnes. La feina i 
l’atur, les dificultats econòmiques de les famílies, són avui una gran preocupació per 
als abrerencs i abrerenques.  
 
El compromís d’Iniciativa és el que hem traslladat a la ciutadania a través del nostre 
programa. La nostra acció política té i tindrà com a prioritat: 
- La lluita contra la pobresa i l’exclusió social, reforçant les polítiques públiques 
per a respondre a les necessitats de les persones que més estant patint la crisi. 
- Desenvolupar estratègies per a la promoció econòmica i la creació d’ocupació. 
- La formació pel treball 
- Garantir el dret a l’habitatge  
- L’atenció a la diversitat, la promoció de l’autonomia personal. 
- Garantir que els serveis públics es continuïn desenvolupant amb les millors 
garanties de qualitat i reforçar-los. Vetllar per a que la tercera escola es tiri endavant i 
els serveis de salut mantinguin la qualitat. 
 
Ens preocupa i és prioritari: 
- La dinamització del comerç local 
- La gestió eficient i racional dels recursos econòmics públics.  
- Avançar en mesures per a la qualitat ambiental i de protecció del nostre entorn 
natural. 
- La millora de la participació, la dinamització social i cultural perquè entenem que 
un poble més participatiu és un poble més viu i que dóna més oportunitats als seus 
veïns i veïnes per a poder desenvolupar el seu projecte vital amb més i millors 
condicions. 
 
Fer política és, en bona part, establir i definir prioritats. I això caldrà més que mai atès 
que els recursos seran limitats.  Cal que cada dia tinguem ben present en la nostra 
consciència, la realitat que ens envolta i les realitats dels nostres veïns i veïnes per a 
que entre tots i totes, fem d’aquest Ajuntament una institució al servei de les persones, 
propera i capaç de fer front a l’enorme responsabilitat que té per a garantir les millors 
condicions de vida, per a generar noves oportunitats i per a contribuir a la millora i el 
desenvolupament d’Abrera. Malgrat la crisi, encarem al futur amb optimisme. 
Iniciativa hi treballarem amb fermesa, responsabilitat i coherència.” 
 
Intervé la Sra. Mònica Torre-Marín Cuesta, regidora de Convergència i Unió: “Com a 
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portaveu del grup polític de Convergència i Unió, el primer que volem fer és agrair a 
totes les persones que ens han votat, la seva confiança en el nostre grup, i en el 
nostre programa. Convergència d’Abrera hem crescut,  i ara tenim més força  en 
aquest nou consistori. A tots i cada un de vosaltres volem que us arribi el nostre 
agraïment perquè sabeu que el camí fins aquí no ha estat fàcil. 
   
Som conscients que això significa que confieu en la nostra forma d’entendre una 
Abrera millor, però també implica una major responsabilitat, en tots els aspectes, 
exigint-nos a nosaltres mateixos el màxim compliment possible del nostre programa, i 
vetllant perquè tots i cada un dels veïns us sentiu escoltats en aquest consistori, fins i 
tot aquells que no han fet servir la seva veu a les urnes.  
 
Perquè, tal i com ja va passar en la passada legislatura, una bona part dels nostres  
ciutadans no es senten motivats per a expressar el seu vot. 
Són veïns del nostre municipi que cap partit polític, aquí present, ha estat capaç 
d’implicar o il·lusionar i cal recordar-lo. 
 
Les urnes han definit una Abrera participativa, una Abrera plural, una Abrera dialogant. 
És cert que hi ha una llista més votada... però també ho és que s’encarava una 
legislatura on calia seure, parlar, negociar i escoltar tots i cada un dels temes que 
afrontarem.  
 
Durant tota la campanya hem defensat una Abrera diferent. I les urnes han volgut que 
això sigui possible, i avui aquest consistori creiem que ja és una mica més constructiu, 
participatiu i obert .....  
 
Pel grup de Convergència era molt important assolir objectius que durant quatre anys 
hem defensat fermament... 
incrementar recursos al departament de seguretat ciutadana 
reduir  les dedicacions exclusives, 
apostar per la transparència en els comptes municipals , 
donar més  suport als empresaris, emprenedors i comerciants 
lluitar per la dinamització econòmica, 
donar més agilitat a la nostra administració local per mitja de la web, i 
donar més suport als serveis de voluntariat des de l’ajuntament ...  
 
Tot aquests objectius tenen ara un compromís ferm de tres partits polítics, per portar-
ho a terme, compromís del que en formem part. 
I us podem assegurar que és ferm perquè no ha estat fàcil arribar a reflectir-ho en un 
document, però finalment sí que ha estat possible.  
 
El defensarem ara i sempre que es mantinguin les condicions de diàleg amb que va 
néixer, i també defensarem el nostre programa electoral, que és el que ens ha portat 
fins aquí, les nostres propostes, les vostres ... perquè molts de vosaltres ens vau fer 
arribar les vostres inquietuds ...  les vostres idees. 
Volem parlar, volem escoltar, i volem construir, però no a qualsevol preu i no 
renunciem a les propostes que vam presentar al nostre programa electoral. 
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També volem remarcar, que donarem suport a tots aquells projectes que puguin 
significar una millora o un avanç per al nostre poble, sense mirar de qui és la idea. 
   
Però el nostre municipi encara té mancances, i, també és la nostra feina localitzar-les i 
vetllar per buscar una solució, i tots tenim molt a dir a partir d’ara 
Ara  ja no estem en campanya, 
Ara ja no hi ha excuses, ni podem perdre més temps, tenim la necessitat de convertir 
Abrera en una ciutat moderna i dinàmica. Moltes gràcies a tots.” 
 
Intervé el Sr. Miquel Carrión Mateo, regidor d’Alternativa d’Abrera:”Alcaldessa, regidors 
i regidores, familiars, amics i amigues, veïns i veïnes... Alternativa d’Abrera ha afrontat 
les eleccions municipals amb un programa electoral fonamentat en:  
- Fer front als efectes provocats per la crisi prioritzant el manteniment dels serveis 
públics i l’atenció a les persones, garantint drets i exigint obligacions. 
 - En lluitar contra l’atur reactivant l’economia local.  
- En planificar el nostre futur: de forma sostenible, sense hipotecar-nos 
econòmicament i sense permetre que es trinxi el territori amb autovies innecessàries.  
- I en fomentar el sentiment de pertinença a Abrera mitjançant la promoció de la 
cultura, de l’esport i la participació.  
 
Nosaltres hem tingut sempre molt clar que desenvolupar aquestes línies de treball 
implica, necessariament, un canvi en la manera de governar a que ens té acostumat el 
Partit Socialista d’Abrera:  
 
- Cal canviar el seu tarannà autoritari i permetre a la resta de grups que conformen el 
consistori aportar idees, treball i il·lusió. 
- I cal canviar la manera en que fins ara s’han gestionat els recursos de l’ajuntament. 
 
El canvi necessari ha estat precisament el nostre eslògan i missatge de campanya, un 
missatge del qual hem fet bandera també durant els darrers quatre anys.  
 
Amb el resultat de les eleccions, el nostre grup ha constatat que el poble d’Abrera 
aposta per aquest canvi que nosaltres portem anys demanant. 
 
La pèrdua de la majoria absoluta del PSC ha esdevingut una gran oportunitat per 
introduir d’una vegada aquests canvis en la seva forma de governar, fet el qual podria 
fer possible portar a terme un tipus de política de caire fortament social i de reactivació 
d’economia local.  
 
Amb aquest sentiment d’oportunitat de canvi real, de responsabilitat i de coherència, 
vam respondre a la sol·licitud de negociació del PSC de cara a establir un govern 
d’unitat i entesa a Abrera, atès el moment complicat en el que ens trobem, sobre tot 
per la greu crisi econòmica.. 
 
Però, com era d’esperar, hem pogut constatar que en comptes d’aprofitar aquesta 
oportunitat el PSC ha volgut situar al seu costat , legítimament, a grups polítics menys 
exigents el que els permet seguir actuant de la mateixa manera i portant a terme el 
mateix tipus de política a què ens té acostumat i que ha estat, en aquestes eleccions, 
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durament sancionat per la població d’Abrera.  
 
El nostre grup, que en tot moment ha manifestat voluntat d’entesa i una actitud 
constructiva, va condicionar la nostra implicació en un govern d’entesa demanant 
poder participar en àrees i regidories des de les quals es pogués incidir en la política 
social i econòmica del municipi. Però no va ser possible. 
 
Se’ns van oferir regidories, que tot i necessàries, no esdevenen plataformes des de les 
quals incidir realment en la política socioeconòmica d’aquest municipi, peça principal 
del nostre projecte polític. No se’ns va donar la oportunitat de poder actuar contra els 
efectes de la crisi. 
 
Això sense entrar en el detall de les faltes de consideració que s’han posat de 
manifest en aquesta, “negociació”, posant de manifest, que les formes d’actuar del 
PSC no han canviat. 
 
Lamentem que no s’hagi pogut arribar a cap entesa, com era potser d’esperar, però 
Alternativa d’Abrera, com a grup municipalista i sense cap directriu, ordre  o consigna 
exterior, sempre ha defensat i defensarem els interessos del veïns i veïnes d’Abrera 
per davant d’interessos partidistes o personals que puguin sorgir en cada moment. 
 
Per tant, continuarem treballant des de l’Oposició, amb un gran equip de persones 
dels quals ens sentim molt orgullosos, com sempre diem, són el gran patrimoni 
d’Alternativa d’Abrera i el seu principal fet diferencial.  
 
Farem una oposició des de la qual intentarem portar a terme el nostre programa, que 
és el compromís amb la nostra ciutadania. Farem una oposició exigent i fiscalitzadora 
quan sigui necessari i, alhora, com sempre hem fet,  responsable i constructiva.  
 
Voldria acabar dient a tots els veïns i veïnes d’Abrera que han confiat en Alternativa 
d’Abrera mitjançant el seu vot a les urnes, o a aquells que ens han demostrat el seu 
suport quan ens han vist pel carrer, que li volem manifestar el nostre agraïment. 
 
A tots ells, manifestar-los que continuarem treballant per a què el nostre missatge “el 
canvi necessari pel futur d’Abrera”, sigui una realitat.   
 
Per Alternativa d’Abrera com sempre, Primer Abrera. “ 
 
Intervé la Sra. Isabel Ruiz, regidora del Partit Popular: Sra. Alcaldessa, senyores i 
senyors regidors, assistents a aquesta Sala de Plens i a totes les persones que ens 
escoltin a través de l’emissora municipal, molt bona tarda. 
 
Vull traslladar una salutació molt especial a totes aquelles persones que han format 
part del consistori en el passats mandats i en particular a totes aquelles  amb les que 
hem compartit consistori en el passat mandat i que avui no es troben en aquesta taula, 
algunes de les quals estan aquí presents a aquesta Sala de Plens. 
 
Abrera no puede perder 4 años más, este era nuestro lema en esta campaña  de 
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municipales, y ciertamente esperamos que así sea. 
 
Lo que si es cierto es que nuestros vecinos tenían ganas de cambio y es por eso que 
por primera vez en la historia de la democracia de Abrera, el Partido Socialista ha 
perdido la mayoría absoluta, pero todo y así volvemos a tener una alcaldesa socialista, 
a quien cortésmente felicitamos, y lo hacemos  desde la responsabilidad, pero 
señalando que todos los concejales y concejalas, de gobierno o de la oposición 
tenemos a partir de hoy un gran reto, un reto con dificultades ante nosotros pero que 
hemos de asumir con rigor y responsabilidad.  
 
Y en este punto quiero en nombre propio y de todos los concejales del Grupo 
Municipal del Partido Popular agradecer a las 758 personas que han depositado su 
confianza en nuestra fuerza política, y cómo no a todas las candidatas y candidatos 
que formaban parte de nuestra lista y a todas las personas que han colaborado con 
nosotros en esta campaña, porque gracias al apoyo y ayuda recibidos, el Partido 
Popular de Abrera, se ha situado  como la segunda fuerza más votada, a todos de 
nuevo gracias y nuestro compromiso firme aquí y ahora ante el Plenario del 
Ayuntamiento. Asumimos la responsabilidad obtenida en la urnas con la 
responsabilidad y el compromiso que se merece el cargo para el que hemos sido 
elegidos i es por eso que el Partido Popular, hoy en esta sesión constitutiva ha votado 
a la cabeza de lista, correspondiendo así a la confianza que han depositado  en 
nuestro proyecto y en su candidata los 758  vecinos que nos votaron las pasadas 
elecciones municipales.  
 
Los vecinos que nos votaron decidieron que su apuesta era para el proyecto del 
Partido Popular y hoy a través de la votación que hemos hecho los Concejales del 
Partido Popular así se vuelve a reflejar ante este Plenario. 
 
 
El Partido Popular se presentó a estas elecciones con un programa creíble y realizable 
y que atiende a las necesidades reales de nuestro municipio, nuestra prioridad: crear 
empleo, la bajada de impuestos, una administración ágil y eficaz, más y mejor 
seguridad ciudadana, inmigración legal con derechos pero con también con 
obligaciones, calles y parques  más limpios, y mejor sanidad y educación, haciendo 
especial hincapié en nuestros jóvenes con incentivos al empleo juvenil, estos eran 
algunos de nuestros compromisos y lo siguen siendo, y trabajaremos firmemente para 
conseguirlos desde el lugar en que estemos. 
 
Abrera, tiene grandes proyectos encima de la mesa, proyectos que pueden ayudar a 
que Abrera se convierta en un municipio referente en la Comarca, en Cataluña y en 
España, y esperemos que así sea.  
Está claro que nuestro programa electoral, desde la oposición es muy difícil, por no 
decir imposible que se materialice, pero el Partido Popular va a estar atento en todos y 
cada uno de los aspectos y en todas la materias que afecten tanto en positivo como 
en negativo, a nuestro municipio y a todos nuestros vecinos.  
 
Como ya he dicho tenemos grandes proyectos de futuro pero también tenemos 
muchos más en el haber, ya que en el pasado mandato, por mucho que otros se 
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empeñen en decir lo contrario, se ha hecho bien poco, prácticamente sólo se ha 
llevado a cabo aquello que ya provenía de mandatos anteriores; mercado municipal, 
centro polivalente y los pisos de protección oficial, que por cierto después de 6 o siete 
años todavía se están entregando, por no decir de procedimientos que se han 
quedado en el tintero o que están encallados, como la renovación del ROM, la 
creación del Consell Municipal de les Dones d’Abrera que aprobó el Plenario a 
propuesta del Partido Popular, el Planeamiento Urbano, y algo tan necesario e 
imperioso como es la tercera Escuela.  La tercera escuela  que ya debería estar 
construida, tendría que estar en pleno funcionamiento, y que ni el PSC gobernando en 
el Ayuntamiento y en la Generalitat no ha sido capaz de conseguir este  proyecto tan 
necesario para Abrera. Necesario y primordial, pues se trata de la educación de 
nuestros niños y niñas, nuestros jóvenes, en definitiva, de nuestro futuro, y por lo que 
vemos, ahora con Convergència en la Generalitat, si miramos el proyecto de 
presupuestos de la Generalitat para 2011, vemos que tampoco figura la tercera 
escuela de Abrera. 
Por tanto, ni antes con el PSC ni ahora Convergència, son sensibles en esta prioridad 
para Abrera, pero ahí estará el Partido Popular para tender una mano y presionar 
conjuntamente  con quien haga falta y donde haga falta para poder conseguir la 
tercera escuela para Abrera. 
 
El Grupo Municipal del Partido Popular de Abrera, Joan Castillo, Antonio Rodríguez y 
yo misma asumimos la responsabilidad de concejales con suma ilusión y desde la 
responsabilidad. En este mandato partimos con un concejal más y siendo la segunda 
fuerza más votada, ejerceremos una oposición constructiva desde la base de nuestros 
compromisos con nuestros votantes y que se recogen en nuestro programa electoral.  
 
Ejerceremos nuestra función de control y fiscalización de la Alcaldesa y del gobierno 
municipal y lo ejerceremos con dedicación y claridad. Pero a la vez, abiertos al dialogo 
y a impulsar todos aquellos proyectos que sean necesarios para Abrera, para nuestros 
vecinos. 
 
Y también formularemos propuestas concretas para mejorar la gestión municipal y en 
beneficio de nuestro municipio, propuestas que se recogen en nuestro programa, pero 
también todas aquellas que sean necesarias para que Abrera pueda salir, cuanto 
antes de la crisis económica y nuestros vecinos puedan recuperar su bienestar y la 
calidad de vida. 
 
Ara només ens queda demanar-li a la Sra. Alcaldessa i a tots els càrrecs electes que 
tinguin la responsabilitat de governar aquests propers 4 anys, que no perdin el temps, 
que mirin cap el futur i que deixin estar el passat, corren temps molts difícils i a Abrera 
hi ha moltes famílies que ho estan passant molt malament, com per estar fer volar 
coloms o endegant procediments estèrils que no solucionaran en res la situació actual, 
el que cal és estar molt atents a tots aquests projectes ambiciosos pel nostre municipi, 
per tant cal que s’aprofiti l’ocasió de governar en coalició per a fer un exercici de 
responsabilitat, tant institucional com de compromís vers el nostres veïns, perquè 
Abrera s’ho mereix, perquè Abrera no pot perdre 4 anys més, esperem que així sigui. 
Moltes gràcies,” 
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Acabat aquest torn intervé l’alcaldessa, i formula el parlament següent:  
 
Veïns i veïnes, amics i amigues, companys i companyes, sembla que sigui ahir, però ja 
fa quatre anys d’aquell dissabte 16 de juny de l’any 2007, que jo no oblidaré mai, en el 
qual vam donar el tret de sortida a la legislatura que avui hem acabat i que va iniciar-
se just en aquell moment.  
 
Encara recordo en aquell dia com el company, amic i alcalde Fèlix Chico m’entregava 
aquesta mateixa vara, que fa uns instants m’ha entregat el regidor, company i amic 
també, Antonio Merino, i és una vara senzilla, és una vara de fusta, austera.  
 
Fa pocs dies algú em preguntava com és que la vara d’Abrera era tan senzilla, de 
fusta i era tant austera, i jo li deia que ens agradava molt que fos senzilla, de fusta i 
austera, perquè crec que aquesta vara exemplifica els valors que penso que tenim la 
gent d’Abrera, que som senzills, que som austers, no sé si som de fusta, però en tot 
cas tenim una estimació extraordinària pel nostre poble, perquè en aquesta vara a 
més hi ha molta història acumulada.  
 
És tant senzilla i tant austera com ens agrada ser a la gent d’Abrera. És tant senzilla i 
tant austera com he volgut que fos la meva manera d’exercir la responsabilitat 
d’alcaldessa al llarg d’aquests quatre anys, i és tant senzilla i austera com crec que ha 
estat, sincerament, la forma de treballar del govern municipal durant aquest mandat.  
 
Perquè en política, i avui especialment, la senzillesa, que significa proximitat, que 
significa parlar amb la gent, que significa conèixer de prop els problemes de la 
ciutadania, l’austeritat que significa honradesa i treball, són dos valors fonamentals, 
que dignifiquen el treball dels regidors i regidores que estem avui aquí asseguts, i que 
són l’única manera, a través de la senzillesa, a través de la proximitat, a través de la 
honradesa, a través de l’austeritat, a través d’aquests grans valors, és l’única manera 
de fer front al descrèdit, al desprestigi constant en el  que ha caigut la política, i tot allò 
que té a veure amb la gestió de la cosa pública al llarg d’aquests darrers anys. 
 
Com tots vostès saben molt bé el passat dia 22 de maig hi va haver eleccions 
municipals. Del resultat de les mateixes se’n desprèn que els veïns i veïnes del nostre 
poble continuen confiant en el PSC per tirar endavant els projectes de futur del nostre 
poble, però no des d’una posició de majoria absoluta, sinó des d’una majoria amplia 
que necessita d’un acord de govern que garanteixi la governabilitat i l’estabilitat 
política. 
 
Estic satisfeta de poder-los explicar avui, aquí, que després de dues setmanes 
intenses de contactes, de converses, amb pràcticament totes les forces polítiques 
d’aquest consistori, tal i com ha quedat reflectit en les intervencions que m’han 
precedit, finalment hem pogut arribar a un acord de govern. Un acord de govern format 
per tres forces polítiques, que som el PSC, Convergència i Unió i Iniciativa per 
Catalunya Verds. Que ens agradaria que pogués arribar a ser, en algun moment, més 
amplia fins i tot, perquè la nostra intenció inicial era de ser generosos i de buscar un 
acord ampli que ens permetés tirar endavant conjuntament. 
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Està format per tres partits polítics. Són forces, partits, sensibilitats diferents, però que 
totes juntes tenim una cosa en comú, que és treballar per Abrera, pel nostre poble, 
pels nostres veïns i veïnes, que és absolutament l’únic objectiu que tots plegats tenim, 
que compartim, i que estem convençuts que tirarem endavant. 
 
Estic convençuda, segura, i sinó no ho diria, que aquest és un bon pacte per Abrera, 
un magnífic pacte per Abrera, perquè per un cantó conjuga l’experiència de tants anys 
de governs socialistes a Abrera, el treball acumulat per tants companys i companyes 
socialistes, amb l’alcalde Félix Chico al davant, en aquesta passada legislatura amb mi 
mateixa. Feina ben feta, feina de transformació, feina que ens ha portat durant 
aquests 28 anys de democràcia a transformar Abrera. Alguns dels que esteu aquí 
recordeu l’Abrera de fa 28 anys, o l’Abrera de fa 30 i ha canviat molt. Abrera s’ha 
transformat i pot dir avui que és un poble modern, obert, que és un poble amb 
estabilitat econòmica, que és un poble amb equipaments de qualitat, que dóna serveis 
als seus ciutadans i està preparat per afrontar els reptes de futur. 
 
A aquesta experiència del PSC s’hi suma la il·lusió de la gent d’Iniciativa per Catalunya 
Verds, les ganes de treballar, encapçalada per la regidora Cristina Bigordà, a qui 
agraeixo la seva confiança, que no hagi considerat que això de governar amb el PSC 
sigui un risc sinó una oportunitat, i que des d’un posicionament d’esquerra 
compromesa amb la realitat de les famílies d’Abrera, vulgui participar en ple dret en 
aquest govern municipal. 
 
En segon lloc amb Convergència i Unió, amb el Sr. Cirera i amb la regidora Mònica 
Torre-Marín al cap davant. Sé que faran també una bona feina. Sé que ens 
posicionarem tots a favor d’Abrera, defensant Abrera a on sigui, a on calgui, davant de 
qui sigui, perquè tenim molt clar que el compromís fonamental i l’objectiu comú per 
part de tots és defensar els interessos i els compromisos amb el nostre poble. 
 
Lògicament a ningú se li escapa que en aquest moment concret, polític, en aquesta 
situació en la que ens trobem, el fet de tenir bona sintonia política amb institucions tant 
importants com són la Generalitat de Catalunya, de qui depèn aquesta escola de que 
es parlava des del Partit Popular, penso que pot ser positiu per Abrera i ens pot ser de 
moltíssima ajuda. Això en època de retallades té un valor absolutament innegable.  
 
Ho repeteixo perquè ho crec, penso que és un bon acord de govern. Crec que és un 
bon pacte per Abrera, i estic convençuda que des d’avui mateix, abans se’ns deia “a 
treballar”, doncs efectivament, des d’avui mateix els sis regidors del PSC, la Sra. Lupe 
Marcos, el Sr. Paco Sánchez, el Sr. Antonio Merino, la companya Montse Navarro, el 
Sr. Jesús Naharro, els dos regidors de Convergència i Unió i la regidora d’Iniciativa per 
Catalunya Verds, tot plegat encapçalat per mi mateixa, ens posarem a treballar, tots 
junts, com un únic equip, pel nostre poble, per la nostra gent i per resoldre els 
problemes de la nostra ciutadania.  
 
Tot plegat amb cinc grans línies d’actuació que ens proposem com a fonaments, com 
a línies marc de la nostra acció política al llarg d’aquests quatre anys. En primer lloc, 
imposar mesures per fer front a les conseqüències de la crisi. Hi estem d’acord, la 
nostra gent està patint, necessita feina. Les nostres famílies ho estan passant molt 
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malament, i per tant, és necessari que els governs municipals i tots en general, però a 
nosaltres ens toca a l’ajuntament, sigui capaç de posar mesures per tal, sinó de 
resoldre, posar solucions als problemes relacionats amb la crisi, reactivar l’economia i 
generar ocupació. 
 
Aquest és el segon gran objectiu, la segona gran línea d’actuació, posarem totes les 
mesures per tal de reactivar l’economia del nostre municipi. Tenim la gran sort que 
Abrera està en una ubicació extraordinària a nivell d’infraestructura, a nivell de 
comunicacions, i a més té també la gran sort d’haver tingut una feina de planificació 
correcta, feta amb intel·ligència, que ha fet que continuem tenint sòl industrial 
disponible per tal de reactivar, de dinamitzar, donar més vida i diversificar els nostres 
teixits industrials. 
 
Com que això existeix i és així, farem tots els possibles per tal de reactivar la nostra 
economia, per tal de recolzar al comerç local amb la finalitat d’aconseguir l’objectiu de 
generar ocupació, que és al cap i a la fi el que els nostres veïns i veïnes reclamen. No 
cal fer masses enquestes per saber quina és la principal preocupació de les nostres 
famílies i de la nostra gent, en aquest moment és tenir feina. Cal que com a 
ajuntament compromès i com a govern compromès que som amb els problemes dels 
nostres ciutadans, posem tota la nostra força i energia, les nostres ganes de treballar, 
per tal de buscar, trobar i impulsar solucions en aquest sentit. 
 
La tercera gran línia d’actuació és l’enfortiment de les polítiques socials. Serà un 
govern social, que des de les diferents sensibilitats, i en un context econòmic advers 
per a les famílies, tindrà clar que un dels principals objectius serà l’acció social, les 
polítiques socials, per tal d’ajudar a les famílies. 
 
El quart punt, la defensa dels interessos d’Abrera. Crec que aquest ja ha quedat prou 
expressat. Procedim de sensibilitats diferents, és possible, però malgrat tot tenim 
Abrera com a objectiu comú. Defensarem aquests interessos del nostre poble davant 
de qui sigui, davant de la institució que calgui, estigui representada per qui estigui 
representada. Per sobre de tot per nosaltres lo important és el nostre poble. 
 
Finalment, el cinquè objectiu, farem una gestió responsable i transparent dels recursos 
municipals. Sempre l’hem fet. Però avui toca que les administracions públiques facin 
anàlisi de la situació actual i sobretot encaminin el futur sent molt realistes, molt 
austers, aplicant polítiques d’austeritat per tal d’arribar a on cal, que és a la societat, 
que és ajudar a les famílies, que és a buscar sortides a la crisi i és ajudar també a les 
famílies a buscar ocupació.  
 
Per tant, aquestes seran les cinc grans línies de govern que ens proposem com a 
pacte de govern aquests tres partits polítics que formarem part d’aquest govern 
municipal. Cinc grans línies de govern que connecten, creiem, amb la realitat dels 
nostres ciutadans, que intenten buscar respostes i solucions als problemes reals, des 
de la proximitat dels nostres veïns i veïnes. Són línies mestres d’un full de ruta més 
complex que anirem elaborant durant aquesta legislatura que acabem d’iniciar. 
 
Així doncs, des de la confiança en el futur i en la governabilitat d’aquest poble, confiant 
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plenament en l’estabilitat política d’aquest proper quatre anys, m’agradaria concloure 
la meva intervenció donant les gràcies. Donant les gràcies en primer lloc als regidor i 
regidores del grup municipal socialista que han exercit la seva responsabilitat durant la 
passada legislatura. Jo els hi voldria donar les gràcies per tot el seu esforç, per tot el 
seu treball. Per aquests quatre anys de dedicació, d’il·lusió, de ganes de treballar pel 
poble, pel seu servei al poble. Per totes aquelles hores manllevades a la família, que 
també s’han de recordar i agrair especialment, i per tota la seva feina. 
 
Jo voldria agrair per tant, a la regidora Maite Novell, regidora de joventut i barris, al Sr. 
Josep Maria Yepes, regidor de promoció econòmica, cultura i comunicació, al Sr. Juan 
Luis Ribes, regidor de Salut i Consum, al Sr. Josep Solà, regidor de Seguretat 
Ciutadana i Administració, a la regidora Maribel Bengado, de serveis socials, dones i 
igualtat, al regidor Pascual Aguilar, d’obres, serveis urbans i mobilitat i al Sr. Lluís 
Martínez, regidor de territori i medi ambient, tota la seva dedicació. Gràcies per haver 
treballat pel poble d’Abrera, i us desitjo el millor en aquesta etapa que esteu a punt de 
començar en la vostra vida. I moltíssima sort en la vostra vida particular. 
 
Voldria agrair també a tots els companys i companyes del PSC d’Abrera el seu suport i 
el seu recolzament abans, durant, després de la campanya, i en tot moment, 
defensant, com sempre hem fet, el nostre projecte polític, un projecte basat en la 
defensa del benestar de les persones, i que posa a les persones com a principals 
protagonistes de la nostra gestió política. 
 
També em toca donar les gràcies als veïns i veïnes que han confiat en nosaltres, i que 
malgrat la situació econòmica actual i la indignació generalitzada han decidit continuar 
dipositant la seva confiança en el PSC d’Abrera i convertir-lo en la força majoritària.  
 
Us asseguro que farem el que millor sabem fer, que és treballar, treballar i treballar. 
Treballar perquè els projectes de futur que expressàvem en el nostre programa 
electoral, hi havia 300 propostes, tots aquests projectes puguin ser una realitat.  
 
Volem agrair també a tots els veïns i veïnes d’Abrera. Al poble d’Abrera, hagi recolzat 
o no al PSC en la jornada electoral, la seva confiança, penso que ens toca saber 
administrar aquesta amplia majoria, i els hi asseguro, per qui sigui reticent que ho 
sabrem fer des del diàleg i des de la confiança per tal de construir una Abrera oberta i 
plural, l’Abrera oberta i plural que tots volem i que tots desitgem. 
 
Veïns i veïnes fa quatre anys em vau donar l’enorme responsabilitat  de ser la vostra 
alcaldessa. Ha estat un honor per mi treballar pel poble d’Abrera. Sabeu que sóc una 
dona d’Abrera. He nascut a Abrera, sóc de casa, que estimo Abrera, i que durant 
aquests quatre anys he donat el millor de mi mateixa, tota la meva força, tota la meva 
energia i tota la meva il·lusió al servei dels veïns i veïnes d’Abrera. 
 
Durant la campanya electoral vaig dir una vegada i una altra que hem comprometia a 
continuar treballant per Abrera si el poble d’Abrera ho volia, les urnes van dir que 
Abrera ho volia, per tant, per això, hem teniu aquí disposada a treballar, a lluitar i a 
exigir a qui faci falta el millor pel nostre poble. 
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Voldria donar les gràcies a Iniciativa per Catalunya Verds i a Convergència i Unió pel 
seu suport en la investidura d’avui, per haver confiar que això és una oportunitat i no 
pas un risc, i estic convençuda que aquest és l’inici d’un viatge compartit que ha 
d’aportar-nos molts èxits i molts projectes realitzats en el nostre poble.  
 
Finalment a tots vosaltres, a totes les persones que esteu avui aquí. Deia abans que 
m’havia dit la regidora Marcos que això era un goig, que era un goig veure aquesta 
sala tant plena, amb tants veïns i veïnes interessats en acompanyar-nos, i en estar i 
compartir avui amb nosaltres aquest acte que és un acte simbòlic, és un acte 
institucional, efectivament, però també és un acte de poble, que ens reivindica com a 
poble i ens fa contents als que estem aquí de saber que les nostres trifulgues, les 
nostres discussions, de vegades massa enceses segurament, serveixen per alguna 
cosa. Serveixen al cap i a la fi per avançar, per fer política, però sobretot per avançar 
en grans projectes de municipi per tots nosaltres. 
 
Gràcies, de veritat, per ser avui aquí. Gràcies, perquè sembla que jo parlo ara en nom 
de tots, regidors i regidores d’aquest consistori, estiguin a l’oposició o al grup de 
govern. Penso que gràcies a la vostra presència i gràcies per estar aquí, perquè ens 
animeu, i molt, a continuar lluitant pels somnis, per les il·lusions i pels projectes de 
futur, que són molts del nostre poble. Gràcies i a treballar.” 
 
 
Conclòs aquest parlament, s’aixeca la sessió constitutiva del Ple municipal a les 13.12 
hores.  
 
 
 
 
 
 
Maria Soler Sala                                                               Josep González Ballesteros 
ALCALDESSA                                                                 SECRETARI 
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