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SECRETARIA
Helena Muñoz Amorós.
QUÒRUM
Es verifica afirmativament el quòrum d’assistència a l’inici de la sessió i es manté durant
el seu transcurs.
CONVOCATÒRIA
Primera.
ASSUMPTES CONEGUTS
1. Motivació de la urgència
La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara:
Motivar la urgència d’aquest Ple és una mica difícil i per tant el que faré és explicar-la tal
com és.
En aquest cas teníem un regidor del PSC que havia de prendre possessió, donat que no
hi havia punts urgents i no sabíem quina era la urgència, doncs vam parlar amb el
portaveu del PSC i ens va semblar que ja podíem posar-lo, que la presa de possessió fos
el primer de l’ordre del dia del Ple i per tant així ell poder fer de regidor des del primer
moment en el ple ordinari d’aquest mes.
Però després se’m va fer saber que és que s’esperava que pogués fer un casament
aquest dissabte, per tant per poder fer les delegacions pertinents i per poder-ho fer tot
hem convocat un extraordinari i urgent.
Aprofito per dir que avui és un dia extraordinari i urgent per Catalunya, és un dia terrible,
un dia on les administracions han estat preses i en aquest Ajuntament en funció i
representació de tots els santquirzetencs s’està fent aquest Ple per una qüestió de
respecte a la institució i de funcionament, però dir-vos que és un dia complicat, els
nostres companys i companyes no han arribat, molts d’ells estan atrapats o a Barcelona o
estan intentant arribar aquí i per tant doncs dir-vos que malauradament recordarem el dia
que el Sr. Cáceres va prendre possessió, no com un dia festiu com tots els regidors quan
rebem l’acta de regidor doncs amb la il·lusió de poder representar al poble, sinó que el
recordarem per altres fets més tristos i lamentables.
En tot cas hem de votar la urgència.

Votació

Sotmesa a votació la urgència de la sessió s’aprova per unanimitat.

2. Presa de possessió nou regidor DEL PSC-CP, Sr. Manuel Cáceres Castaño
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La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara:

La Junta Electoral Central ha tramés la credencial de regidor de la llista de candidats
presentada pel Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés (PSC-CP) a
les darreres eleccions municipals, a favor del senyor Manuel Cáceres Castaño en
substitució, per renúncia de la senyora Sílvia Peralta Valdívia.
En conseqüència i d’acord amb el que preveu la legislació vigent, procedeix, observades
les formalitats que preveu la normativa electoral, que prengui possessió del seu càrrec,
raó per la qual, d’acord amb el que disposa l’art. 108.8 de la Llei orgànica del règim
electoral general se’ls formula la següent pregunta:
Jureu i prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del
càrrec de regidor/a amb lleialtat al Rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma
fonamental de l’Estat?.
El senyor Manuel Cáceres Castaño declara:
Sí prometo.

Gràcies també a tots els companys de Consistori per la vostra assistència en un dia
complicat i també trist per mi efectivament. En tot cas jo tenia preparades quatre paraules
i les diré perquè crec que avui són tant vigents com sempre, potser inclús més.
Aleshores malgrat el dia pugui ser recordat per unes altres coses, està clar que per mi
com per qualsevol persona que es presenta en una llista, el fet de poder fer allò per la
qual cosa em vaig presentar i vaig demanar el vot de la ciutadania, doncs és una alegria.
Aquest any ha fet 30 anys des què vaig començar la meva activitat política al PSC i ho
vaig fer, a banda d’altre consideracions més conjunturals d’aquell any 1987, conegut per
altres fets també tristos, per diverses raons.
Per una banda era perquè pensava i avui 30 anys després encara penso que la política
és una activitat imprescindible pel bon funcionament de la societat, quan la política falla i
tenim exemples propers que no esmentaré, les conseqüències són nefastes.
D’altra banda perquè encara que jo sé que això és anar contracorrent perquè la política té
molt mala premsa, crec que la política és una activitat noble, que implica posar-te al
servei dels demés i treballar per millorar la seva qualitat de vida de forma desinteressada
i tot i que és cert que ja que he aprofitat el seu càrrec públic per ... fora profundament
injust desqualificar la política i la feina de milers i milers de persones per culpa d’uns
quants, encara que aquests quants siguin més nombrosos dels que voldríem.
Finalment també és perquè hem de tenir clar que amb nosaltres o sense nosaltres la
política és farà igualment, i algú diria que es farà contra nosaltres per tant crec que és
molt millor intentar influir ni que sigui des d’una posició modesta, que no deixar-ho de
banda i estar al que els altres facin.
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Després de tant anys d’activitat política, enceto ara una basant nova per mi que és la de
representar a la ciutadania en aquesta institució i per això fa que aquesta alegria de la
que parlava abans vingui acompanya d’un pes de la responsabilitat, responsabilitat de fer
bé la meva tasca i de la manera que els votants es mereixen. Compto per això amb totes
les companyes i companys de Consistori, perquè a banda de les diferències ideològiques
tots compartim un mateix desig de servir. Confio en la vostra ajuda i demano ja d’entrada
disculpes pels errors que segurament cometré.
I a banda d’aquesta alegria i aquesta responsabilitat també tinc una mica de tristor, una
mica de tristor, ja motiva pels fets d’avui que també, sinó perquè el motiu que jo estigui
avui aquí ha estat que una altra companya la Sílvia Peralta ha hagut de deixar el seu
càrrec per una causa d’aquestes que escapen al nostre control com és la salut. Trobo
que és profundament injust, i això ja li vaig dir a ella, però la vida és així, no he de fer ara
una panegíric de la Sílvia perquè no li fa falta, crec que al darrer plenari ja va quedar clara
la consideració en què els presents la tenien i estic segur que també la ciutadania de
Sant Quirze pensa igual.
Sé que no la perdem del tot ja que continuarà estan al servei dels quirzetencs i
quirzetenques, ni que sigui des d’una segona línia i per part meva, com ja vaig dir,
intentaré estar a la seva alçada. Va per tu el meu record Sílvia.
Finalment acabo, acabo dient que aquí estic amb la mateixa il·lusió que fa 30 anys i que
em poso al servei de tota la ciutadania i entitats de Sant Quirze, especialment dels
votants del PSC que van dipositar la seva confiança en la nostra llista i si se’m permet,
més especialment encara dels meus conveïns i conveïnes de Les Fonts, aquell lloc
proper geogràficament parlant però que a la vegada els que hi vivim ens sembla tant
llunya de tot arreu, intentaré contribuir i apropar-lo. Moltes gràcies.
La senyora Marta Baldrich Caselles declara:
Bona tarda, bon dia.
Primer de tot felicitar al Sr. Cáceres, donar-li a benvinguda i com no desitjar-li tots els
encerts possibles en aquesta nova etapa que vostè avui comença, seré breu, però estic
convençuda que hi haurà molts moments per poder intercanviar idees, posicions, i
segurament que ens posarem d’acord en moltes d’elles, però l’únic que li puc dir que amb
mi, o amb el meu grup municipal que és molt petit, trobarà la mà estesa. Moltes gràcies i
benvingut.
El senyor Luís Villa Carbó declara:
Bona tarda a tothom.
Sr. Cáceres de la meva part donar-li la benvinguda a aquest Ple a i aquest Consistori.
Benvingut.
El senyor David Sánchez Mancebo declara:
Evidentment les primeres paraules doncs són de benvinguda, amb una persona que en
els darrers temps també hem tingut ocasió de conèixer, de saludar-nos i de ben segur
que ara doncs aquestes trobades seran com a mínim molt més profundes i desitjar-li
doncs el seu encert en l’activitat política, en aquest cas molt més pública que la que fins
ara vostè estava realitzant.
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Per tant la nostra més sincera benvinguda i evidentment doncs per acabar, ja que la Sra.
alcaldessa estem acostumats que inclús en una incorporació d’un nou regidor barregem
les coses, doncs dir no sé en nom de qui parlava concretament, no sé si parlava en nom
de tothom, però per nosaltres avui és un dia més, és un dia absolutament normal, on
podem observar que les coses funcionen, que el país funciona, i que aquell qui no fa les
coses bé doncs evidentment té les seves conseqüències.
No vull entrar més al tema perquè evidentment avui és un dia per donar la benvinguda al
Sr. Cáceres. Moltes gràcies.

La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara:
Bé doncs com què no hi és el meu portaveu, en aquest cas funcionaré jo com a portaveu.
Bé donar la benvinguda al Ple, desitjo que puguem compartir aprenentatges conjunts,
sempre és bo tenir companys de viatge que pensin un pèl diferent, perquè així uns i els
altres aprenem els uns dels altres.
Dir-li que mentre vostè no hi era el grup ha estat ben representant pel Sr. Gilabert, vostès
dos faran un bon equip.
En Carles és una persona que fa molts anys que també treballa en aquest poble, que
participa de les entitats i que és ben rebut a tot arreu i que per tant entenc que d’ell també
podrà aprendre moltes coses, n’ha aprés moltes de la Sra. Peralta, però també té un
company al costat que també en aquest cas el podrà acompanyar i penso que faran un
bon tàndem.
Lamento que hem perdut la majoria de dones al Ple, és una cosa que ens agradava al
nostre Ple tenir més dones portaveus, no sé qui dels dos serà portaveu, però en tot cas
tinc clar que cap dels dos és una dona, per tant hem perdut la majoria.
Miri Sr. Sánchez sa que passa que no voldria pas que el Ple del Sr. Cáceres fos això,
però vivim en dos móns diferents vostè i jo. El seu món deu funcionar molt bé el de yupi,
el meu no funciona gens bé, en aquest moment estan passant coses, que com deia, he
pres paraules que deia el Sr. Cáceres, quan la política falla, i ha fallat molt des de l’Estat
espanyol també, per tant doncs quan la política falla entren els jutges i els jutges no han
de fer res fent accions polítiques.
Per tant vostès s’ho deuen estar passant molt bé, jo els hi dic que nosaltres no ho estem
passant gens de bé, les conseqüències nefastes que deia el Sr. Cáceres, és veritat
després hi ha unes conseqüències terribles de les equivocacions o quan la política no
actua davant del que se li està demanant.
Per tant torno a repetir, benvingut Sr. Cáceres, espero que puguem treballar molt
conjuntament amb el seu grup, Les Fonts sempre és present en aquest Ple, amb treball i
amb esforços i per tant doncs ens podran traslladar tots millor tot allò que passa allà ho
podrem compartir millor.
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DECLARACIÓ DE FE PÚBLICA
Helena Muñoz Amorós, secretària de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès a efectes
d’aquesta sessió, certifico que el seu contingut íntegre plasma el desenvolupament de la
sessió del Ple corresponent, en el lloc i la data de la sessió.
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