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FALLAMOS

ESTIMAMOS el presente recurso contencioso electoral interpuesto a nombre de Don RAUL VALENTIN DEL VALLE, 
REGIDOR DEL AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE VILAMAJOR -CANDIDATURA “CANVI-CANDIDATURA PER VILA-
MAJOR”- contra la elección del Alcalde a mano alzada en la sesión constitutiva del AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE 
VILAMAJOR acaecida a 13 de junio de 2015, del tenor expllicitado con anterioridad, y ESTIMANDO LA DEMANDA AR-
TICULADA ESTIMAMOS LA NULIDAD DE PLENO DERECHO DE LA ELECCIÓN DEL ALCALDE A MANO ALZADA EN LA 
SESIÓN CONSTITUTIVA DEL AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE VILAMAJOR ACAECIDA A 13 DE JUNIO DE 2015.

Sentencia 489 Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
Compartim amb tots vosaltres la sentència 489 del TSJC en referència a la votació a ma alçada, 
saltant-se el Reglament Municipal l’equip de govern, ja en el primer ple.
El tribunal anul·la el ple del dia 13 de juny de 2015 basant-se en les nostres pròpies normes, 
fetes pels regidors de Sant Antoni de Vilamajor, i que sembla no volen respectar encara que són 
les que ells han fet.
L’ajuntament va convocar un ple extraordinari el dimecres dia 1 de juliol a les 8:30 del matí 
seguint amb la promesa de transparència i participació, per a procurar la màxima assistència.

Moltes gràcies pel vostre suport a CanVi, treballarem dur per què Vilamajor sigui un poble millor!

ANY 2010

(Govern 5 CiU + 1 PSC i oposició 4 d’ERC + 1 AIV)

CiU 42.000 € 
(8.500 € de mitjana per cadascun dels 5 càrrecs electes)

PSC 7.500 € (era un sol regidor)

ERC 4.000 € (1.000 € de mitjana per cadascun dels 4 
regidors)

AIV 1.000 € (era un sol regidor)

Total equip de govern: 49.500 € l’any (8.250 € de mitjana 
per regidor de govern)

Total oposició: 5.000 € (1.000 € de mitjana per regidor)

Total consistori: 54.500 € l’any

ANY 2011

(Govern 4 CiU + 1 AIV + 1 ERC + 1 PP; i oposició 3 SI + 2 
PUSA + 1 PSC).

CiU 63.700 € (15.925 € de mitjana per cadascun dels 4 
càrrecs electes)

AIV 12.000 € (era un sol regidor)

ERC 12.000 € (era un sol regidor)

PP 15.400 € (era un sol regidor)

SI 3.000 € (1.000 € de mitjana per cadascun dels 3 
regidors)

PUSA 2.000 € (1.000 € de mitjana per cadascun dels 2 
regidors)

PSC 1.000 € (era un sol regidor)

Total equip de govern: 103.100 € (14.728 € de mitjana 
per regidor de govern)

Total oposició: 6.000 € (1.000 € de mitjana per regidor)

Total consistori: 109.100 € l’any

ANY 2015

(Govern 4 CiU + 3 ERC i oposició (3 PUSA + 3 CANVI)

CiU 98.000 € (24.500 € de mitjana per cadascun dels 4 
càrrecs electes)

ERC 54.000 € (18.000 € de mitjana per cadascun dels 3 
regidors)

PUSA 3.000 € (1.000 € de mitjana per cadascun dels 3 
regidors)

CANVI 3.000 € (1.000 € de mitjana per cadascun dels 3 
regidors)

Total equip de govern: 152.000 € (21.714 € de mitjana 
per regidor de govern)

Total oposició: 6.000 € (1.000 € de mitjana per regidor)

Total consistori: 158.000 € l’any

Objectivament i, tenint en compte que l’any 2011 en ser 
un municipi de més de 5.000 habitants vam passar d’onze 
a tretze regidors, és millor parlar de mitjanes, el que ens 
diu que l’any 2010 cada regidor de govern ens costava 
8.250 €, l’any 2011 costava 14.728 € i l’any 2015 ens 
costarà 21.714 € cada membre de l’equip de govern, un 
increment del 260%.

Res més a afegir.

Raül Valentin

Aquest cop, i sense que serveixi de precedent, no farem cap valoració. Volem 
que les feu vosaltres mateixos. Tot seguit us detallem el que des de l’any 

2010 a l’actual 2015 ens han costat i ens costen els nostres polítics de la manera 
més objectiva possible.
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Data: divendres 26 de juny 
Lloc: Cal Perpunter, 
Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor 
Hora: 12 hores

Del fax, apareix una resolució del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya anul·lant 
el ple de constitució del nou ajuntament 
perquè no es van respectar les normes de 
votació.

Evidentment, reunió d’urgència de secreta-
ria i alcaldia:

- Ostres, aquests de CanVi han aconseguit 
que els donin la raó el TSJC i ho han vist 
tan clar, que només ens deixen fer recurs al 
Tribunal Constitucional.

- Normal, ens vam saltar el que diu el regla-
ment a l’hora de votar.

- I què? La culpa és d’ells per haver anat a 
reclamar, si no hi haguessin anat, no tin-
dríem cap problema, a més, quina importàn-
cia té el nostre reglament? El que importa és 
que tenim majoria i punt.

- Ara veuran! Ple pel dimecres que ve, a dos 
quarts de nou del matí!

- I els veïns?

- Els veïns? Res, a castigar als regidors, qui 
s’han pensat que són deixant-nos en evidèn-
cia? A nosaltres!!! Vinga, el ple a dos quarts 
de nou i l’altre que hem de repetir, el dis-
sabte a les 8 del matí, i si algú treballa i no 
pot venir pitjor per a ell.

- Però si ho podem fer abans!

- Tant és. Així els hi donarem la culpa a ells. 
I aprofitarem per dir que per culpa d’ells es 
retarden els ajuts socials. Que s’han pen-
sat!!! Que acceptaríem que ho vam fer ma-

lament i que miraríem de fer-ho millor? Sí 
home, i un bé negre! No ho hem fet mai, no 
ho farem ara!

Data: divendres 26 de juny 
Lloc: Cal Perpunter, 
Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor 
Hora: 12 hores

Del fax, apareix una resolució del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya anul·lant 
el ple de constitució del nou ajuntament 
perquè no es van respectar les normes de 
votació.

Evidentment, reunió d’urgència de secreta-
ria i alcaldia:

- Ostres, aquests de CanVi tenen raó, ho vam 
fer malament. Que hi farem! Tots ens equi-
voquem alguna vegada. Vinga, fil a l’agulla 
i arreglem-ho com abans millor. Vejam, dos 
dies hàbils i dissabte compta, doncs convo-
quem ple urgent per dilluns.

- A quina hora?

- A la de sempre, a dos quarts de 9 del 
vespre, i així podrem explicar als veïns el 
que ha passat. Així, com a les 21 h ja seré 
alcaldessa i podré convocar el següent ple, 
el convoquem per dijous i en menys d’una 
setmana haurem resolt l’errada, i a seguir 
treballant pel poble.

Per tal d’esvair dubtes i deixar constància 
de com van anar les negociacions posteriors 
a les eleccions del passat 24 de maig, us 
fem un resum de com va anar tot plegat:

Dimarts 26: trucada al cap de llista d’ERC, 
amb el que aconseguim concretar data de 
reunió pel següent dissabte.

Dissabte 30: trobada dels 9 regidors elec-
tes d’ERC, PUSA i CanVi a la sala de dalt 
d’El Patronat, en la que l’entrada va ser que 
no havíem d’arribar a cap acord en aquella 
reunió, però que es va desenvolupar amb 
cordialitat, i arribant a concretar aspectes 
del funcionament de l’Ajuntament que s’ha-
vien de millorar, i en els que estàvem els 9 
d’acord. Sensació de què tots estàvem per 
poder fer el canvi a l’Ajuntament, i ERC, ens 
emplaça a què ens trucarà la següent set-
mana, i ràpid, per tal de seguir negociant.

Dimarts 3 de juny: davant del silenci d’ERC, 
truquem al seu cap de llista per tal de con-
cretar si hem de seguir parlant o no. Dinar 
dels dos caps de llista en el que ja se’ns 
deixa entreveure que moltes ganes de pactar 
no n’hi han per la seva part.

El mateix dimarts, des del PUSA i de comú 
acord amb CanVi, se li ofereixen els 4 anys 
d’alcaldia al candidat d’ERC, que textual-
ment afirma: «això ho canvia tot».

Dimecres 4: trobada a L’Engruna amb la can-
didata de CiU, per iniciativa d’ella, en la que 
se’ns assegura per activa i per passiva que no 
tenen cap acord tancat, i en la que se’ns diu 
que: «passi el que passi, hem de tenir bon 
«rotllo» els pròxims 4 anys». Simptomàtic, 
però no excloent. Marxem amb un «tornarem 
a parlar» per part de la seva candidata.

Divendres 6: com vosaltres, llegim a El9Nou 
que el pacte ja està tancat, amb foto inclosa.

Conclusió: s’ha tancat un pacte absoluta-
ment lícit, pacte que no critiquem ni criti-
carem, només deixa clar que, per arribar a 
pacte que han arribat, no els calia fer-nos 
perdre el temps en trobades que, des del 
primer moment sabien que no anaven a en-
lloc. I que no costa res ser una mica elegant 
i informar a les altres parts, i més quan has 
deixat la porta oberta a seguir parlant, tant 
per una banda com per l’altra, i no que ha-
guem d’assabentarnos per la premsa. Lleig i 
poc generador de «bon rotllo».

Segurament, tampoc podíem esperar gaire més.

Diuen que la millor defensa és un bon atac; 
també diuen ‘cree el ladrón que todos son 
de su condición’

Per a nosaltres l’equilibri, el treball i la 
transparència són les eines que s’han de fer 
servir per a tirar endavant qualsevol projecte 
que afecti a tot un poble.

Volem aclarir alguns punts que, després de 
la primera votació per escollir alcalde i que 
va quedar anul·lada pel Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya (TSJC), han acompan-
yat escrits, converses i xiuxiuejos.

CanVi va sol·licitar votació secreta per esco-
llir alcalde (i no a ma alçada com proposava 
el president del Ple del dia 13 de juny) per-
què és així com el Reglament Municipal al 
seu article 28è diu que s’han d’escollir o 
destituir persones.

No ho vam fer per malmetre, ni per portar la 
contrària. Ho vam fer perquè al reglament 
del nostre poble, que es va fer el 2009, diu 
expressament que s’ha de fer d’aquesta ma-
nera: en votació secreta.

Molts s’ho han pres malament però entenem 
que les coses s’han de fer bé i com toquen. 
Que podríem pensar tots plegats si en el 
primer ple del nou mandat ens saltem les 
mateixes lleis que hem fet fa pocs anys? No 
té sentit, oi? Doncs això.

Encara que els regidors de CanVi vam avisar 
la resta de regidors no van voler fer cas.

A més a més, si saltar-se el reglament obeís 
a alguna raó d’eficiència, d’alguna llei injus-
ta o de no perdre alguna subvenció, no tin-
dríem cap problema en posar-nos d’acord en 

mirar de fer el millor pel nostre poble, però 
quan saltar-se les normes només obeeix a 
una raó política interessada, com és el cas, 
llavors no ho podem acceptar de cap de les 
maneres.

No fer el recurs era quedar com aquell que 
no s’assabenta de res i, tornem a dir, allò 
que volem es que no se saltin les normes.

La situació es va posar en coneixement de 
la Junta Electoral, de l’Ajuntament de Sant 
Antoni de Vilamajor i del TSJC. Aquest últim 
va sentenciar que, efectivament, hem de fer 
les coses tal com nosaltres mateixos hem 
dit que s’han de fer i no com volem cada 
vegada.

Fruit d’aquesta sentència, que no diu res que 
ningú no pogués esperar, s’ha girat vent en 
contra per a l’oposició, per als regidors que 
no formen part de l’equip de govern i, sem-
bla, també per a la resta del poble.

S’han equivocat per no fer les coses bé, la 
culpa no és dels altres.

El dia 1 de juliol i amb caràcter extraordinari 
i d’urgència es convoca un Ple per a tornar 
ha escollir alcalde al nostre municipi, ja que 
l’anterior votació va quedar anul·lada.

Aquest Ple es convoca a les 8:30 del matí, 
el dimecres, dia 1 de juliol. Podem entendre 
el caràcter extraordinari i d’urgència però 
que sigui un dimecres a les 8:30 del matí… 
no. Amb tota normalitat, es podia haver fet 
el dimarts a les 20:30 hores, horari normal 
dels plens, si l’equip de govern hagués vol-
gut.

L’anul·lació de la votació significa que tot 

allò que s’ha fet després d’aquesta deixa de 
tenir validesa i, per tant, s’han de repetir 
totes les coses que s’havien fet.

És per aquest motiu que es convoca un al-
tre ple extraordinari. Dissabte dia 4 a les 8 
del matí, i un altre cop amb l’argument que 
s’ha d’anar ràpid perquè està l’Ajuntament 
bloquejat, quan si haguessin volgut, el ple 
es podia haver convocat divendres, i fins i 
tot dijous. I en canvi serà dissabte al matí. 
Creiem que no cal afegir res més.

El fet de fer un Ple, no deixa de ser un trà-
mit per a donar coneixement als vilatans 
dels acords als quals prèviament han arribat 
els regidors i es dóna aprovació o no (sen-
se restar importància a l’acte i explicat des 
d’una visió molt infantil perquè tothom ho 
entengui).

Bé, doncs si aquesta és una de les inten-
cions de futur, amb aquests horaris no es 
convida gaire a què la gent acudeixi als 
plens.

Regidors, alcalde i secretària: no és un exer-
cici de transparència fer les coses com un 
vol, quan vol. No és un exercici de trans-
parència ni de participació ciutadana con-
vocar Plens a deshores. No és un exercici sa 
fer la guitza als altres.

Ningú està atacant a cap membre de l’equip 
de govern i ningú actuarà com actuen vos-
tès, ja que des de fa mesos que ho diem: 
volem un canvi perquè pensem que aquesta 
no és la millor manera de fer les coses.

#ironiafinaCronologia d’unes negociacions
# http://www.canvi.cat/cronologia-negociacions/

Tu tries!
# http://www.canvi.cat/tu-tries/

La culpa no sempre és dels altres
# http://www.canvi.cat/la-culpa/
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”En un exercici de 
transparència i participació 

a #Vilamajor es convoquen plens 
extraordinaris a les 8 del matí 

#ironiafina”
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