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A vuit municipis els pactes han deixat la força més votada a l’oposició

Guanyadors sense premi

Joan Vila (CiU Aiguafreda) Joaquim Ferriol (ERC Lliçà d’Amunt) Jaume Mampel (CiU Martorelles)

J.A. Montero (ICV-EUiA Montornès) Miquel Estapé (PSC la Roca) Joan Castaño (PSC Sant Celoni)

Joaquim Brustenga (CiU Sta. Eulàlia) David Ricart (ERC Vallromanes) Calamanda Vila (CiU Cardedeu)

Granollers

el 9 nOU

A gairebé un 20% dels muni-
cipis del Vallès Oriental no 
governa la força que va resul-
tar més votada en les elecci-
ons del 27 de maig, per culpa 
dels pactes entre altres forces 
polítiques. Tots els principals 
partits han estat víctimes 
d’aquesta mena d’acords, que 
fa quatre anys només van 
afectar CiU. L’any 2003 CiU 
va quedar fora dels governs 
de Cardedeu, la Garriga, 
Martorelles i Vallromanes 
–tot i que, en aquest darrer 
municipi, la federació va 
recuperar l’alcaldia gràci-
es a un pacte amb el PSC. 
Aquest any, no només CiU, 
sinó també el PSC, ERC, ICV 
s’han vist apartats de diver-
sos governs municipals, tot i 
haver guanyat les eleccions. 

A Martorelles, la història 
de l’any 2003 s’ha repetit 
i CiU ha tornat a quedar 
a l’oposició, tot i haver 
obtingut 4 dels 11 regidors. 
El govern el formen els 
tres regidors d’Units per 
Martorelles i els tres d’ICV-
EUiA que, a més, han decidit 
alternar-se a l’alcaldia durant 
la legislatura. Els cinc regi-
dors de CiU també s’han vist 
apartats del govern arran de 
l’acord entre els tres d’ICV-
EUiA i els tres de Gent per 
Aiguafreda-PSC. El tercer 
poble on la federació nacio-
nalista ha guanyat, però no 
governa, és Santa Eulàlia 
de Ronçana. ERC i PSC han 
reeditat el pacte de govern 
de l’any 2003, tot i que CiU, 
en aquesta ocasió, ha estat la 
primera força. 

Per primera vegada, els 
socialistes han vist com pac-
tes entre altres grups polítics 

els han impedit governar, 
tot i haver guanyat les elec-
cions. Són, a més, dos dels 
municipis més importants 
de la comarca. A Sant Celoni, 
els vuit regidors del PSC 
han quedat fora del govern, 
enfront dels set de CiU i els 
dos de la CUP que van donar 
suport al candidat conver-
gent –la CUP no va voler 
entrar, però, al govern. A la 
Roca, PSC i CiU van empatar 
en nombre de regidors (6), 
però els socialistes tenien 
27 vots més. L’únic regidor 
d’ERC va decantar la balança 
cap a CiU.

ERC va haver de cedir les 
alcaldies de Vallromanes i 
Lliçà d’Amunt, tot i que havia 
obtingut, en els dos casos, 
una clara victòria. A Lliçà 
d’Amunt, el PSC i CiU, amb 
quatre regidors, i el PP, amb 
dos, van desbancar ERC de 
l’alcaldia, tot i que havia tin-
gut sis regidors i uns 750 vots 
més que la segona força, que 

va ser el PSC. A Vallromanes, 
ERC, amb cinc regidors, va 
quedar en minoria arran del 
pacte entre CiU (3) i Inde-
pendents de Vallromanes (3), 
que han decidit compartir 
l’alcaldia.

En aquesta ocasió, ni tan 
sols ICV-EUiA s’ha salvat 
dels pactes entre forces 
que no han guanyat. A 
Montornès, amb set regidors, 
els ecosocialistes van perdre 
l’alcaldia en favor del PSC 
(6), que va pactar amb CiU i 
té el suport puntual del PP.

El cas de Cardedeu és 
singular, ja que CiU, tot i 
guanyar clarament, amb set 
regidors, ha pactat amb ERC, 
amb tres i ha cedit l’alcaldia 
als republicans durant un 
any.

Les CUP obtenen 
representació 
a Sant Celoni i 
Cardedeu
sant Celoni

Les Candidatures d’Unitat 
Popular (CUP) van presentar 
llistes a tres localitats tan 
importants com Granollers, 
Cardedeu i Sant Celoni. Van 
obtenir representació a Sant 
Celoni (2), on van escombrar 
ERC del mapa municipal, i a 
Cardedeu (1). A Sant Celoni, 
a més, van donar l’alcaldia 
a CiU, posant les seves con-
dicions, però sense entrar 
en el govern. A Cardedeu, el 
seu únic representant està 
a l’oposició. A Granollers, el 
candidat, Josep Maria Gon-
tan, va quedar fora de l’Ajun-
tament.

L’alcalde de 
Cànoves es 
rebaixa el sou en 
un 26%
Cànoves i samalús

Una de les primeres mesures 
que va prendre el nou alcalde 
de Cànoves i Samalús, José 
Luis López (PSC), va ser 
rebaixar en un 26% el sou 
que cobrava la seva anteces-
sora, Loreto Romero. Després 
de perdre la majoria absoluta 
i aconseguir un pacte de 
govern amb CiU, Romero va 
decidir dimitir i no prendre 
possessió de l’alcaldia. El 
número dos de la llista del 
PSC es va trobar, així, al cap-
davant de l’Ajuntament, i el 
seu sou es va fixar en 39.000 
euros bruts anuals, 14.200 
menys que Loreto Romero.

Canvi de panys 
als ajuntaments 
de Sant Celoni i 
Bigues i Riells
sant Celoni

Els nous governs municipals 
de Sant Celoni (CiU) i Bigues 
i Riells (PSC, ERC, ICV) van 
decidir canviar els panys de 
les portes dels respectius 
ajuntaments. L’alcaldessa de 
Bigues i Riells, Elena Arge-
mí, ho va justificar dient que 
“les primeres tardes que vam 
estar treballant a l’Ajunta-
ment ens vam adonar que 
tothom tenia clau menys 
nosaltres”. A l’oposició la 
mesura no li va agradar gaire. 
“Em sembla entendre que ho 
han fet perquè no hi entrem 
nosaltres”, va dir Joan Vila, 
de CiU de Bigues.

Encara hi ha quatre 
governs municipals 
sense majoria 
absoluta
la Garriga

Gairebé set mesos després 
de les eleccions encara hi 
ha quatre ajuntaments 
amb governs sense majoria 
absoluta. El cas més signi-
ficatiu és el de la Garriga, 
on CiU, amb cinc regidors, 
governa amb el suport dels 
dos regidors d’ERC enfront 
d’una oposició de deu mem-
bres del PSC (4), EILG (2), 
ICV (2), PP (1) i GIG (1). A 
Montornès, PSC i CiU gover-
nen amb vuit dels 17 regi-
dors; Independents per Sant 
Fost té 5 dels 13 regidors, i 
a Figaró, la CAF només té 4 
dels 9 representants.

Ciutadans 
presenta vuit 
llistes i obté dos 
regidors
montornès del Vallès

Després del relatiu èxit a les 
eleccions al Parlament, en 
què va obtenir tres diputats, 
el nou partit del garriguenc 
Albert Rivera, Ciutadans- 
Partit de la Ciutadania, va 
poder presentar vuit llistes a 
Granollers, Mollet, les Fran-
queses, Canovelles, Sant Pere 
de Vilamajor, Montornès, 
Montmeló i Santa Maria de 
Palautordera. En les muni-
cipals, però, no va tenir el 
mateix resultat i només va 
aconseguir entrar a dos ajun-
taments, Montornès i Sant 
Pere de Vilamajor, amb un 
sol regidor en tots dos casos.

El pacte amb ERC 
donarà l’alcaldia 
de Cardedeu a CiU 
l’any que ve


