ACTA

REGIDORS ELECTES:
ROC MUÑOZ MARTÍNEZ
SALVADOR FERRÉ BUDESCA
FRANCISCA MARQUEZ SOLA
FRANCISCO ROCA GUTIERREZ
LUCÍA LÓPEZ CERDÁN
JOSÉ LUIS SÁNCHEZ LORENTE
FRANCISCO DOMÍNGUEZ SANCHEZ
ANTONIO M. REYES PADRON
GLORIA VIRGILI GISPERT
SILVIA SOLA CLUA
JOSÉ R. FERNÁNDEZ BERMUDEZ
JOAN PONS SOLÉ
MªENCARNACIÓN QUILEZ
VALDELVIRA
Secretari acctal.:
DANIEL SÁNCHEZ MIGUEL

SESSIÓ CONSTITUTIVA DE L'AJUNTAMENT DE LA
CANONJA.
==============================================
Al Saló de Sessions de la seu del Patronat de Cultura
Castell de Masricart, a les 13:00 hores del dia 13 de juny
de 2015 es reuneixen els regidors electes que a la vora se
citen, a l'objecte de celebrar sessió constitutiva de
l'Ajuntament de la Canonja, d'acord amb el disposat a
l'article 37 del Reglament d'organització, funcionament i
règim jurídic de les entitats locals, i 195 de la Llei de règim
electoral general.
El secretari acctal. indica que en primer lloc procedeix
constituir la Mesa d'Edat, que ha de d'estar composada pels
electes de major i menor edat. Comprovats els documents
d'identitat dels electes, en resulta que la Mesa ha d'estar
formada pel Sr. Francisco Domínguez Sánchez, en la seva
condició d'electe de major edat, que actuarà com a
president, i per la Sra. Lucía López Cerdán, electe de menor
edat, que actuarà de vocal.

Havent-se procedit d'acord amb el disposat a l'apartat segon de l'article 195 de la Llei del règim
electoral general, és procedent declarar constituïda la Mesa d'edat, amb la següent composició:
Membre de major edat i president: Sr. Francisco Domínguez Sánchez (PSC-CP).
Membre de menor edat i vocal:
Sra. Lucía López Cerdán (PSC-CP).
Secretari:
Sr. Daniel Sánchez Miguel, secretari acctal. de l'Ajuntament.
S'informa a la Mesa que, en compliment del disposat a l'article 108.5 de la Llei de règim electoral
general, la Junta Electoral de Zona Tarragona ha formalitzat l'acta de proclamació del resultat de
les eleccions municipals celebrades el dia 24 de maig de 2015 en la circumscripció electoral de la
Canonja, certificant el nombre d'electors, de votants, de vots a candidatures, de vots en blanc, de
vots nuls, el nombre de vots i regidors obtinguts per cada candidatura, així com també la relació
nominal de regidors electes al municipi de la Canonja, que són els següents: Srs i Sres. Roc
Muñoz Martínez, Salvador Ferré Budesca, Francisca Márquez Sola, Francisco Manuel Roca
Gutiérrez, Lucía López Cerdán, Jose Luís Sánchez Lorente, Francisco Domínguez Sánchez,
Antonio Manuel Reyes Padrón, Glòria Virgili Gispert, Silvia Sola Clua, José Ramón Fernández
Bermúdez, Joan Pons Solé i Maria Encarnación Quílez Valdelvira. A tots ells els identifico per
notorietat, i per haver-me exhibit els respectius documents nacionals d'identitat amb anterioritat a
aquest acte.
Es dona compte que els regidors electes han donat compliment al deure establert a l'article 75.7
de la Llei reguladora de les bases de règim local, sobre la declaració de béns patrimonials,
activitats privades i incompatibilitats, a efectes del registre d'interessos. Segons disposa el
Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, quan durant el
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mandat es produeixin variacions de les dades contingudes en les esmentades declaracions, els
regidors ho hauran de comunicar a la secretaria de l'Ajuntament.
Acte seguit, la Mesa comprova l'acta de proclamació i les credencials expedides per la Junta
Electoral de Zona que han estat presentades a la secretaria municipal pels regidors electes,
mostrant la seva conformitat.
Seguidament, els electes presten jurament o promesa del càrrec de regidor d'acord amb la
fórmula establerta al Reial Decret 707/1979, de 5 d'abril, regulador de la fórmula per la presa de
possessió de càrrecs o funcions públiques: “Prometo o juro per la meva consciència i honor
complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor/a de la Canonja, amb lleialtat al Rei, i
guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat, i l'Estatut d'Autonomia de
Catalunya”, per l'ordre següent:
1

Roc Muñoz Martínez

PROMET

2

Salvador Ferré Budesca

PROMET

3

Francisca Márquez Sola

PROMET

4

Francisco Manuel Roca Gutiérrez

PROMET

5

Lucía López Cerdán

PROMET

6

José Luis Sánchez Lorente

PROMET

7

Francisco Domínguez Sánchez

PROMET

8

Antonio Manuel Reyes Padrón

PROMET

9

Gloria Virgili Gispert

PROMET

10

Sílvia Sola Clua

PROMET

11

Jose Ramón Fernández Bermúdez

PROMET

12

Joan Pons Solé

PROMET

13

Mª Encarnación Quílez Valdelvira

PROMET

Un cop han promès tots el càrrec de regidor, intervé el President de la Mesa, el qual manifesta
que, de conformitat amb l'article 195 de la Llei 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general,
havent pres possessió del seu càrrec la majoria absoluta dels regidors electes de la Corporació,
és de procedència declarar legalment constituït l'Ajuntament de la Canonja.
Un cop constituïda legalment la Corporació, el secretari manifesta que, en compliment dels articles
36.2 del reglament d’organització funcionament i règim jurídic de les entitats locals i 104 del
reglament del patrimoni dels ens locals, s'informa als regidors que està preparada i a la seva
disposició la documentació relativa a l'inventari de béns municipals, juntament amb els documents
que avalen les dades que s’hi contenen a efectes de la seva comprovació, així com els justificants
de les existències en metàl·lic o valors propis de la Corporació dipositats a la caixa municipal i a
les entitats bancàries.
Seguidament es procedeix a l'elecció de l'alcalde, d'acord amb el procediment establert a l'article
196 de la Llei del règim electoral general. S'utilitza per l'elecció el sistema de votació secreta.
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El secretari informa que serà escollit alcalde el qui obtingui la majoria absoluta dels vots dels
regidors en primera votació. Si cap d'ells obté l'esmentada majoria, serà proclamat alcalde el
regidor que encapçali la llista que hagi obtingut major número de vots en les eleccions.
Podran ser candidats els regidors que encapçalen les llistes presentades a les eleccions i que són
els següents:
Sr. Roc Muñoz Martínez, per la candidatura del Partit dels Socialistes de Catalunya, candidatura
de progrés.
Sra. Jose Ramón Fernández Bermúdez, per la candidatura de Convergència i Unió.
Sr. Joan Pons Solé, per la Candidatura d'Unitat Popular- Poble Actiu.
Sra. Mª Encarnación Quílez Valdelvira, per la candidatura del Partit Popular.
El secretari informa que, si algun dels candidats vol retirar la seva candidatura és el moment de
fer-ho.
En no obtenir resposta, queden proclamats candidats a la alcaldia del municipi de la Canonja el
Sr. Roc Muñoz Martínez, el Sr José Ramón Fernández Bermúdez, el Sr. Joan Pons Solé i la Sra.
Mª Encarnación Quílez Valdelvira.
S'inicia el procediment de votació per aquest ordre:
1

Roc Muñoz Martínez

2

Salvador Ferré Budesca

3

Francisca Márquez Sola

4

Francisco Manuel Roca Gutiérrez

5

Lucía López Cerdán

6

José Luis Sánchez Lorente

7

Francisco Domínguez Sánchez

8

Antonio Manuel Reyes Padrón

9

Gloria Virgili Gispert

10

Sílvia Sola Clua

11

Jose Ramón Fernández Bermúdez

12

Joan Pons Solé

13

Mª Encarnación Quílez Valdelvira

Els regidors dipositen el seu vot a la urna instal·lada a l'efecte.
A continuació es procedeix a l'escrutini, amb el següent resultat:
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Sr. Roc Muñoz Martínez, per la candidatura del Partit dels Socialistes de Catalunya, candidatura
de progrés, 10 vots.
Sra. Jose Ramón Fernández Bermúdez, per la candidatura de Convergència i Unió, 1 vot.
Sr. Joan Pons Solé, per la Candidatura d'Unitat Popular- Poble Actiu, 1 vot.
Sra. Mª Encarnación Quílez Valdelvira, per la candidatura del Partit Popular, 1 vot.
0 abstencions
0 vots nuls
0 vots en blanc
El president de la Mesa, a la vista de l'escrutini, d’acord amb el que determina l’article 196.b) de la
vigent Llei Orgànica del règim electoral general, i en haver obtingut la majoria absoluta dels vots
dels regidors, es proclama alcalde de la Canonja el Sr. Roc Muñoz Martínez, el qual procedeix a
prometre el seu càrrec d'acord amb la fórmula establerta al Reial Decret 707/1979, de 5 d'abril,
regulador de la fórmula per la presa de possessió de càrrecs o funcions públiques: “Prometo per la
meva consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec d'alcalde de la Canonja, amb
lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat, i l'Estatut
d'Autonomia de Catalunya”, rebent a continuació la vara de comandament de mans del president
de la Mesa.
El Sr. Roc Muñoz Martínez, ocupa la presidència i es dissol la Mesa d'edat.
Seguidament, l'alcalde obsequia als regidors municipals amb un pin commemoratiu amb l'escut de
la Canonja.
A continuació, l'alcalde dona la paraula als representants dels partits amb representació a la
Corporació, començant per la regidora del Partit Popular, Sra. Mª Encarnación Quílez Valdelvira,
que diu el següent:
“Sr. Alcalde, compañeros de consistorio, autoridades, presentes.
Quiero expresar mi más sincera enhorabuena al Sr. Alcalde Roc Muñoz, a sus concejales, a los
que renuevan mandato y a los de nueva entrada, y a su grupo municipal en conjunto, pues
entiendo que este triunfo es resultado de un intenso y fructífero trabajo en equipo. También doy mi
enhorabuena al compañero del grupo municipal de CIU y al recién estrenado de la CUP.
Quiero dar las gracias a los 208 votantes que han hecho posible que pueda continuar en este
consistorio, y a mis compañeros de lista, pues nosotros también hemos trabajado, no lo duden,
aunque los resultados no hayan sido los esperados. Quiero dar especialmente gracias a Dios,
pues considero mi continuidad un regalo.
Renuevo con expectativas y esperanzada que en estos próximos cuatro años mi paso por este
Ayuntamiento sea fructífero. Asumo la responsabilidad con el compromiso personal de trabajar
por La Canonja. Estoy contenta, tengo ilusión, y me esforzaré. Pero eso sí, le ruego, y dada esta
mayoría aplastante esta solicitud se convierte en ruego, que nos tenga en cuenta, que nos
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escuche. Le pedimos un gobierno dialogante, abierto, que sitúe la participación ciudadana en el
eje de sus políticas. Siempre hay servicios que mejorar y ciudadanos a los que ayudar, somos
conscientes más que nunca, de las dificultades por la que están pasando muchos de nuestros
vecinos. Tenga en cuenta que hay un buen número de personas que han confiado en nosotros
para que defendamos estas políticas y nos comprometemos a no fallarles.
Quiero por último expresar mi reconocimiento, respeto y agradecimiento a mis ex-compañeros de
consistorio: Cori, Albert, Mila y Paqui. Todo en esta vida pasa pero lo que permanece para
siempre es el amor, con todo mi cariño o digo que aquí tenéis una amiga.
Muchas gracias a todos, y feliz día de investidura”.
El Sr. Alcalde li dóna les gràcies i seguidament convida al representant de la Candidatura d'Unitat
Popular – Poble Actiu , Sr. Joan Pons Solé, a prendre la paraula.
El Sr. Joan Pons Solé, diu el següent:
“Estimats veïns, estimades veïnes.
Avui tenim una doble sensació en aquest ple de presa de possessió del nou Ajuntament. Diem
doble sensació perquè per una banda la CUP vam decidir concórrer a les eleccions municipals de
finals de maig després d’un llarg procés de debat intern, per tal de consolidar un moviment social i
polític que oferís una alternativa de govern des de l’esquerra independentista. Teníem molt clar
que no ens presentaríem si no construíem una assemblea nombrosa, si no aconseguíem
transmetre el nostre missatge i si no teníem suport popular. Tot això vam creure que era al nostre
abast i els resultats així ens ho han confirmat. I per tant tenim una sensació de satisfacció pels
resultats obtinguts, resultats que volem que es converteixin en debat ciutadà, en govern obert i
transparent i en altaveu del poble, per activar la Canonja tal i com ens hem compromès: en el
comerç local, en els serveis socials 100% públics, en la cultura i les festes populars, en la llibertat i
els drets de la persona, en la creença ferma que des del treball de base. Des del treball de les
entitats i col·lectius es pot fer política de debò.
Però per altra banda, ens sentim incòmodes. Incòmodes pel protocol que se’ns fa seguir, per part
de l’Estat espanyol, en aquest acte. Jurant lleialtat a un rei que cap dels que estem en aquesta
sala ha votat i que se suposa que exerceix de cap d’estat. Un Estat que dia a dia redueix a la
mínima expressió els nostres drets, la nostra cultura i la nostra llibertat. Però no podran davant
d’un poble lliure i combatiu. Incòmodes per jurar una constitució que tampoc respecta els nostres
drets i que també pocs dels que estem en aquesta sala hem votat. Se’ns obliga a jurar una
constitució que ja us avancem que pensem desobeir pel bé de la Canonja. Perquè caldrà
desobeir-la per aturar les injustícies com els desnonaments, per garantir l’accés a la sanitat i
l’educació pública, per poder votar fins i tot, per no posar el pagament del deute per davant de
qualsevol altra despesa pública i per garantir, entre d’altres, el compliment de l’article 45 que ens
garanteix el dret a un medi ambient adequat pel desenvolupament de les persones. I aquí
aprofitem per demanar públicament, sumant-nos a la campanya impulsada per la Plataforma Cel
Net, un estudi de la qualitat de l’aire que ens identifiqui quin aire respirem, quina afectació sobre la
salut té i que n’identifiqui els culpables. No podem permetre penjar-nos la medalla del poble que
recapta més impostos de la indústria química i després tinguem un absolut desconeixement de la
seva activitat emissora.
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També ens sentim incòmodes perquè en l’acte de jurament no hem pogut expressar el nostre
compromís vers el procés cap a la independència, però ho farem ara anunciant que restem a
disposició del nou Parlament, del president i del Govern de la Generalitat de Catalunya que
sorgeixin de les eleccions del 27 de setembre de 2015, per exercir l’autodeterminació del nostre
poble i proclamar, juntament amb totes les nostres institucions, inclòs l’Ajuntament de la Canonja,
l’Estat Català lliure i sobirà.
Per davant de qualsevol interès, la CUP ens vam presentar amb un codi ètic ben clar i que
complirem escrupolosament. Un codi ètic amb el qual ens hem compromès a limitar-nos els
mandats i els salaris públics, a rendir comptes amb el poble constantment, a treballar per la
igualtat, a ser una formació política sense líders i que donarà la veu al poble, a no dependre
financerament de ningú i a treballar per la justícia social. També rebutjarem tot tipus de privilegis,
obsequis i altres formes de gratificació cap a la nostra persona; estem aquí perquè el poble ho ha
volgut, per tant tots els privilegis han d’anar cap a la seva direcció.
Per altra banda, avui volem mostrar la nostra solidaritat i el nostre suport al regidor de la CUP
d’Alcover, que avui també pren possessió del seu càrrec, que ahir va ser acomiadat de la seva
feina per motius polítics. Ningú ens arrencarà els nostres drets laborals i menys encara per motius
ideològics.
Acabem garantint a tothom que volem treballar amb la confiança de la gent i de la resta de
formacions polítiques que conformaran el nou Ajuntament, estem convençuts que, des de
l’oposició constructiva però clara, trobarem punts de trobada en l’impuls de polítiques socials, en
l’aplicació de la democràcia directa i la transparència, en les polítiques d’esquerres i en tot allò
que impliqui activar la Canonja per la transformació social. I en aquests punts, i molts d’altres, ens
hi trobareu alcalde i regidors. Perquè en aquesta pel·lícula no hi ha ni bons ni dolents, i us podem
garantir que és una pel·lícula amb un guió basat en fets reals.
Nosaltres estem a punt. Gràcies.”
El Sr. Alcalde li dóna les gràcies i dóna la paraula al representant de Convergència i Unió, Sr. Jose
Ramón Fernández Bermúdez, qui manifesta el següent:
“Senyor Alcalde, Regidors, Regidores, ex-regidors, canongins i canongines:
Primerament felicitats Alcalde, Regidors i Regidores.
A las passades votacions del 24 de maig, el poble de la Canonja va fer la confiança a les
persones que ens presentàvem per formar part del consistori, i des d’aquí vull agrair tant a les
persones que van fer ús del seu dret de votar, com a les persones que van donar suport al partit
que represento, CIU.
La majoria obtinguda pel PSC ha determinat que els altres partits amb representació al consistori
ens quedem a la oposició.
Davant aquesta situació, res més lluny de la nostra idea que deixar-nos guanyar pel desànim, tot
el contrari, com a grup a l’ajuntament, tenim clar que la nostra feina durant aquesta legislatura,
serà la de fer oposició. Una oposició constructiva, crítica quan toqui, treballant sempre pels
interessos de la Canonja, col·laborant quan se’ns demani, però vigilants... i sobretot, intentar
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aconseguir: que la transparència en la gestió i la participació ciutadana, es converteixin en l’eina
de treball de l’ equip de govern municipal.
El nostre compromís és amb la Canonja, però a la vegada amb Catalunya, perquè és un moment
decisiu pel nostre poble i pel nostre país, per això és molt important poder participar d’aquesta
nova etapa del nostre municipi, fent avui i pensant en demà, treballant encara que sigui des de
l’oposició pels canongins i canongines, pel nostre poble, per la Canonja.
Finalment agrair a la regidora Cori Roca, i al regidor Albert Guinovart la seva dedicació i la tasca
portada a terme durant la passada legislatura.
Gràcies. Moltes gracies.”
El Sr. Alcalde li dóna les gràcies i dóna la paraula al representant del PSC-CP, Sr. Salvador Ferré
Budesca, qui manifesta el següent:
“Bon dia, Alcalde, companys i companyes regidors, ciutadans i ciutadanes.
En primer lloc volem felicitar, des del Grup Municipal del PSC-CP, a tots el canongins i canongines
que exercint el seu dret i utilitzant la més important eina de participació democràtica van acudir a
les urnes el passat 24 de maig en unes eleccions destinades a triar els seus representants en
seva administració més propera, el seu ajuntament, contribuint amb el seu vot a enfortir i reforçar
la democràcia.
També vull felicitar a tots els components d'aquest renovat consistori, als que s'estrenen i també
als que repeteixen, del nostre grup i dels altres, enhorabona a tots i que tingueu encert en la
vostra tasca, no tinc cap dubte que l'objectiu i allò que ens mou a tots plegats, tot i les
discrepàncies polítiques, és treballar pel bé del poble de la Canonja.
Tampoc podia passar per alt unes paraules de record i de comiat per a les tres regidores i el
regidor que no segueixen en aquest mandat. Deia l'escriptor uruguaià, Eduardo Galeano que:
“Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, pueden cambiar el
mundo”. Doncs bé, la vostra petita contribució, des d'un lloc petit com la Canonja segur que ha
ajudat a canviar el món. Cori i Albert, però molt especialment Mila i Paqui, moltes gràcies per la
vostra feina en tots aquest anys.
També volem donar les gràcies 1.574 vegades, una per una, a totes les persones que van confiar
en el nostre projecte i en el nostre equip donant un suport i un aval àmpliament majoritari a la
candidatura que encapçalava Roc Muñoz.
Fa quatre anys, en aquesta mateixa sala i en una acte com el d'avui, en acabar la meva
intervenció vaig dir que confiàvem tenir el seny, l’empenta, la prudència, la humilitat i la serenor
necessaris per poder demostrar, al poble de la Canonja, que té un govern municipal que creu en
el respecte a la paraula donada. Aquest extraordinari suport rebut de forma tan majoritària ens fa
pensar que la majoria de l'electorat així ho ha entès.
Els nostres regidors i regidores no ha tingut mai un NO per resposta a les demandes de la gent.
Conscients de les dificultats provocades per la crisi econòmica hem fet tot el possible per impulsar
serveis municipals útils per donar satisfacció a les necessitats dels veïns de la Canonja. Ara cal
donar un nou impuls a aquest afany que és també un compromís polític i moral.
C/ Raval, 11
43110 LA CANONJA (Tarragona)
Tel. 977 543 489 · Fax 977 540 766
ajuntament@lacanonja.cat

Us donem les gràcies, doncs, per la renovada confiança dipositada i assumim amb humilitat el
repte de seguir treballant en aquest proper mandat, com sempre hem fet, des del diàleg, amb
responsabilitat, posant les necessitats reals dels veïns del poble en l’epicentre de la nostra acció,
amb una política de proximitat a la ciutadania per ser capaços de copsar les inquietuds i
preocupacions dels nostres convilatans. Amb un lideratge que vull destacar, el de l’alcalde que els
canongins i canongines han recolzat, reconeixent la seva tasca, la seva dedicació, la molt bona
gestió que ha demostrat durant anteriors mandants, el seu coneixement del nostre poble i la seva
proximitat amb la gent. Felicitats Roc.
Els i les socialistes volem millorar encara més la Canonja i la qualitat de vida dels canongins i
canongines. Ara més que mai sensibles a la situació canviant que se’ns presenta, per tal
d'aconseguir una societat més solidària però sobre tot més justa. I per fer-ho, aplicarem el
programa electoral amb que ens vam presentar durant la campanya, estem oberts a suggeriments
i col·laboracions dels altres grups però sempre sense deixar de banda allò a que ens hem
compromès amb el nostre electorat. No serà feina fàcil, els temps que estem vivint són molt
complicats però amb treball i amb la col·laboració de tothom i amb una mica de sort, per què no,
esperem aconseguir-ho.
Moltes gràcies.
Visca la Canonja!”
El Sr. Alcalde li dóna les gràcies i tot seguit pren la paraula, dient:
“Senyores i senyors, estimats veïns.
Sempre em pregunto quin és el mecanisme que activa la voluntat d'una persona per exercir aquell
dret elemental que és el vot. Dic elemental, avui, que la democràcia està definitivament instal·lada
en aquest país.
És elemental perquè és la primera decisió del Ciutadà, així, amb Majúscules, Ciutadà. És la
primera decisió i la que més li afecta en la seva vida comunitària. Els Ajuntaments són
l'Administració més propera, el primer suport per a molts, aquesta armella democràtica a la que
després s'uneixen moltes altres, que ens van donant el nostre lloc, el nostre espai, la nostra
convivència, en definitiva, la nostra vida.
Doncs bé, això és el que hem fet el passat dia 24 de maig, exercir el dret democràtic que és votar,
que és elegir entre uns i altres, per a que siguin Alcalde i regidors del nostre Poble.
Ja és la segona vegada que es vota "normalment" en la Canonja en unes eleccions municipals i
dic normalment, quan vull dir com un municipi més, com qualsevol altre dels 948 de Catalunya, i
dic 948 perquè fa uns dies es va aprovar la creació del nou municipi de Medinyà, a la comarca del
Gironès. Crec que, encara que sigui difícil això de la municipalitat, ja ho hauríem d'obviar en els
nostres discursos, però costa i a mi el primer.
Esperem que totes aquestes lleis que s'han dictat i que pretenen aprimar l'autonomia dels
municipis no es portin a la pràctica.
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Però ara toca altra cosa. Ara toca felicitar-vos i felicitar-nos per les eleccions. A tots els canongins
que han exercit el vot i, per la meva part i des del grup del PSC, agrair-vos la confiança que heu
dipositat en nosaltres una vegada més, Ampliada en aquest cas.
Gràcies, moltes gràcies.
És un impuls i també una enorme responsabilitat, però estic segur de que no us fallarem. Sempre
he dit, ja ho sabeu, que amb treball, esforç i dedicació, es pot aconseguir quasi tot.
Això és el que hem fet en aquesta passada legislatura: treballar, treballar molt, amb molts encerts i
també amb alguns errors, és clar. Però, al final, el Poble ho ha tingut en compte i en ho ha
premiat.
No ens ha donat un xec en blanc, ho sé, ho sabem. Esperem ser dignes de la nostra confiança. I
quan dic Poble, vull dir tot el Poble. Un ha sigut, és i serà l'Alcalde de tot el Poble. No tingueu cap
dubte. Estic convençut que en el nostre programa electoral es recull gran part de les necessitats,
aspiracions i desitjos dels canongins. És extens i ample, elaborat acuradament, potent i exigent, i
si vam ser capaços de complir l'anterior en un 90%, també ho complirem amb aquest.
I, a més, us dic que si l'oposició és capaç de presentar propostes raonables, que siguin viables,
no tindrem inconvenient en promoure-les.
Vull, en aquest punt, felicitar a les persones que han sigut elegides per representar al nostre
Poble, 13 persones, com correspon al nostre Municipi. En aquest cas, seran 5 dones i 8 homes.
Bé, la proporció és millor que en l'anterior legislatura.
Felicitar els elegits i agrair a tots i, especialment, als que marxen el seu treball, el seu esforç i la
seva dedicació. Sra. Cori Roca i Albert Guinovart, i a les dues regidores del meu grup, Paqui
Orellana i, molt especialment, a Mila Carreté - crossa, amiga, suport, crítica, martillo pilón,
machacona, compromesa amb el projecte, consciència de l'Ajuntament, noble, fidel, sempre
disposada.
Gràcies Mila, el teu record serà inesborrable per a aquest Ajuntament i, especialment, per a mi,
encara que la política és desagraïda -ja ho saps-. Però, és clar, tu no ets política. Gràcies Mila,
Gràcies Paqui. Gràcies a tots. Que tengáis suerte, que os vaya bonito. Que tengamos suerte, que
nos vaya bonito.
I també, en aquest punt, vull felicitar i, sobre tot, agrair el seu treball al personal de l'Ajuntament.
No és habitual en actes protocol·laris com aquest fer esment d'aquest tipus. Però avui ho vull fer
expressament. Sempre agraïm els ciutadans, agraïm els regidors i a l'Alcalde, però també sempre
ignorem sistemàticament a les persones que fan possible que aquesta maquinària funcioni.
Gràcies, des del funcionari de més alt rang fins l'últim peó de la brigada i a tots aquells voluntaris
que fan les coses desinteressadament.
Gràcies, moltes gràcies.
Gràcies a tots per la vostra atenció”.
I, no havent-hi més assumptes a tractar, essent les tretze hores, quaranta minuts, d'ordre del Sr.
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Alcalde, s'alça la sessió, de la qual cosa jo, secretari accidental, en dono fe i certifico.

C/ Raval, 11
43110 LA CANONJA (Tarragona)
Tel. 977 543 489 · Fax 977 540 766
ajuntament@lacanonja.cat

