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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE
L’AJUNTAMENT DE LA CANONJA CELEBRAT EL DIA
10 DE JUNY DE 2015.
A la Canonja, essent les vint hores quaranta-cinc minuts del
dia 10 de juny de 2015, es reuneixen els senyors membres de
la Corporació, que a la vora se citen, a l'objecte de celebrar
sessió extraordinària, d'acord amb l'Ordre del Dia establert. El
regidor Sr. Francisco M. Roca Gutiérrez s'incorpora a la sessió
del Ple a les vint hores cinquanta-set minuts, moment en què
la regidora Sra. Milagrosa Carreté Grogués finalitza el seu
discurs de comiat com a membre de la Corporació.
1.- Aprovació de l'Acta de la sessió anterior, corresponent
al Ple extraordinari celebrat en data 28 d'abril de 2015.- En
relació a aquest punt de l'Ordre del Dia, el Ple, amb el vot
favorable dels membres del grup municipal del PSC (8), de
CiU (3) i del PP (1), acorda aprovar l'Acta.

A continuació l'alcalde demana els diferents grups municipals si volen fer ús de la paraula, tota
vegada que es tracta de la darrera sessió plenària d'aquesta legislatura.
Pren la paraula, en primer lloc, la Sra. Encarnación Quílez Valdelvira, del grup municipal PP, qui
diu unes paraules en castellà, en el sentit que està molt contenta per poder continuar en aquesta
nova legislatura, que es tracta d'una nova etapa i un nou camí que s'obre amb noves esperances.
Continua dient que està disposada a treballar il·lusionada i esperançada i, finalment, agraeix el
suport rebut per part de la Corporació i dels treballadors de l'Ajuntament.
A continuació, pren la paraula la Sra. Misericòrdia Roca Vila, de CIU, qui diu el següent:
Bé, doncs ha arribat l’hora del comiat. Després de tots aquests anys me'n vaig però amb una
sensació agredolça per no haver pogut fer més per la Canonja, per tal com queda la representació
de la nostra formació política. Perquè, potser, no hem sabut arribar més als canongins i
canongines. Perquè m’hagués agradat que en José Ramón hagués pogut tenir una força més
decisiva en el Consistori.
Però ha anat així i hem d’acceptar-ho, i agraeixo a les persones que han fet confiança al nostre
partit. Sempre he dit que estar a l'oposició és una tasca dura i ara ho serà pel company José
Ramón. Des d’aquí el vull animar a treballar per la Canonja, sense defallir, i ell sap que sempre
ens tindrà al seu costat.
I d'altra banda, agrair als companys de Consistori per aquests anys que hem treballat, d’una
manera o altra, per una mateixa fita: el nostre poble. Cal dir que han estat molts anys, moltes
hores i moments viscuts, que ara formaran part d’una etapa que s’acaba.
També agrair a la Rosa i al Dani, una vegada més, l’ajuda i la col·laboració que sempre hem
rebut.
Moltes gràcies.
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Seguidament, el portaveu del grup municipal PSC, Sr. Salvador Ferré, pren la paraula donant les
gràcies pel diàleg mantingut durant aquests últims quatre anys amb els diferents grups municipals.
El Sr. Ferré segueix amb unes paraules d'agraïment al Sr. Daniel Sánchez, secretari actal. de
l'Ajuntament; a la Sra. Rosa Maria González, administrativa de l'àrea d'alcaldia-secretaria i a la
Sra. Encarnación Ramos, jubilada, qui va estar al servei d'aquesta última àrea durant un període
de la legislatura que es deixa. Continua, dirigint-se especialment a les quatre persones que deixen
la Corporació (Sra. Mila Carreté, Sra. Francisca Orellana, Sr. Albert Guinovart i Sra. Misericòrdia
Roca), reconeixent la seva tasca realitzada.
El Sr. Ferré conclou dient que es tracta d'una etapa nova, en la que el diàleg i el treball es
mantindran perquè el poble cada dia sigui una mica millor.
A continuació, l'alcalde pren la paraula, agraint amb sinceritat la col·laboració per part dels
membres de la Corporació. Afegeix que és complicat opinar quan es parla des de dins, que des de
fora és més fàcil. Continua dient que la vida municipal, el dia a dia del municipi, és difícil i que
alguns grups polítics, avui, estan de moda, no d'altres, però que les persones sí ho estan, les
persones sempre estan de moda.
L'alcalde segueix recordant que avui és un dia de comiat de la Sra. Misericòrdia Roca i del Sr.
Albert Guinovart, i de les Sres. Francisca Orellana i Milagrosa Carreté, regidores amb les quals ha
treballat tants anys junts, i que amb la Mila, especialment, han viscut moments molt complicats,
moments molt especials i d'altres, evidentment, molt millors. Continua dient que aquests quatre
anys han estat els més fàcils i que els que venen seran millors. S'acomiada de les regidores amb
les paraules "que os vaya bien, que os vaya bonito".
L'alcalde agraeix a la Sra. Rosa González i al Sr. Daniel Sánchez, qui es troben a l'altra banda de
la taula, la seva col·laboració i ajut, fent esment que avui la Sra. Rosa González ha exercit l'última
funció de secretària de la Junta de Govern Local.
Abans de tancar la sessió i després de la invitació de l'alcalde a brindar per aquesta nova
legislatura, la Sra. Milagrosa Carreté expressa els assistents a la sessió el seu desig de dir unes
paraules, remarcant que es troba molt nerviosa i que no sap si ho podrà fer bé. L'alcalde assenteix
i la Sra. Mila comença:
El proper dia 14 farà 24 anys que vaig prometre el càrrec de regidora de l'Ajuntament de la
Canonja. Em feia molt de respecte assumir aquesta responsabilitat, però tant la persona que en
aquell moment era alcalde, el Sr. Canadell, com el secretari, Pau Jansà, em van animar a tirar
endavant i em van ajudar molt a entendre el funcionament de l'Ajuntament, els pressupostos, etc.
Vull donar-vos les gràcies, perquè després, al llarg dels anys, tot el que he viscut en aquest
Ajuntament, tant les coses bones com les dolentes, han estat experiències enriquidores. Per tant,
crec que si tornés enrere, tornaria a repetir.
Ara és el moment de donar pas als joves, que tenen empenta i energia suficient, i que tindran tot
el suport de l'alcalde, Roc, i dels regidors i regidores que continuen, per tirar endavant les
properes legislatures. A tots us desitjo el millor en la vostra tasca de treballar pel poble de la
Canonja.
En el capítol d'agraïments, primer de tot, els dos alcaldes amb els que he treballat, Josep Canadell
C/ Raval, 11
43110 LA CANONJA (Tarragona)
Tel. 977 543 489 · Fax 977 540 766
ajuntament@lacanonja.cat

i Roc Muñoz. Dues persones molt diferents però amb una cosa en comú: la seva dedicació total al
poble de la Canonja, sense escatimar cap esforç, i que han sigut exemple pels seus respectius
equips de govern.
Als regidors i regidores que han estat companys meus en totes les legislatures. Algun,
malauradament, ja no hi és. De tots i cadascú guardaré un record immillorable.
Al Pau Jansà i l'Encarna, que ara ja estan jubilats, però que sempre van estar quan vaig
necessitar un consell. I ara, des del mateix lloc, al Dani Sánchez i la Rosa, als quals també
agraeixo els seus ajuts.
A tot el personal de les oficines, de serveis socials, del Castell, de la brigada. Menció especial per
la Montse Solé, que aquest any ha fet 30 anys tirant endavant l'Escola d'adults de la Canonja. I
també a tots aquells que van estar a Ràdio la Canonja, en el temps en que jo era la responsable i
que hi van treballar desinteressadament.
No em vull allargar més, perquè és impossible enumerar tantes i tantes vivències al llarg de 24
anys. Només dir-vos a tots que no us oblidaré mai, que marxo feliç perquè penso que ho he fet tan
bé com he sapigut, i només em queda desitjar-vos tota la sort del món.
Moltes gràcies a tots.
I, no havent-hi més assumptes a tractar, essent les vint-i-una hores, d'ordre del Sr. alcalde, s'alça
la sessió, de la qual cosa jo, secretari accidental, en dono fe.
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