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Llicenciat en dret 

 

Fou dels primers alumnes quan 
s’inaugurà l’Institut Manuel de Cabanyes 
(1969), on acabà el batxillerat. Va ser 
professor adjunt d’Educació Física a 
l’esmentat Institut i procurador dels 
Tribunals.  
 
Membre dels minyons escoltes, participà en altres moviments de joventut entorn 
de la parròquia de Santa Maria de la Geltrú; milità des de molt jove en els 
moviments juvenils del nacionalisme català. Fou membre fundador de 
l’Associació de Veïns de la Geltrú i formà part dels Bordegassos de Vilanova.  
 
El 1979 quan van ser convocades les primeres eleccions municipals 
democràtiques. la coalició de CiU el designà cap de llista. A les eleccions, la llista 
va aconseguir 3 regidors d‘un total de 21 que formaven el Consistori.  Format un 
govern de coalició entre el PSC i el PSUC, el seu grup quedà a l’oposició fins el 
1991. En aquells comicis aconseguí 8 regidors, i el resultat de les eleccions va 
permetre que s’arribés a un pacte entre el seu grup i Iniciativa per Catalunya que 
havia obtingut 3 regidors. Durant els 3 primers anys de legislatura, la relació entre 
les forces funcionà amb una voluntat comuna d’entesa; l’última any, la proximitat 
de les eleccions enrarí la relació pel predomini de les necessitats i les 
orientacions particulars de cada grup.  
 
A les eleccions de 1995, la coalició CiU va aconseguir 8 regidors, sent per 
primera vegada la llista més votada. En constituir-se el Consistori, Orriols va ser 
elegit alcalde i formà govern amb els 8 regidors del seu grup, per tant en minoria. 
Durant aquest mandat el govern envestí una obra poc vistosa però molt 
necessària: la reconstrucció de la volta del torrent de la Pastera del carrer de la 
Unió. Una altra obra que es va inaugurar va ser la portada d’aigües d’Abrera a 
l’abastament local.  
 



 

Esteve Orriols va ser alcalde la localitat fins el 1999, any en que les noves 
eleccions donaren 10 regidors a CiU, però l’alcaldia li va ser arrabassada per un 
pacte entre PSC, ERC i IC.  
 
Del 1979 al 1983 fou diputat de província, la única legislatura que el districte de 
Vilanova tingué dos representats a la Diputació de Barcelona. Des de 1984 i en 
totes les legislatures posteriors, ha estat diputat al Parlament de Catalunya, en 
el qual ha estat portaveu de CiU a la comissió de Justícia i secretari del 
Parlament.  
 
Més endavant va ser president de la Comissió de Benestar Social del Parlament 
de Catalunya fins al 2008, quan va ser nomenat membre del Consell de 
l'Audiovisual de Catalunya. 
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