
 
 
 
 

 

ACTA DEL PLE 

 
Identificació de la sessió  
Núm.  2021/9 
Caràcter: Sessió Extraordinària 
Data: 30 de juny de 2021 
Hora d’inici:  12:00 h 
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Senyora Anna Cella Navarro 
Senyora Assia Cherdal Roukha 
Senyora Roser Colomé Soler 
Senyor Francesc Colomé Tenas 
Senyor Emiliano Cordero Soria 
Senyor Joan Davi Mayol 
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Senyora Marialluisa Ferre Garcia 
Senyor Joan Josep Galiano Peralta 
Senyor Enric Gisbert Tomas 
Senyora Maria Del Mar Hernández Sánchez 
Senyor Francesc Juzgado Mollà 
Senyor Manuel Losada Seivane 
Senyor Jose Antonio Montero Dominguez 
Senyora Marina Planellas Alegre 
Senyor Joan Pons Fiori 
Senyor Joan Ramon Bernabé 
Senyor Francesc Sánchez Castilla 
Senyor Juan Manuel Segovia Ramos 
Senyora Catalina Siles Royo 
Senyor Luis Fernando Toral Ortega 
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Senyor Alejandro Valiente Almazan 
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Senyor Carles Fernandez Perez, Gerent 
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S’inicia la sessió a les dotze hores, amb l’ordre del dia següent: 
 
Únic. Elecció del president o presidenta. 
 
El senyor Jordi Manils Tavio 
 
Bon dia a tots i a totes, donarem per iniciada la sessió d’aquest ple per a l’elecció de la 
presidència del Consell Comarcal del Vallès Oriental, comptem amb el quòrum suficient per 
començar la sessió, per tant donar-vos a tots i a totes, consellers, conselleres, autoritats que 
ens acompanyeu, expresidents, diputats, gerents, exgerents i amics i famílies dels 
consellers, la benvinguda en aquest dia especial, en aquest retrobament després de 517 
dies sense trobar-nos. Han passat 517 dies des de l’últim ple presencial del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental, han passat moltes coses al nostre país, al nostre territori en 
aquests 517 dies i per això voldria que les primeres paraules, i estic segur que són en nom 
de tots els grups aquí representats, fossin d’homenatge, de memòria i d’abraçada a totes les 
famílies i persones estimades d’aquells que ens han deixat durant aquests 517 dies tan 
difícils, i malgrat tot, després d’aquests 517 dies en els que hem persistit, ens hem mantingut 
fortes i unides, juntes com a societat i estem sortint endavant gràcies a l’esforç de 
moltíssima gent, gràcies a l’esforç de les administracions públiques i gràcies a l’esforç de la 
ciència. Per tant volia que comencéssim el ple tenint aquest record per la gent que ens ha 
deixat i per la gent que ho ha deixat tot per servir a la societat en aquests moments tan 
complexes. 
 
Començo explicant-vos quin serà el desenvolupament de la sessió d’avui, poden presentar 
la seva candidatura a president o presidenta del Consell Comarcal del Vallès Oriental els 
consellers o les conselleres comarcals que n’hagin adquirit la condició. Un cop finalitzat 
aquest tràmit es proclamen els candidats o candidates a president o presidenta del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental, els quals gaudiran de la possibilitat de fer un discurs per un 
temps màxim de 10 minuts cadascun per exposar llur programa. L’elecció es realitzarà pel 
sistema de votació secreta en aquesta urna que teniu aquí baix, en el que cada conseller i 
consellera comarcal, respecte de les candidatures que s’hagin presentat, dipositarà el seu 
vot a l’urna destinada per a aquesta finalitat. Serà elegit o elegida qui, de conformitat amb 
allò que estableix l’article 22 del Text Refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya 
obtingui la majoria absoluta en la primera votació. Si en la primera votació cap candidat o 
candidata no obtingués la majoria absoluta, es procediria a una segona votació i seria 
escollit president o presidenta el candidat o candidata que obtingui la majoria simple. Pel cas 
que hi hagués empat, es procedirà a una tercera votació i serà elegit president o presidenta 
el candidat o candidata de la llista amb més consellers, i si les llistes tenen el mateix nombre 
de consellers i conselleres comarcals, serà elegit el candidat o candidata de la llista amb un 
nombre més gran de regidors i regidores. 
 
A aquests efectes, tot seguit preguntaré a tots els grups si proposen candidat o candidata a 
president o presidenta del Consell Comarcal. Grup Comarcal CUP Vallès Oriental – 
Alternativa Municipalista, presenteu candidatura? 
 
El senyor Luís Toral Ortega 
 
No. 
 
El senyor Jordi Manils Tavio 
 
Grup Comarcal Ciutadans, presenteu candidatura? 
 
El senyor Manuel Losada Seivane 
 



 
 
 
 

 

No. 
 
El senyor Jordi Manils Tavio 
 
Grup Comarcal En Comú Guanyem, presenteu candidatura? 
 
El senyor José Antonio Montero Domínguez 
 
No. 
 
El senyor Jordi Manils Tavio 
 
Grup Comarcal de Junts per Catalunya, presenteu candidatura? 
 
La senyora Roser Colomé Soler 
 
No. 
 
El senyor Jordi Manils Tavio 
 
Grup Comarcal Partit dels Socialistes de Catalunya, presenteu candidatura? 
 
El senyor Joan Ramon i Bernabé 
 
Sí, el senyor Emilio Cordero. 
 
El senyor Jordi Manils Tavio 
 
Grup Comarcal d’Esquerra Republicana de Catalunya, presenteu candidatura? 
 
La senyora Anna Cella i Navarro 
 
Sí, el senyor Marc Candela. 
 
El senyor Jordi Manils Tavio 
 
Cap altre conseller o consellera proposa candidats o candidates o manifesta voler ser elegit 
candidat a la presidència del Consell Comarcal? Molt bé, proclamo els candidats a president 
del Consell Comarcal del Vallès Oriental el senyor Marc Candela, en representació del grup 
d’Esquerra Republicana i el senyor Emilio Cordero, en representació del grup del Partit dels 
Socialistes. 
 
Els candidats gaudiran de la possibilitat de fer un discurs per un temps màxim de 10 minuts 
cadascun per exposar el seu programa. Tal com és previst, l’ordre en la intervenció dels 
candidats serà l’alfabètic, per tant té la paraula el senyor Marc Candela. 
 
El senyor Marc Candela i Callado 
 
Consellers i consellers, diputats, diputades, alcaldesses i expresidents i exgerents, i 
treballadors i treballadores del Consell Comarcal aquí presents, presento la candidatura en 
nom d’Esquerra Republicana de Catalunya per optar a la presidència del Consell comarcal 
del Vallès Oriental. Ho fem perquè entenem que hi tenim dret, però sobretot és el nostre 
deure amb els milers de persones que el maig del 2019 ens van escollir, i que segons els 
resultats electorals comarcals ens van fer guanyar. 
 



 
 
 
 

 

La ciutadania optar per posar dos partits: Esquerra Republicana i el PSC amb una àmplia 
majoria per davant de la resta per a representar-los i gestionar els seus municipis i el 
Consell Comarcal. I com és sabut, fa dos anys en un ple estrambòtic es va consolidar un 
govern entre PSC, Comuns i també Junts i el PdCAT amb el propòsit d’apartar ERC de les 
institucions comarcals. De fet en el darrer Ple, el president sortint ja afirmava que la 
presidència en el proper mandat se la disputaran entre Junts i el PSC, es veu que no hi 
concorrerà ningú més. 
 
Aquests darrers dos anys s’ha menystingut i apartat una de les dues grans forces polítiques 
de la comarca de la governabilitat de la mateixa. 
  
Sempre hem defensat que a la comarca cal una regeneració política d’arrel, que canviï les 
dinàmiques i les maneres de gestionar que han perdurat durant més de trenta anys, que 
trenqui amb els vicis que qualsevol monopoli exerceix quan es perpetua en el poder. I potser 
perquè del 2015 al 2019 vam obrir massa finestres i vam deixar entrar aire nou i idees 
regeneradores, potser per això el 2019 la sociovergència va tornar a trobar la seva entesa 
basada, siguem clars, en la cadira. I van trobar un aliat sorprenent en els Comuns. 
 
En efecte, durant el mandat anterior i sota la presidència del republicà David Ricard, que 
aprofito per saludar, no només es va canviar el tarannà del consell, sinó que hi havia un 
projecte clar de comarca, que empoderava el Consell a traves del Consell d’alcaldies, que 
mirava la comarca com una sola, independentment dels colors polítics de cada municipi, que 
enfortia el Consell ampliant la plantilla per a dotar de més serveis els municipis, que 
apostava fermament pel turisme de qualitat posicionant-nos a nivell nacional i internacional, 
que creava la Taula Vallès Oriental Avança per aglutinar i estructurar totes les polítiques de 
foment del treball a la comarca, o que obria la borsa d’habitatge comarcal. 
 
Avui continuem sense saber quin es el projecte de comarca del govern dels darrers dos 
anys. Al Ple d’investidura el president sortint va dir que ho penjarien al web, i allà només hi 
ha una carta de salutació. Aquesta constatació palesa una manca de respecte a la resta de 
grups polítics i també a la ciutadania que els va atorgar els vots. I aquesta té el dret de saber 
com els gestionaran. 
 
I durant els darrers dos anys, tot i haver-ho sol•licitat no se’ns ha explicat mai el projecte. 
Potser perquè l’únic projecte es un mínim comú denominador que fa que al mandat anterior 
el Comuns no volguessin entrar al govern, o fa poc al govern de la Generalitat de Catalunya, 
però aquí i a la Diputació sí. El mínim comú denominador que fa que Junts o PdCAT apel•li a 
la unitat independentista arreu menys al Vallès Oriental (i altres consells comarcals) i a la 
Diputació. Un mínim comú denominador que té a veure amb la pèrdua de l’alcaldia a 4 
municipis on feia anys i panys que governaven, i que evidencia que el que uneix el govern 
comarcal del PSC- Junts PdCAT i Comuns és un pacte a la contra, i com qualsevol cosa que 
es fa a la contra no porta enlloc. 
 
Esquerra Republicana i les seves conselleres al Vallès Oriental no sabem fer política a la 
contra, ni en sabem ni en volem fer. I aspirem a ser presents en la governabilitat de les 
institucions comarcals per a representar a la ciutadania que ens ha escollit. 
 
Avui, un cop més volem emplaçar a les CUP, Junts, PdCAT i Comuns a un acord de govern 
republicà, amb un projecte per la comarca en positiu, per a tothom, per a tots els municipis 
independentment de quin color de partit hi governi, tornant a empoderar el Consell 
d’alcaldes que en els darrers dos anys, massa sovint, ha trobat a faltar respostes i projectes 
vertebradors. Activant la Taula Vallès Oriental Avança per aixecar la comarca de la crisi 
social i econòmica on ens trobem, planificant les estratègies turístiques per a ser un referent  
quant a qualitat ambiental, paisatgística, de comerç, termal i gastronòmica, descentralitzant 
serveis tan necessaris com els d’habitatge i el SIAD i acostant-los a la ciutadania que els 



 
 
 
 

 

necessita. Amb una gerència del Consell comarcal per a tothom i que no tingui carnet de cap 
partit polític. 
 
Un projecte que no menystingui ni arraconi l’altre gran partit comarcal, el dels socialistes. 
Que compti amb ell des d’inici i en tot moment per als grans projectes i acords de la 
comarca, com per exemple la nova seu del Consell. No pot ser que un dels dos s’assabenti 
com fins ara ha passat de la majoria de coses per la premsa o per comentaris d’amagat. En 
els darrers dos anys hem insistit que hi volíem ser presents, sumar-hi i que se’ns tingués en 
compte, i se’ns ha tractat amb tot el respecte, però sense tenir en consideració el nostre pes 
comarcal. I a més a més en el darrer Ple, quan el president sortint deia que tenen projectes 
per a la nova seu avançats, i a nosaltres encara no se’ns ha respost què passa amb la opció 
del carrer Mataró. En fi, així no podem seguir. 
 
Per això volem un projecte d’esquerres i independentista. Al costat de totes les 
reivindicacions nacionals i socials del país, perquè encara ara totes les institucions, totes, 
són necessàries per alliberar el nostre país i per a fer-lo més just per a les classes populars. 
Amb una presidència que mantingui la pancarta de “llibertat presos polítics” que fa mesos 
que no hi és a la seu del Consell, i on ara tocarà penjar la d’amnistia i autodeterminació. Que 
no es cansi en cap moment de demanar l’amnistia de totes les persones encausades per l’1 
d’octubre i totes les causes socials. Que es comprometi en treballar institucionalment perquè 
puguin retornar les persones exiliades.  
 
Amb el context social i polític actual no podem cedir cap òrgan de govern on hi pugui optar 
un independentista a algú que no ho sigui, per això vam entendre el pacte comarcal mentre 
la presidència la tingués Junts, tot i no agradar-nos, però ara votaran una presidència, i li 
donaran la presidència a un partit que no vol l’amnistia per les més de 3.000 persones 
encausades per l’1 d’octubre, com el nostre company Josep Maria Jové, o el seu company 
Jordi Turull. De debò? O que companys nostres com l’exalcalde de Caldes i company i amic, 
Jordi Solé, se li reclamin milions d’euros pel Tribunal de Cuentas. De debò? o que els 
exiliats, amb el president del seu partit al capdavant, el molt honorable president Puigdemont 
pugui tornar a abraçar-se amb els seus, amb les seves filles a Girona. De debò? Encara 
tenen temps i minuts per pensar-s’ho. 
 
I als companys dels Comuns, que sempre ens deien que no es podia governar amb la dreta 
de Junts o de PdCAT o antigament el que era Convergència i Unió, doncs bé ara i aquí hi 
han governat. Els emplaço a l’acord que acabo d’explicar, un acord d’esquerres, actiu en les 
causes socials, al costat de polítiques valentes, com la de la llei catalana que regula 
l’habitatge, la renda mínima garantida, o la llei contra la pobresa energètica, i on és ERC qui 
a Madrid ha de fer mans i mànigues per blindar-les i que tant necessàries són per als serveis 
socials bàsics que presta el Consell i els nostres municipis. 
 
I no em cansaré d’emplaçar a Junts i els Comuns a fer que repensin el seu vot per 
aconseguir un acord d’esquerres i independentista, un govern republicà, encara més ampli 
que el del govern actual, que compti amb tothom i amb tota la comarca, des del Montseny 
fins a la Llagosta, de Gualba a Caldes de Montbui, de Sant Feliu de Codines a Montornès. 
Amb tots els colors polítics, però amb un projecte a favor de la comarca. Així és com els i les 
conselleres d’ERC volem contribuir i ajudar a la nostra comarca i sobretot a la seva 
ciutadania. 
 
Som conscients que és probable que no hi hagin sorpreses en el resultat, però ens volem 
emplaçar a l’altre candidat i al seu partit polític. Alcalde Emilio Cordero, fa uns anys que ens 
coneixem i sempre hem tingut bon tracte. El tinc per una persona sincera i directa, que té 
clar què vol i que necessita el seu poble i la seva comarca. Si finalment sóc jo l’escollit amb 
qui primer parlaré serà amb vostè, de fet hi parlaré tantes vegades com faci falta, si cal 
setmanalment. Perquè com he explicat anteriorment les grans estratègies de la comarca i 



 
 
 
 

 

els grans acords requereixen d’acords majoritaris i amplis, la gestió del dia a dia no cal, però 
els grans acords sí. I ara i en aquest mandat, i auguro que durant un bon temps requeriran 
d’acords entre les formacions que avui representem vostè i jo. Em consta, perquè així m’ho 
han fet arribar, que vostè també hi està d’acord en el fet que ERC i els socialistes ens hem 
d’entendre, però més enllà d’això – i és una cosa que m’han ensenyat a casa de petit i que 
transmeto als meus fills; no vulguis pels altres el que no voldries per tu mateix – la 
governabilitat de la nostra comarca no només no pot continuar menystenint a una de les 
dues grans formacions polítiques, sinó que encara menys la pot menysprear com ha passat 
en alguns moments dels darrers dos anys.  
 
Desitjo que les paraules d’entesa i concòrdia que de per part seva ens han fet arribar siguin 
reals, i no buides o per interès tàctic com hem notat massa sovint en els darrers dos anys 
per part del president sortint. 
 
I aquí som, un cop més les dones i homes d’Esquerra Republicana. Sabem, perquè així ens 
ho ha ensenyat la història, que la nostra lluita no és fàcil; que la consecució d’una República 
Catalana lliure, justa, socialment avançada, ecologista i feminista no és un repte fàcil. Jo tinc 
el plaer de representar avui i aquí a un grup de conselleres disposades a tot, com molts 
d’altres grups d’aquest consell, però disposats a tot per a la seva gent i la nostra comarca. 
Persones com la Marina que gaudeix mentre lluita passejant pel futur de Gallecs, la Pam, 
que avui no ens pot acompanyar, que lluita des d’un poble petit per a tenir els millors 
serveis, o l’Ignasi per a fer del Montseny un referent de futur i de biodiversitat, la Imma 
perquè el nostre Vallès segueixi sent el dels tres turons que fan una serra, la Magalí al 
servei sempre dels més vulnerables de Sant Celoni, o l’Assia una nova vallesana que no 
renuncia als seus orígens i que vol un futur amb nosaltres de llibertat i justícia, o l’Enric que 
no defalleix en fer de la nostra comarca un referent de turisme de qualitat conjuntament amb 
la Núria, que des de Caldes explica al món els nostres actius termals, culturals i econòmics, 
o el Joan que gestiona amb molt d’encert i valentia un dels drames de la nostra comarca, les 
més de 40 urbanitzacions del seu municipi, i l’Anna que gaudeix de la seva recent maternitat 
mentre lluita pel futur del Gael i del Baix Montseny. I podria parlar dels centenars de 
companys i companyes que a cadascun dels municipis de la nostra comarca, i parafrasejant  
Vicenç Andrés Estellés; han assumit la veu d’un poble, i pateixen i esperen, i van sempre 
entre la pols, no ens pariren per a dormir, sinó per a vetllar en la llarga nit del nostre poble,  
sense pensar en la posteritat, sinó es la posteritat del nostre poble. Allò que val es la 
consciència de no ser res si no s’és poble. I nosaltres, greument, hem escollit. Després del 
vostre silenci estricte, caminem decididament. Un orgull representar-vos, moltes gràcies a 
tots i totes companyes. 
 
El senyor Jordi Manils Tavio 
 
Moltes gràcies candidat, a continuació té la paraula l’altre candidat, senyor Emilio Cordero. 
 
El senyor Emilio Cordero Soria 
 
Senyors, senyores, consellers, consellers, diputats al Parlament, senyors alcaldes, 
alcaldesses, regidors, regidores, president del Consorci de Residus que em constava que 
venia, expresidents del Consell Comarcal, en definitiva amics i amigues, benvinguts, gràcies 
per ser aquí en un dia important per tot el Consell Comarcal, per tots els consellers i també 
m’afegiré a les paraules que ha dit el president de la taula en record a les famílies i víctimes 
de la COVID durant aquest temps, un record també per les persones que han estat 
treballant, el personal sanitari, forces i cossos de seguretat de l’estat, personal del món 
educatiu, molt important, comerciants i a totes aquelles persones que estan treballant 
perquè sortim d’aquesta pandèmia. Vull també donar les gràcies als treballadors, tot i que 
falten molts, del Consell Comarcal, com normalment estan en els plens d’elecció del 



 
 
 
 

 

president, i donarem avui també compliment al pacte de legislatura que vam signar el Partit 
dels Socialistes amb Junts i En Comú amb relleu a la presidència de la institució. 
 
Per mi és un plaer retrobar-me presencialment també avui després de 562 dies com deia el 
president de la taula i presento la candidatura seguint el pacte que vam signar a principis de 
mandat amb els grups polítics, com deiem, socialista, Junts, PdCat i en Comú Podem, 
encarregat de tenir la presidència durant la segona part del mandat. El grup d’Esquerra, com 
hem escoltat, presenta un altre candidat, el Marc, que és veritat, tenim unes bones relacions 
i han de continuar i ens hagués agradat haver arribat, no en aquest ple, sinó a l’inici del 
mandat com van fer, vam intentar acostar posicions amb consens polítics amb totes les 
forces, inclús alcaldes i alcaldesses que no tenen representació en cap grup polític però 
també és necessari que estiguin representats en el Consell Comarcal, però no va poder ser. 
No va poder ser per vetos, perquè escoltàvem aquí que demanaven la paraula a tots els 
grups i els socialistes ens quedàvem de banda. No podem pretendre, la força més votada a 
les eleccions de 2019, vam intentar arribar a un acord ampli però no vam arribar a un acord i 
es van oposar. Es va tornar a fer i van tornar a haver-hi vetos, amb aquesta actitud vam 
tancar un pacte de govern que representa el 50% dels vots dels regidors i regidores de la 
nostra comarca. Durant aquests 2 anys de govern, no hem volgut deixar de banda això, hem 
estat un govern obert al diàleg, tenint en compte a tots els grups polítics presents en aquest 
plenari comarcal, però també a tots els grups, com deia, sense representació, alcaldes i 
alcaldesses de municipis que no pertanyen a cap partit polític, cosa que fins ara al Consell 
Comarcal no s’havia fet, i ho hem de recordar. I és cert, alguna vegada ho hem fet millor i 
altres vegades no tant, però aquest diàleg us asseguro que, si jo soc el president, encara 
anirà a més. 
 
Agraeixo profundament la tasca del meu predecessor Francesc Colomé, hi he treballat molt 
a gust durant aquests dos anys, vull recordar que ens vam trobar una situació econòmica 
que no podem oblidar, complicada, ens precedia una legislatura que no tenia en compte això 
i un dels primers objectius tant del president com de mi mateix, i de tot el govern, era 
redreçar aquesta situació, i vam tenir clar aquest camí. Va arribar la COVID, que ens va 
obligar a les administracions públiques i al Consell Comarcal, que no ha estat una excepció, 
a posar la lluita contra la pandèmia al capdavant de totes les prioritats. Aquesta situació 
sobrevinguda ha fet que encara fos més clar l’objectiu que persegueix el Consell Comarcal, 
que és ni més ni menys que donar resposta a totes les necessitats dels nostres ajuntaments 
i, darrera dels ajuntaments, als nostres ciutadans i ciutadanes unint ponts pels seus 
objectius.  
 
Això ho vam decidir, així ens van comprometre i així ho hem fet. Per primera vegada, com 
ha explicat en diferents plenaris, a la roda de premsa de valoració de la meitat de mandat, 
va liderar un moviment per trobar finançament extra de la Generalitat i es va aconseguir, i no 
només des d’aquest espai, també cada conseller i cada consellera, amb la responsabilitat 
que tenen de govern, ha treballat amb l’equip tècnic de les seves respectives àrees per 
aconseguir adherir-nos a fons que vinguessin d’on vinguessin per transformar la nostra 
comarca i dotar de recursos econòmics.  
 
Els tres grups polítics que donen suport al govern en un eix el mateix projecte local i 
comarcal sabem superar les diferències polítiques per treballar la nostra comarca, i sí, tot i 
que es vulguin obrir escletxes entre nosaltres, sabem molt bé tancar les ferides. Les 
conselleres i consellers que formeu part del govern, si avui soc president, us demanaré la 
mateixa feina que esteu fent fins ara, una tasca enorme per treballar a tots els nostres 
municipis, al costat dels vallesans i les vallesanes. 
 
Els portaveus dels grups, la Roser, el Jordi i el Joan, sou un gran exemple del que 
m’agradaria seguir tenint en aquesta segona part del mandat, diàleg, acords, escoltar i 
respondre. I parlar amb la resta de grups. Us diria el mateix a la resta de persones que 



 
 
 
 

 

formeu part dels nostres grups, però seria redundant. Seguiu com fins ara, sou peces 
imprescindibles perquè el consell funcioni, avui el nostre pacte de govern es refermarà, es 
farà fort i mirarem cap endavant, treballant conjuntament perquè segurament canviarem la 
presidència, respectarem els pactes de legislatura però els nostres objectius segueixen sent 
els mateixos que al 2019, estar al costat de tots els vallesans i les vallesanes. 
 
A la resta dels grups, Esquerra, Ciutadans, a la CUP, deixant de banda les diferències, us 
prometo com deia diàleg, Marc, estem disposats a obrir diàleg, i us prometo acords. Us 
demano confiança i que avui obrim un espai, que també es va intentar amb el president 
Colomé, de compromís, feu-me confiança com a president del Consell Comarcal, la meva 
confiança ja la teniu, ja em coneixeu, sabeu com treballo i que perseguim el mateix objectiu, 
que és treballar pels nostres municipis. I als grups que no teniu representació al Consell 
Comarcal, que no estan aquí molts d’ells, també, la confiança que transmetia als companys i 
companyes d’aquest plenari és la mateixa que us ofereixo a vosaltres. No volem que veieu 
el Consell Comarcal com un ens allunyat, vull que si surto com a president, ens veieu a mi i 
a l’equip de govern com un aliat per aconseguir la transformació del Vallès Oriental, i la 
nostra prioritat els propers dos anys, millorar la vida dels ciutadans i acompanyar els 
ajuntaments de la nostra comarca, i en definitiva, el bé del nostre territori. 
 
Una de les principals tasques del Consell Comarcal és aconseguir coordinar a tots els 
nostres municipis. Durant la pandèmia que ens ha posat a prova a la nostra societat per ser 
capaços de deixar de banda els individualismes i treballar de forma conjunta pel bé de tota 
la comarca i de tothom. Doncs això en sabem prou, al Consell Comarcal la nostra fortalesa 
és treballar en xarxa. Com deia la pandèmia ens ha obligat a canviar coses i a reforçar-nos 
en accions i prioritats, la realitat d’ara fa dos anys ara mateix és diferent, però encara ho és 
més, cal més imaginació, més innovació per desenvolupar i implementar al territori polítiques 
públiques més eficients i eficaces. Cal seguir posant el model de gestió pública al servei de 
les persones i qui més ho necessita, ho estem fent i ho continuarem fent. Treballem des de 
la proximitat, de la mà dels ajuntaments i des de la societat civil, amb fermesa en defensa 
dels serveis públics en igualtat d’oportunitats per a tothom, amb visió estratègica per donar 
resposta a allò més urgent i repensar el nostre futur i amb capacitat d’adaptació. I pensar en 
el bé de la majoria, no d’uns quants, de la majoria, pensar en clau comarcal. El Vallès 
Oriental és una comarca rica i complexa, tenim indústria, tenim un espai que encara és verd 
per mantenir i que hem de seguir mantenint, conjugar desenvolupament econòmic amb 
defensa del medi rural ha estat sempre un repte i ara encara ho és més. Per això hem de 
treballar el foment de l’ocupació i la competitivitat econòmica per generar ocupació i 
acompanyar les nostres empreses que serà una de les nostres prioritats en els propers 
anys. 
 
I com ho farem també? Amb polítiques socials i igualtat que volem avançar amb el 
reconeixement dels serveis socials de la nostra Àrea bàsica com a sistema pilar bàsic i de 
l’estat del benestar de la comarca, que per aquí està la Sílvia, us felicito per la gran feina 
que esteu fent en aquests moments tant complicats Sílvia. 
 
Continuarem també impulsant un sistema d’atenció social més pròxim adaptat a les 
necessitats de les persones i basat en la prevenció. L’àmbit de la promoció econòmica 
continua sent una de les nostres prioritats perquè la millor política social és la creació 
d’ocupació i de la Taula Vallès Avança. En turisme com sabeu també estem treballant i és 
un dels sectors més castigats, som conscients, per la pandèmia i és un dels sectors que per 
nosaltres tindrà un focus d’atenció especial. En ensenyament seguim i seguirem contribuint 
en el foment de l’educació en valors, també en el servei de transport escolar i per fer-ho 
també elaborarem un projecte de caràcter pedagògic que inclogui la programació d’activitats 
o jocs durant les rutes. Som una comarca de referència en accions desenvolupades en el 
sector agroalimentari. En medi ambient i territori continuarem fent una aposta estratègica per 
a la mancomunació de serveis públics amb criteris d’eficiència i qualitat, innovant també en 



 
 
 
 

 

serveis per donar resposta a les nostres necessitats. I en habitatge consolidarem l’oficina 
comarcal, tant a nivell estructural com amb els serveis oferts a la ciutadania i als 
ajuntaments i amb participació de forma supramunicipal en el desenvolupament de 
polítiques sobre l’accés a l’habitatge, promoció de l’habitatge públic i continuarem treballant 
per a l’augment de pisos de la borsa de lloguer assequible. En joventut, la part oblidada, 
doncs no, en joventut dos grans eixos d’intervenció, suport als municipis per executar les 
competències que tenim delegades amb innovació i qualitat i amb l’objectiu de garantir 
l’acompanyament dels joves en la transició a l’edat adulta com la participació en tots els 
àmbits de la societat. 
 
Totes les actuacions que desenvolupem i desenvoluparem les farem tenint presents els 
objectius de desenvolupament sostenible, i continuarem desplegant el pla d’infraestructura 
ètica i apostant per la transparència com eix distintiu de la nostra acció de govern. 
 
Pel que fa a la nostra seu, continua sent una prioritat, per tenir unes instal·lacions que els 
nostres treballadors i treballadores es mereixen i també tenir la seu que dignifiqui la 
institució, per a l’hora també donar un gran servei als nostres ciutadans i ciutadanes. I tot 
això ho farem amb les persones que composen aquesta apassionant institució i que fan una 
tasca, com veieu, molt àmplia. Des d’aquí dono un especial reconeixement als més de 200 
treballadors i treballadores que agraeixo especialment la tasca que feu al Consell Comarcal. 
 
Em comprometo des d’aquest mateix moment a fer un projecte inclusiu amb tots els grups 
polítics, seguint totes les pautes marcades a la meitat d’aquest mandat per l’amic i company 
Francesc Colomé, treballaré per grans objectius com poden ser, com dèiem, la seu 
comarcal, moderna i funcional que doni resposta a la nostra ciutadania i sobretot als 
professionals, buscarem recursos per la transformació de la nostra comarca i, 
paral·lelament, aconseguir una millor situació financera al Consell Comarcal. I a mi em 
trobareu arreu, sobretot a Canovelles, però naturalment al Consell Comarcal, però també on 
tothom em demani, perquè si el nostre objectiu és acompanyar a tots i cadascun dels 
municipis, es fa del tot necessari escoltar, visitar i veure les diferents realitats del territori. 
Aquí em teniu pel que em necessiteu, moltes gràcies. 
 
El senyor Jordi Manils Tavio 
 
Gràcies senyor candidat, a continuació, una vegada escolats els dos candidats i les seves 
propostes, dono la paraula als portaveus dels grups comarcals, per ordre creixent de 
nombre de consellers i conselleres que l’integren, per tant de menor a major, per tal que, si 
així ho desitgen, puguin fer ús de la paraula amb la finalitat de fer una explicació del seu vot 
per una durada no superior als 5 minuts. Per tant, la CUP? No desitja fer ús d’aquesta 
intervenció. Ciutadans? No desitja fer ús de la intervenció. En Comú Guanyem? 
 
El senyor José Antonio Montero Domínguez 
 
Bona tarda ja, una salutació a totes les autoritats, les persones convidades, consellers i 
consellers, intervinc en nom dels Comuns donat que el nostre portaveu està actuant com a 
president de la sessió, bàsicament per refermar el compromís que es va adoptar a l’inici del 
mandat de donar suport a la continuïtat del govern del Consell Comarcal en el relleu en la 
seva presidència, i començo per un agraïment al Francesc Colomé en la tasca que ha fet 
durant aquests dos anys, dos anys que crec que coincidirem tots i totes que han estat els 
més durs de la nostra trajectòria institucional, però també de les comunitats i de la societat 
dels nostres municipis i de la comarca. Qui ens ho havia de dir a l’inici del mandat, quan vam 
fer l’elecció del president, que passaria el que ha passat, que ens ha canviat i ens ha 
condicionat absolutament la nostra realitat i la nostra intervenció com a institucions, per tant 
en un moment tan difícil crec que recordarem que el president durant aquesta època va ser 
el Francesc Colomé i li hem d’agrair. Per tant, refermem avui aquest compromís que passa 



 
 
 
 

 

també, de nou, donar suport al relleu a la presidència i comprometre’ns amb el nou 
president, l’Emilio Cordero. 
 
Nosaltres hem escoltat amb atenció la intervenció que feia el Marc Candela, fent una 
proposta alternativa, i li haig de dir Marc, perquè a mi també crec que tenim bona relació i 
coincidim molts marcs, que el to “faltón” que utilitzes adreçant-te al conjunt de grups i 
l’anàlisi que fas polític entusiasma poc per sentir-se identificat i cridat a una proposta. Crec 
que al Consell Comarcal li hem d’oferir i li hem de demanar el que convé com a institució i 
definir-la clarament, nosaltres hem donat suport a aquest govern durant aquest mandat 
enllaçant amb una llarga tradició d’aquest Consell Comarcal, i crec que es produeix en 
d’altres comarques, una tradició discutida sovint pel nostre grup, però que quan es va arribar 
a aquell acord plantejava que el Consell Comarcal havia de ser un punt de trobada de les 
diferents forces polítiques prioritzant aquelles que tinguessin alcaldies i governs municipals, i 
per tant, que el Consell Comarcal tingués la funció d’una sort de govern de governs, i que 
per tant fos fonamentalment una coordinació institucional, on ens hi hem de trobar també 
perquè tenim altres marcs, però perquè el que venim a fer fonamentalment és intentar 
millorar els nostres municipis, per tant venim a fer, evidentment, de consellers i consellers, 
però fonamentalment venim a fer de regidors i regidores de govern i d’alcaldes i alcaldesses 
que miren de fer el millor pel seu poble. 
 
Sabeu que el Consell Comarcal té unes competències limitades i un pressupost i una 
perspectiva, per tant crec que el que se li demana políticament en una sort de 
parlamentarisme al Consell Comarcal no és el marc adient. Per tant, al Consell Comarcal 
crec que hem de treballar perquè els nostres municipis millorin, i amb la COVID, no podem 
oblidar el que ens ha passat, també ens ha condicionat, per tant, la crisi de la COVID ha 
posat encara més l’atenció i el focus d’intervenció en aquestes necessitats, per tant la 
ciutadania el que ens demana és que no ens discutim, que treballem per ells i per elles i que 
fem el possible perquè arribi el millor al seu municipi. El Consell Comarcal té pocs recursos 
però té aquesta perspectiva de millorar i coordinar l’acció dels govern, i aquesta és una 
funció principal, evidentment tenim un pla d’acció que s’està desenvolupant, ho ha explicat el 
president, no m’hi extendré, però també tenim aquesta voluntat d’oferir i coordinar els 
ajuntaments perquè funcionin el millor possible, i crec que aquesta és la funció del Consell 
Comarcal. 
 
I si alguna cosa li hem de demanar en l’àmbit de política nacional, crec que el que li hem de 
demanar és refermar la tradició que deia al principi de punt de trobada de coordinació de 
diferents forces polítiques que, sota la meva modesta opinió, és el que avui reclama el país. 
Avui toca diàleg, el que cal és retrobar-nos, superar les fractures, superar la confrontació i 
crec que el Consell Comarcal té una llarga tradició de punt de trobada, malauradament el 
mandat passat no va ser així, però crec que és el moment del consens i de treballar plegats. 
Per tant, sí que hi ha un govern alternatiu al que avui proposem, que és que us incorporeu, 
Marc, tothom sap perquè no va ser possible però sota la nostra òptica aquesta seria la 
perspectiva, i estic segur que les paraules del nou president són sinceres i per això nosaltres 
mantenim aquest compromís i seguirem treballant per aquesta comarca, moltes gràcies. 
 
El senyor Jordi Manils Tavio 
 
Gràcies senyor portaveu, a continuació si vol fer ús de la paraula, la portaveu del grup Junts 
per Catalunya. 
 
La senyora Roser Colomé Soler 
 
Bé, bona tarda, diputats, diputades, consellers, conselleres, presidents comarcals, alcaldes, 
alcaldesses, treballadors i treballadores del Consell, en definitiva vallesans vallesanes, 
companys i companyes. Mireu, ara fa aproximadament 2 anys que vam decidir la 



 
 
 
 

 

configuració d’aquest Consell Comarcal, i que la configuració fos la que en aquest moment 
tenim, és a dir, que 3 forces polítiques tinguéssim una majoria prou àmplia per desenvolupar 
de forma íntegra les propostes per la comarca. Certament veníem d’un temps difícil i mogut 
políticament, però vam ser capaços entre tots i totes d’entendre’ns, de seure, de dialogar i 
de mirar exclusivament pel futur de la nostra comarca, i això n’ha estat ben positiu.  Teníem i 
seguim tenint les ganes de treballar per tota la comarca del Vallès Oriental, tots i totes i 
cadascú de nosaltres, i tots i totes dels que també avui conformem l’actual govern del 
Consell Comarcal. 
  
I ho hem fet, ho hem fet en aquests 2 anys, ho hem pogut fer malgrat el gran parèntesi 
provocat per la COVID, però ara som aquí, quasi a la meitat de mandat, un mandat que ja 
hem vist sobradament el balanç de tot el que hem pogut fer, de seguir amb el full de ruta 
inicial del mandat i encapçalat pel president anterior. I no, no hem exclòs mai a ningú, al 
contrari, els portaveus sabem molt bé que abans de prendre cada decisió ferma com a 
govern l’hem comunicat sempre a la resta de grups i portaveus que no formen part del 
govern Perquè som gent de paraula, i perquè en la política la paraula ho val tot. I els que 
hem conegut treballant aquests darrers anys el candidat Cordero, podem afirmar que és un 
home de consens, un home que escolta, que proposa i sobretot que dialoga. És el que 
necessitem actualment al Consell Comarcal, obrim una etapa, però és una etapa continuista 
de l’anterior, amb un diàleg permanent. Perquè fer política es això: consens, diàleg, 
discussió des de diversos punts de vista i presa de decisions. 
  
I ara hem d’acabar la feina començada, la feina començada i ben feta pel president Colomé i 
on esperem, des del nostre grup, poder treballar amb la simplicitat, amb la comoditat, amb la 
cordialitat i sobretot amb l’entesa que hem tingut durant aquests dos anys. N’estem segurs i 
segures que aquesta serà una etapa que continuarà l’anterior i segur que amb el candidat 
Cordero com a president finalitzarem l’objectiu Un objectiu amb transparència, un objectiu de 
treballar amb eficiència i un objectiu de treballar amb equitat. 
 
Som aquí com dèiem per treballar per la comarca, sense renunciar mai a la nostra ideologia, 
sense renunciar a la defensa dels nostres ideals, però hi som com deia, per treballar per la 
comarca. Amb la intenció de continuar treballant des de totes les àrees, seguint impulsant 
les polítiques socials, seguint també incentivant l’econòmica comarcal per sortit ben aviat 
dels estralls socials i econòmics que ha provocat la Covid 19, i seguint impulsant polítiques 
mediambientals per posar des del Vallès Oriental el nostre granet de sorra pels objectius 
2030 en la lluita contra el canvi climàtic i de la mateixa manera que s’ha estat treballant al 
costat del president Colomé, hi serem treballant al costat del candidat Cordero per seguir 
endavant amb la feina començada per aquest govern i encapçalat pel president Colomé, 
moltes gràcies. 
 
El senyor Jordi Manils Tavio 
 
Moltes gràcies senyora portaveu, a continuació si desitja fer ús de la paraula, el portaveu del 
Partit dels Socialistes de Catalunya. 
 
El senyor Joan Ramon i Bernabé 
 
Bona tarda, senyor vicepresident, senyors consellers, senyores consellers, autoritats, 
diputats, senyores alcaldesses, senyors alcaldes, regidors i regidores, amics i amigues, en 
primer lloc volíem sumar-nos al condol per les víctimes de la COVID i al reconeixement a 
tota la gent que hi ha estat lluitant i que continua lluitant per sortir d’aquesta tràgica situació. 
 
Acabem d’escoltar dos discursos, dos candidats es presenten avui per presidir el Consell 
Comarcal del Vallès Oriental, em permetran que els analitzi per separat. D’una banda el 
senyor Candela, proposat pel grup d’Esquerra, que ens ha fet una nova exposició de les 



 
 
 
 

 

necessitats de vetar partits polítics, de la necessitat de vetar, en paraules seves, el pacte de 
la vergonya. Què vol dir per Esquerra un pacte de la vergonya? Simplement un pacte en el 
que la presidència no sigui per Esquerra? Sinó no s’entenen els pactes d’Esquerra als 
consells comarcals del Montsià, del Baix Ebre, de la Noguera, de la Terra Alta o del 
Moianès, en tots aquests consells Esquerra hi té la presidència amb pactes dels que 
participa el PSC, per no parlar dels acords a molts ajuntaments, com Figueres, Tàrrega, 
Sant Cugat, Castelldefels o Montmeló. Ens trobem doncs amb que el pacte amb Esquerra 
no ha estat possible no per Junts, no pels Comuns, no pel PSC sinó per Esquerra, no van 
voler pactar llavors i no volen pactar ara. Proposen un acord a 4 excloent-nos precisament 
als i les socialistes, la força més votada a la comarca amb una diferència de més de 4.500 
vots respecte del grup d’Esquerra. No sabem si ha estat una qüestió de les dues ànimes 
d’Esquerra entre la cosa social i l’identitària, o si és una qüestió de frustració grupal o 
personal, però tant i fa, són vostès qui no volen pactar amb nosaltres, però tot i així els diem: 
per nosaltres no serà. Si deixem de banda les qüestions identitàries, si som capaços 
d’avantposar l’interés de la comarca, dels seus ajuntaments, dels vallesans i les vallesanes 
a l’interés partidista, reclamant un millor finançament a la Generalitat, un finançament just 
pels consells comarcal, si són capaços de posar l’interés comú per davant del del partit i les 
legítimes ambicions personals, els ho diem ben clar, ens posarem d’acord i ho farem ràpid. 
 
Però ens temem que continuaran amb la seva pràctica habitual en aquesta institució, la que 
els va dur a apartar del govern el primer grup en consellers i conselleres i en vots totals, el 
PSC, l’any 2015 i que ha fet una oposició descarnada des del minut 0 a partir de l’any 2019. 
Quina diferencia amb l’oposició que va fer el PSC, amb l’amic i alcalde de Lliçà d’Amunt, 
l’Ignasi Simon, a qui aprofito per saludar, al capdavant durant la legislatura passada, una 
oposició constructiva, comprensiva institucional i allunyada de l’agror. Però he de dir que hi 
ha hagut una part del seu discurs amb la qual estem completament d’acord. Estem d’acord 
amb la necessitat que els projectes estratègics de comarca els compartim i els tirem 
endavant amb el màxim consens possible, i ens comprometem com a grup i, com ha dit el 
candidat, com a govern a cercar aquest consens de forma constant, sincera i transparent. 
 
D’altra banda hem tingut el discurs de l’Emilio Cordero Soria, amic, company de classe, 
alcalde de Canovelles, i ell ha fet un discurs pensant en la institució i el que representa, els 
39 municipis que conformen la comarca i els més de 400.000 vallesans i vallesanes, ens ha 
desgranat els objectius pels propers dos anys com a continuació de l’acció de govern que 
hem desenvolupat fins ara sota la presidència del Francesc Colomé, a qui de nou vull agrair 
la seva tasca no només com a president de la institució sinó com a aglutinador del pacte de 
govern. Aprofito per agrair també a tots els consellers i conselleres de govern i als i les que 
no formen part i donen suport, molt especialment al vicepresident i portaveu dels comuns, el 
Jordi Manils, i a la portaveu de Junts, Roser Colomé. 
 
Com deia l’Emilio, ha fet un discurs del que ens sentim molt orgulloses i orgullosos, un 
discurs centrat en les necessitats de la gent i de les institucions a les que servim i una 
proposta clara de diàleg, transparència i col·laboració. Una proposta que des del PSC 
reiterem i subscrivim fil per randa. Son molts els reptes que tenim per endavant, el ritme de 
vacunació està permetent una desescalada en les restriccions i ens avança una recuperació 
econòmica que des de les administracions ens hem d’assegurar que no deixa ningú enrera, 
per això la importància de projectes com la Taula Vallès Oriental Avança, o la preparació de 
projectes que es puguin acollir als fons Next Generation, o l’impuls al clúster químic o el 
treball amb tot el sector turístic per rellançar el turisme de qualitat a la nostra comarca, però 
també per això la necessitat d’afiançar les polítiques socials, d’habitatge, d’educació.  
 
Són com deia molts els reptes que tenim davant nostre, i estem segurs que qui millor pot 
donar continuïtat a la feina feta pel govern encapçalat pel “Colo” és l’Emilio, perquè l’equip 
està cohesionat, el pacte és ferm i el projecte és clar. Per això anunciem el nostre vot 



 
 
 
 

 

favorable a l’Emilio Cordero com a president del Consell Comarcal del Vallès Oriental, 
gràcies. 
 
El senyor Jordi Manils Tavio 
 
Gràcies senyor portaveu, a continuació si vol fer ús de la paraula, la senyora portaveu 
d’Esquerra Republicana de Catalunya. 
 
La senyora Anna Cella i Navarro 
 
Hola, benvolgudes i benvolgudes conselleres i consellers, totes les autoritats i tothom que 
avui ens acompanyeu en aquest ple extraordinari del Consell Comarcal del Vallès Oriental 
per a la elecció del nou president. Volia fer aquesta introducció per a que totes i tots tinguem 
ben clar on som. Un ple que se celebra a mig mandat i que escenifica el pacte que es va fer 
dos anys enrere amb l’únic propòsit de deixar a Esquerra Republicana fora de l’òrgan de 
govern de la comarca, i sí, ho repeteixo, ens heu vetat, son vostès qui no han vingut a pactar 
amb nosaltres, no nosaltres qui hem dit que no, si us plau, no mentim. Nosaltres, les 
republicanes i els republicans, no creiem en la política en contra de ningú, com bé ha dit el 
senyor Marc Candela, sinó que fem política a favor de les persones. I això també ha quedat 
palès en l’hora en què es celebra aquest ple, també extraordinària i no pas l’habitual, a les 7 
de la tarda, cosa que ha impossibilitat l’assistència de varies conselleres i consellers. 
 
Al 2019, quan es va celebrar aquest mateix ple, ens vam trobar amb la sorpresa de que a 
les portes de la sala Tarafa, on es va celebrar, erem escridassats i assenyalats per l’ANC, 
perquè deien que no havíem volgut pactar amb Junts o PdCat o Convergència, vaja els qui 
se suposa que són els nostres companys de lluita amb la causa independentista. Aquesta 
gran mentida que es va dir des de Junts per evitar ser ells els titllats d’oportunistes, de 
només mirar per la seva butxaca i els seus interessos personals, ja va marcar com serien 
aquests dos primers anys de mandat. Mentides i més mentides a tot arreu. 
 
I us en dic algunes seguidament, ja que encara em sorprèn com se les arriben a creure les 
conselleres i consellers de govern. S’omplen la boca dient que han mantingut diàleg 
permanent. De debò volen fer-nos creure que han volgut mantenir un diàleg permanent amb 
els grups de la oposició? No vull parlar pels altres dos grups, CUP i Ciutadans, però des 
d’Esquerra per diàleg entenem una altra cosa. Tot i que per les paraules que li va dedicar el 
conseller senyor Manuel Losada de Ciutadans al senyor Francesc Colomé com a president 
sortint, sembla que amb ells sí que han mantingut aquest diàleg permanent. 
 
To afable i conciliador és una trucada unes hores abans d’un ple en que s’aprova el 
pressupost, demanant si tenim alguna esmena o aportació? Unes hores abans d’aprovar el 
ple del pressupost. Treballar en confiança i amb bon tarannà amb l’equip de govern i amb la 
oposició, com va dir el senyor Jordi Manils, és que Esquerra, grup majoritari de la comarca i 
a la oposició, ens haguem d’assabentar de qüestions importants, com quins edificis s’estan 
valorant com a possibles candidats a nova seu del consell, a través de la premsa? 
 
Per tot plegat, i encara que hem tornat a presentar la nostra candidatura a la presidència 
perquè estem convençuts que un govern liderat per Esquerra Republicana al Consell 
Comarcal seria el millor per la comarca, també els diem que de no ser així, preferim quedar-
nos a l’oposició, no cal que ens segueixin oferint els càrrecs, per formar part d’aquest 
desastre i desgavell en què han convertit el Consell Comarcal. 
 
Hem estat a qui han vingut a buscar quan li veien les orelles al llop, a qui venien a explicar-
nos confidències d’adolescents perquè entre vostès no hi ha confiança, a qui ens han 
demanat tard i malament que volíeu que entréssim als òrgans de govern. Han trobat orelles 
que els han escoltat però no oportunistes que han ocupat qualsevol cadira, pel simple fet de 



 
 
 
 

 

ser-hi. No podem formar equip amb vostès, senyores i senyors de Junts, senyores i senyors 
de PSC i senyors dels Comuns, ja que nosaltres volem fer política transformadora, i vostès, 
els de sempre, no volen transformar res. 
 
Desitgem de tot cor que aquests dos anys de mandat que queden siguin ben diferents al que 
hem viscut fins ara. Nosaltres, les conselleres i consellers d’Esquerra Republicana ens 
debem a la comarca, a totes les persones que ens van fer confiança fa dos anys, i és per 
això, que senyor Emili Cordero, si es fa efectiu el pacte i vostè agafa la presidència, ens 
trobarà sempre disposats a treballar per la comarca i pel bé de tothom. Som aquí, 
tossudament alçats. Salut i república. Moltes gràcies 
 
El senyor Jordi Manils Tavio 
 
Moltes gràcies senyora portaveu, escoltats tots els i les portaveus que han volgut fer ús de la 
seva intervenció, començarem el procediment de votació, com he explicat al principi la 
votació serà secreta, en urna i per crida alfabètica que realitzarà el senyor secretari a 
continuació. Per tant, si ningú hi té cap impediment començarem la votació. Els recordem 
que poden escriure el nom de qualsevol dels dos candidats o deixar la papereta en blanc. 
 
El secretari crida els membres presents, que efectuen la votació a la urna destinada a 
aquest efecte. 
 
Tot seguit s’efectua el recompte dels vots, essent el resultat el següent: 
 
Votes emesos, 29 
Vots en blanc, 2 
Vots nuls, cap  
Candidat Marc Candela i Callado, 8 vots 
Candidat Emilio Cordero Soria, 19 vots 
 
El senyor Jordi Manils Tavio 
 
D’acord amb el que disposa l’article 22 del Text Refós de la Llei d’organització comarcal de 
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, es proclama com a 
president del Consell Comarcal el senyor Emilio Cordero. A continuació el senyor secretari li 
demanarà l’acceptació del càrrec. 
 
El secretari 
 
Senyor Emilio Cordero, accepteu el càrrec de president del Consell Comarcal del Vallès 
Oriental? 
 
El senyor Emilio Cordero Soria 
 
Sí. 
 
El senyor Jordi Manils Tavio 
 
A continuació fem la promesa o jurament establerta a l’article 18, també el senyor secretari. 
 
El secretari 
 
Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del 
càrrec de president del Consell Comarcal del Vallès Oriental, amb lleialtat al Rei, i guardar i 



 
 
 
 

 

fer guardar la constitució com a norma fonamental de l’estat i l’estatut d’autonomia de 
Catalunya? 
 
El senyor Emilio Cordero Soria 
 
Sí, prometo. 
 
El senyor Jordi Manils Tavio 
 
Doncs convido el president electe a que ocupi la presidència de la sessió. 
 
El senyor Emilio Cordero Soria 
 
Masses emocions... Perdoneu, i tampoc tenia previst dir-ho en el meu discurs però deixeu-
me que ho digui abans de començar, jo a la política vaig entrar una mica perquè m’agrada, 
m’agrada molt el tema d’estar amb les persones, no m’agraden els retrets, em tindreu tots 
els grups polítics a la vostra disposició, com bé dèieu, potser hem fet coses malament o 
farem coses malament però em tindreu per allò que necessiteu, i com deia no m’agraden els 
retrets perquè jo vaig entrar per transformar, deixar una mica millor el món, una, i després 
per fer amics, i aquí em teniu com a amic i persona transformadora. 
 
Dit això, volia començar així perquè ho pensava quan estava aquí, voldria començar el meu 
discurs amb unes paraules d’agraïment als vallesans i les vallesanes per fer la confiança en 
el Consell Comarcal com un ens supramunicipal de proximitat, a tots els ajuntaments de la 
nostra comarca, alcaldes i alcaldesses, regidors i regidores municipals, pel treball i la 
col·laboració i empatia amb el Consell Comarcal, als tècnics i treballadores del Consell 
Comarcal per la gran professionalitat, el sentit de servidors públics i fidelitat amb la institució, 
no seria just també no felicitar els treballadors dels ens locals i en especial, que estan aquí, 
als treballadors de l’Ajuntament de Canovelles. A tots els presidents i consellers que m’han 
precedit, sense cap dubte, que han deixat emprenta i que han fet que la nostra comarca 
sigui cada dia una mica millor. Molt especialment vull agrair el tarannà consensuador, el 
treball i la confiança, Francesc, com a últim president, ho deia en el primer discurs però vull 
dir-te que la teva experiència com a alcalde i sobretot com a president del Consell Comarcal 
i persona m’ajudarà molt en aquesta meitat final de mandat, i et necessitem també. 
 
Han estat molts reptes petits i grans que hem treballat durant aquests dos anys, alguns 
enllestits i d’altres que acabarem d’enllestir, com la seu del Consell Comarcal, gràcies 
Francesc per la teva feina feta i a la resta dels grups per la feina que heu fet. 
 
També donar les gràcies als gerents, a l’Ignasi Valls per ser peça clau del consell, un 
agraïment especial al Toni, que està aquí amb nosaltres per la seva predisposició a 
col·laborar, però especialment en aquests moments de transició i canvi de gerència, gràcies 
Toni. I com no aprofito l’ocasió per dir-li i demanar-li molts encerts al nou gerent, el Carles 
Fernández. 
 
Vull agrair també la confiança als consellers i conselleres que m’han votat i als seus grups, 
gràcies per donar-me l’oportunitat de presidir el Consell Comarcal i poder liderar el treball 
per millorar la vida dels nostres veïns i veïnes des d’un àmbit territorial comarcal. També vull 
agrair el treball dels consellers i conselleres que no m’han donat la confiança, però que 
també com jo, volen que els nostres pobles i la nostra comarca sigui un lloc ple 
d’oportunitats per a tothom. 
 
Vull agrair també a les famílies de tots, que moltes vegades ens oblidem, per la feina que 
fan i sobretot per l’enteniment que tenen a la nostra dedicació vers la nostra ciutadania, els 
familiars que gràcies amb ells i al seu suport podem tirar endavant. I si m’ho permeteu, 



 
 
 
 

 

voldria agrair-li, estan aquí els meus fills, el Roger, la Clàudia, la Berta, a la meva parella, la 
Mar i als seus fills, l’Adrià i la Mar, pel suport i sacrifici per ajudar-me a desenvolupar 
aquesta passió de servidor públic, gràcies de tot cor. 
 
Avui 30 de juny puc dir que per mi és un honor prendre el relleu a la presidència del Consell 
comarcal i fer-ho en uns moments en que realment els reptes que tenim davant ens posen a 
prova i ens posaran a prova els propers anys, i comptem amb tots, els de govern i els que 
no estan a govern. Avui assumeixo el càrrec amb un repte infinit en allò que representa 
servir una població de més de 400.000 habitants, servir a 39 municipis i pensar en allò que 
ens uneix abans que en allò que ens separa. També voldria fer-vos partícips de la diversitat 
de sentiments que tinc en un dia com el d’avui, haver obtingut la confiança per liderar el 
Consell Comarcal és d’una banda una gran satisfacció, una qüestió que em referma en les 
meves conviccions sobre el mandat democràtic en la representació política. Com podeu 
imaginar, per una persona com jo, és un gran honor i alhora un orgull indescriptible que 
representa exercir aquesta responsabilitat de ser president del Consell Comarcal, de 
treballar pel meu poble de la mà de tots els pobles de la nostra comarca. 
 
Podeu estar segurs que faré tot el que sigui possible per retornar-vos aquesta confiança, 
mitjançant una tasca basada en els principis d’honestedat, eficàcia, eficiència on prevalgui 
per sobre de tot l’interès dels vallesans i les vallesanes en el desenvolupament de la nostra 
comarca. Soc molt conscient que aquest suport majoritari que he rebut, lluny de significar 
cap xec en blanc, m’obliga com sempre he fet a fer un esforç de continuïtat per donar 
compliment a tot el seguit de projectes, mesures i actuacions continguts en l’acord signat per 
Junts, Podem i PSC, que representa la base del nostre compromís amb la comarca. Aquest 
acord està fet i pensat per portar a terme i per incidir en la millora de les vides de tots els 
que vivim en el Vallès Oriental, ho farem amb actuacions directes i d’altres, la majoria amb 
col·laboració a través de diàleg, l’acord amb els ajuntaments, i és així perquè sempre ha 
estat producte de la il·lusió, l’experiència, la participació i la interacció de moltes persones 
que s’estimen la comarca. 
 
Com no pot ser d’una altra manera, ens disposem a donar continuïtat a polítiques que han 
portat al Vallès Oriental en els darrers anys a viure una transformació en tots els àmbits, 
socials, culturals, d’equipaments, i com no, urbanístics. Es tracta en síntesi de donar 
solucions des del nostre àmbit competencial, com bé deia l’alcalde de Montornès amic 
Montero, amb problemes reals, estar al costat dels ajuntaments i de la gent, de treballar pels 
que més ho necessiten i de prioritzar la distribució de la riquesa i la igualtat d’oportunitats, de 
fer possible una comarca millor per nosaltres i per les nostres generacions futures. Aquest 
és el nostre objectiu, que el Vallès Oriental sigui una comarca d’oportunitats per tothom, 
solidària, justa, diversa i rica.  
 
Tenim reptes importants que no podem ajornar i hem d’afrontar des d’avui mateix, com els 
fons Next Generation que apuntava el company Joan Ramon, en polítiques socials i igualtat, 
en promoció econòmica, en turisme, en ensenyament, en medi ambient, en habitatge, en 
joventut, en el pla d’infraestructura ètica com deia, en el tema de la seu, important, la farem i 
l’hem de fer entre tots, entre el govern i qui es vulgui sumar amb responsabilitat, lleialtat, mà 
estesa i diàleg. Aquests tenen a veure amb les conseqüències de tota mena però 
especialment amb temes socials que ens ha deixat la crisi econòmica produïda per la 
pandèmia. No podem permetre que augmentin les desigualtats i es deteriori l’estat del 
benestar. Tots plegats, cadascú amb les seves responsabilitats però de la mà, hem de 
convertir aquests problemes en oportunitats, és per això que des del nostre camp 
competencial, i amb la col·laboració d’ajuntaments, altres administracions, la Generalitat o 
fins i tot l’Estat i el món privat, ens centrarem en el manteniment dels serveis públics de 
qualitat, en el desenvolupament de polítiques d’impuls de l’economia, creació de llocs de 
treball, suport als treballadors i treballadores, als emprenedors, en la continuïtat de projectes 
educatius, esportius, culturals, com eina de creixement personal i comunitari, en el 



 
 
 
 

 

reforçament de la cohesió social mitjançant el respecte a la diversitat i els elements que ens 
uneixen i ens identifiquen com a comarca, en el foment de la participació ciutadana com a 
instrument absolutament necessari per una cultura de responsabilitat en la gestió 
d’assumptes públics que ens afecten directament. 
 
Quan parlo de corresponsabilitat, de participació, en definitiva, de sumar per fer-ho tots una 
mica millor, també estic parlant dels consellers i les conselleres, de la resta d’alcaldes i 
alcaldesses o de consellers i conselleres que no formen part del govern. Faig un 
requeriment sincer i sense condicions prèvies a tots els grups de l’oposició a establir millors 
canals de col·laboració en benefici de la nostra comarca. Us dic que estic a la vostra 
disposició amb mà estesa per tal de sumar projectes i treballar plegats des de la lleialtat 
institucional i el respecte a les opinions i posicionaments de cadascú, no tinc cap dubte que 
en aquells temes de comarca de millorar transport escolar, serveis socials, habitatge i un 
llarg etcètera ens posarem i ens hem de posar d’acord. És el que ens demanen els 
ciutadans i les ciutadanes i és la nostra responsabilitat i el meu parer, no ho podem eludir.  
 
Des d’avui em poso a la vostra disposició, a disposició dels ajuntaments, dels consellers i 
conselleres, dels treballadors i treballadores, de la ciutadania en general. Voldria fer un 
esment també, com no, al meu partit per confiar en mi i per posar-me al capdavant, moltes 
gràcies, i com he dit al principi, per mi és una gran responsabilitat i un gran honor assumir 
aquesta presidència i us asseguro que treballaré amb molta il·lusió, incansablement per fer 
del Vallès Oriental una comarca encara millor, en la que viure, estimar i gaudir sigui 
possible, i ho faré amb la mà estesa, torno a dir, ho he dit moltes vegades, a aquell qui s’hi 
vulgui adherir. Us proposo un exercici, somiar la comarca de futur que volem pels nostres 
fills i nets, la comarca inclusiva, comercialment potent i amb indústries consolidades, 
solidària, justa, alegre, participativa, ben articulada i de grans amics. Doncs bé, aquesta és 
la comarca que tots i totes hem de començar a fer realitat a partir d’avui. Us convido a tots i 
totes, consellers i conselleres, alcaldesses i alcaldes, regidores i regidors, ciutadans i 
ciutadanes a ser partícips d’aquesta aventura apassionant, hem de ser capaços entre tots 
de ser protagonistes de la nostra pròpia historia.  
 
I el Marc abans ha fet una pinzellada, però jo voldria recordar les paraules del Josep Carner, 
que deia que en ma terra del Vallès, tres turons fan una serra, quatre pins un bosc espès, 
cinc quarteres massa terra, com el Vallès no hi ha res. Per acabar, dir-vos que com a 
persona, president i alcalde, estic al vostre servei, moltes gràcies a tots i totes. 
 
S’aixeca la sessió a les tretze hores i vint-i-dos minuts, de la qual cosa, com a secretari, 
dono fe, amb el vistiplau del senyor president. 
 
Document signat electrònicament. 
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