
	
Bona	tarda	a	tothom.	
	
El	 GMS	 votarà	 a	 favor	 de	 l’acceptació	 de	 la	 renúncia	 del	
senyor	 Oriol	 Junqueras	 com	 	 alcalde	 de	 Sant	 Vicenç	 dels	
Horts.	
Hem	dubtat,	perquè	de	 fet	nosaltres	ens	bellugàvem	entre	
el	 ‘ja	 era	 hora’	 i	 el	 ‘vostè	 sap	 que	 no	 s’hauria	 d’haver	
presentat	a	les	darreres	eleccions	municipals’.	
Però	finalment	hem	decidit	votar	a	favor.	
		
Durant	 la	 legislatura	 anterior	 vam	denunciar	 públicament	
la	 manca	 de	 dedicació	 que	 vostè	 va	 tenir	 al	 municipi	 de	
Sant	 Vicenç	 dels	 Horts.	 Vam	 explicar	 que	 semblava	 que	
vostè	només	volia	tenir	el	títol	d’alcalde,	però	no	tenia	cap	
interès	en	exercir	com	a	tal.	
	
El	mes	de	maig,	durant	la	campanya	electoral	vam	explicar	
–tot	 i	 que,	 certament,	 no	 vam	 convèncer	 a	 la	 majoria	 de	
ciutadans	 i	 ciutadanes	 de	 Sant	 Vicenç	 dels	 Horts	 -	 que	 el	
seu	pla	era	presentar-se	per	intentar	assegurar	l’alcaldia	de	
Sant	Vicenç	dels	Horts	en	mans	d’ERC	(Junts	x	Sant	Vicenç),	
però	que	no	tenia	cap	interès	en	ser	alcalde	i	que	marxaria.	
Vostè	 va	 	 dir	 públicament	 que	 no	 era	 cert,	 que	 allò	 que	
deien	 els	 socialistes	 era	mentida,	 que	 no	marxaria,	 que	 el	
seu	compromís	amb	Sant	Vicenç	no	havia	canviat.	
Era	mentida.	
Ens	sap	greu	haver	de	dir	això	el	dia	del	seu	acomiadament	
com	 a	 alcalde,	 però	 vostè	 ha	 mentit	 als	 ciutadans	 i	 les	
ciutadanes	de	Sant	Vicenç.	
	
Nosaltres	 el	 recordarem	 com	 un	 alcalde	 que	 va	 arribar	 a	
l’alcaldia	 sense	guanyar	 les	eleccions,	 i	que	després	va	 fer	
servir	 la	 seva	 força	 mediàtica	 per	 mantenir	 el	 poder	 en	
mans	del	seu	partit.	
	



El	 que	 vostè	 ha	 fet	 és	 un	 frau.	 Legal,	 sí,	 però	 un	 frau:	
presentar-se	 a	 unes	 eleccions	 al	mes	 de	maig,	 ser	 escollit	
alcalde	 el	 mes	 de	 juny	 i	 deixar	 l’alcaldia	 abans	 d’acabar	
l’any.		Ha	durat	vostè	sis	mesos.	
Sabem	que	quatre	anys	són	molts	anys	i	que	poden	passar	
coses,	però	això	no	és	un	alcalde	que	marxa	per	qüestions	
personals,	 per	 cansament,	 o	 per	 qualsevol	 altre	
circumstància	 sobrevinguda	 com	 s’han	 pogut	 donar	 en	
alguns	 casos	 en	 altres	 municipis;	 això	 no	 ho	 havíem	 vist	
mai:	 un	 alcalde	 que	 només	 s’està	 un	 semestre,	 un	 alcalde	
que	ha	enganyat	a	 la	gent	 i	que	ha	planificat	 fredament	 la	
seva	 successió	 per	 no	 sotmetre-la	 al	 veredicte	 de	 la	
ciutadania.	
	
Com	que	de	ben	segur	vostè	i	els	seus	/	les	seves	faran	una	
valoració	molt	positiva	del	seu	pas	per	l’alcaldia,	i	com	que	
la	 realitat	 acostuma	 a	 ser	 la	 suma	 de	 diferents	 punts	 de	
vista,	nosaltres	també	hem	tractat	de	fer	memòria	i	volíem	
destacar	 alguns	 dels	 seus	 èxits	 municipals	 (només	
parlarem	del	poble)	
	
• Deixa	 l’alcaldia	 de	 Sant	 Vicenç	 amb	 una	 taxa	 d’atur	 al	
municipi	 del	 20%	 (i	 amb	 pràcticament	 la	 meitat	 dels	
aturats/aturades	sense	cap	subsidi).	

• Durant	el	seu	mandat	vam	perdre	les	urgències	24	hores	
de	l’ambulatori	del	Serral.	

• L’escola	Joan	Juncadella	va	perdre	una	línia	de	p3	el	curs	
2013-2014,	i	l’escola	Sant	Jordi	no	ha	estat	remodelada.	

• Ha	permès	i	justificat	actituds	del	tot	inapropiades	i	poc	
ètiques	per	part	d’una	de	les	seves	regidores.	

• No	 hi	 ha	 hagut	 inversió	 als	 barris;	 de	 fet,	 no	 ha	
aconseguit	 portar	 cap	 gran	 inversió	 externa	 a	 Sant	
Vicenç.	

• Durant	 el	 seu	 mandat,	 la	 Generalitat	 ha	 acumulat	 un	
deute	de	més	de	3,6	milions	d’euros	 amb	 l’Ajuntament,	
sense	que	s’hagi	fet	res	per	exigir	el	pagament	d’aquests	
diners.	



• No	 ha	 estat	 capaç	 de	 fer	 coincidir	 la	 finalització	 del	
contracte	 de	 la	 Zona	 Blava	 amb	 l’inici	 del	 següent	
contracte,	una	gestió	desastrosa	que	ha	deixat	al	comerç	
local	 en	 una	 situació	 molt	 complicada	 en	 plena	
campanya	prenadalenca	i	nadalenca.	

• Se’n	 va	 sense	 resoldre	 els	 greus	 problemes	 urbanístics	
dels	barris	de	Sant	Roc	ni	de	la	Font	del	Llargarut	

• Se’n	va	sense	construir	 la	 residència	per	a	 la	Gent	Gran	
de	Sant	Vicenç,	tot	i	que	fa	més	de	4	anys	es	va	fer	la	foto	
amb	el	consell	de	la	gent	gran	en	els	terrenys.	

• Sempre	 que	 ha	 hagut	 d’escollir	 entre	 quasevol	 altra	 de	
les	 seves	 responsabilitats	 i	 Sant	 Vicenç	 dels	 Horts,	 ha	
escollit	 l’altra.	 Fins	 i	 tot,	 fa	 un	 parell	 de	 mesos,	 va	
abandonar	un	ple	municipal	a	mitges	per	tal	d’anar	a	un	
programa	de	TV3.	

	
Francament,	 ens	 sap	greu	haver	de	dir	aquestes	 coses	en	un	
Ple	d’acomiadament,	però	és	el	que	pensa	el	Grup	Socialista,	
és	 el	 que	 pensa	 el	 Partit	 dels	 Socialista	 al	 municipi	 i,	 li	 ben	
asseguro,	és	el	que	pensa	bona	part	de	 la	 ciutadania	de	Sant	
Vicenç	dels	Horts.	
	
Moltes	gràcies.		


